
 

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č.16 
zde dne 12.12.2008 

 
 

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí, že dne 3.11.2008 rezignovala 
z funkce zastupitele Obce Borová Lada paní Barantálová Stanislava. S ohledem 
na rezignace ostatních náhradníků z kandidátní listiny bude nadále 
Zastupitelstvo Obce Borová Lada sestávat pouze ze zbylých 6 členů 
zastupitelstva. 

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0   Zdržel se:0  
 

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo s ohledem na rezignaci Stanislavy 
Barantálové na funkci člena zastupitelstva jmenovat předsedou Finančního 
výboru Obce Borová Lada člena zastupitelstva pana Roberta Kudýna. 

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0   Zdržel se:0  
 

3) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít kupní smlouvu ohledně 
prodeje nově vytvořené parcely č. 250/47 o výměře 42 m2 v k.ú. Borová Lada dle 
GP č. 226-162/2008 panu Miloši Trantovi, bytem Borová Lada 31, za kupní cenu 
ve výši 420,-Kč s tím, že ve prospěch Obce bude k tíži uvedené parcely zřízeno 
jako právo věcné předkupní právo za cenu, za jakou došlo k odprodeji parcely. 
Kupující uhradí náklady za zpracování GP, poplatek za zpracování kupní 
smlouvy a náklady na zápis do KN.  

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0   Zdržel se:0 
 

4) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít kupní smlouvu ohledně 
prodeje nově vytvořené parcely č. 250/48 o výměře 42 m2 v k.ú. Borová Lada dle 
GP č. 226-162/2008 manželům panu Vlastimilu Ku čavovi a Aleně Kučavové, , 
oběma bytem Borová Lada čp. 30, za kupní cenu ve výši 420,-Kč s tím, že ve 
prospěch Obce bude k tíži uvedené parcely zřízeno jako právo věcné předkupní 
právo za cenu, za jakou došlo k odprodeji parcely. Kupující uhradí náklady za 
zpracování GP, poplatek za zpracování kupní smlouvy a náklady na zápis do KN.  

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0   Zdržel se:0 
 

5) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít kupní smlouvu ohledně 
prodeje nově vytvořené parcely č. 250/50 o výměře 42 m2 v k.ú. Borová Lada dle 
GP č. 226-162/2008 panu Josefu Vrabcovi, bytem Borová Lada čp. 27, za kupní 
cenu ve výši 420,-Kč s tím, že ve prospěch Obce bude k tíži uvedené parcely 
zřízeno jako právo věcné předkupní právo za cenu, za jakou došlo k odprodeji 
parcely. Kupující uhradí náklady za zpracování GP, poplatek za zpracování 
kupní smlouvy a náklady na zápis do KN.  

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0   Zdržel se:0 
 



6) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít kupní smlouvu ohledně 
prodeje nově vytvořené parcely č. 250/51 o výměře 42 m2 v k.ú. Borová Lada dle 
GP č. 226-162/2008 paní Jarmile Petráňové, bytem Borová Lada čp. 25, za kupní 
cenu ve výši 420,-Kč s tím, že ve prospěch Obce bude k tíži uvedené parcely 
zřízeno jako právo věcné předkupní právo za cenu, za jakou došlo k odprodeji 
parcely. Kupující uhradí náklady za zpracování GP, poplatek za zpracování 
kupní smlouvy a náklady na zápis do KN.  

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0   Zdržel se:0 
 

7) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít kupní smlouvu ohledně 
prodeje nově vytvořené parcely č. 250/52 o výměře 42 m2 v k.ú. Borová Lada dle 
GP č. 226-162/2008 manželům panu Vladimíru Parkmanovi, a Jaroslavě 
Parkmanové, oběma bytem Borová Lada čp. 23, za kupní cenu ve výši 420,-Kč 
s tím, že ve prospěch Obce bude k tíži uvedené parcely zřízeno jako právo věcné 
předkupní právo za cenu, za jakou došlo k odprodeji parcely. Kupující uhradí 
náklady za zpracování GP, poplatek za zpracování kupní smlouvy a náklady na 
zápis do KN.  

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0   Zdržel se:0 
 

8) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít kupní smlouvu ohledně 
prodeje nově vytvořené parcely č. 250/53 o výměře 48 m2 v k.ú. Borová Lada dle 
GP č. 226-162/2008 panu Petru Židlickému, bytem Borová Lada čp. 17, za kupní 
cenu ve výši 480,-Kč s tím, že ve prospěch Obce bude k tíži uvedené parcely 
zřízeno jako právo věcné předkupní právo za cenu, za jakou došlo k odprodeji 
parcely. Kupující uhradí náklady za zpracování GP, poplatek za zpracování 
kupní smlouvy a náklady na zápis do KN.  

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0   Zdržel se:0 
 

9) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít kupní smlouvu ohledně 
prodeje nově vytvořené parcely č. 250/54 o výměře 46 m2 v k.ú. Borová Lada dle 
GP č. 226-162/2008 manželům panu Jaroslavu Černému a Aleně Černé,  oběma 
bytem Borová Lada čp. 16, za kupní cenu ve výši 460,-Kč s tím, že ve prospěch 
Obce bude k tíži uvedené parcely zřízeno jako právo věcné předkupní právo za 
cenu, za jakou došlo k odprodeji parcely. Kupující uhradí náklady za zpracování 
GP, poplatek za zpracování kupní smlouvy a náklady na zápis do KN.  

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0   Zdržel se:0 
 

10) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít kupní smlouvu ohledně 
prodeje nově vytvořené parcely č. 250/55 o výměře 46 m2 a nově vytvořené 
parcely č. 250/56 o výměře 48 m2 v k.ú. Borová Lada dle GP č. 226-162/2008 
panu Tomáši Trajerovi, bytem Borová Lada čp. 5, za kupní cenu ve výši 940,-Kč 
s tím, že ve prospěch Obce bude k tíži uvedených parcel zřízeno jako právo věcné 
předkupní právo za cenu, za jakou došlo k odprodeji jednotlivých parcel, tedy 
10,-Kč/m2. Kupující uhradí náklady za zpracování GP, poplatek za zpracování 
kupní smlouvy a náklady na zápis do KN.  

 



Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0   Zdržel se:0 
 

11) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít kupní smlouvu ohledně 
prodeje nově vytvořené parcely č. st. 336 o výměře 17 m2 v k.ú. Borová Lada dle 
GP č. 227-163/2008 panu Josefu Jirkovi, bytem Borová Lada 3, za kupní cenu ve 
výši 170,-Kč s tím, že ve prospěch Obce bude k tíži uvedené parcely zřízeno jako 
právo věcné předkupní právo za cenu, za jakou došlo k odprodeji parcely. 
Parcela bude užívána výhradně za účelem výstavby kůlny pod sankcí možnosti 
odstoupení. Kupující uhradí náklady za zpracování GP, poplatek za zpracování 
kupní smlouvy a náklady na zápis do KN.  

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0   Zdržel se:0 
 

12) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít kupní smlouvu ohledně 
prodeje nově vytvořené parcely č. st. 335 o výměře 17 m2 v k.ú. Borová Lada dle 
GP č. 227-163/2008 panu Romanu Zbořilovi, bytem Borová Lada 3, za kupní 
cenu ve výši 170,-Kč s tím, že ve prospěch Obce bude k tíži uvedené parcely 
zřízeno jako právo věcné předkupní právo za cenu, za jakou došlo k odprodeji 
parcely. Parcela bude užívána výhradně za účelem výstavby kůlny pod sankcí 
možnosti odstoupení. Kupující uhradí náklady za zpracování GP, poplatek za 
zpracování kupní smlouvy a náklady na zápis do KN.  

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0   Zdržel se:1 (p. Zbořil) 
 

13) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít kupní smlouvu ohledně 
prodeje nově vytvořené parcely č. st. 34 o výměře 132 m2 v k.ú. Svinná Lada dle 
GP č. 42-183/2008 manželům panu Ing. Josefu Šipanovi a Marcele Šipanové, za 
kupní cenu ve výši 500,-K/m2, jakožto nezasíťovaného pozemku v rámci 
„Programu Obce Borová Lada na podporu výstavby rodinných domů pro trvalé 
bydlení místních obyvatel, kteří v obvodu obce nevlastní nemovitost k bydlení 
nebo stavební pozemek“ s tím, že kupní smlouva bude obsahovat veškeré 
náležitosti stanovené programem a uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí, 
včetně předkupního práva obce a dalších podmínek. Náklady na GP si hradili 
manželé Šipanovi. 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0   Zdržel se:1(Ing. Šipan) 
 

14) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít kupní smlouvu ohledně 
prodeje nově vytvořené parcely č. st. 338 o výměře 122 m2 v k.ú. Borová Lada 
dle GP č. 232-182/2008 manželům panu Ing. Ivo Hrazánkovi a Ing. Janě 
Hrazánkové, za kupní cenu ve výši 700,-K/m2 jakožto zasíťovaného pozemku 
v rámci „Programu Obce Borová Lada na podporu výstavby rodinných domů 
pro trvalé bydlení místních obyvatel, kteří v obvodu obce nevlastní nemovitosti 
k bydlení nebo stavební pozemek“ s tím, že kupní smlouva bude obsahovat 
veškeré náležitosti stanovené programem a uzavřenou smlouvou o smlouvě 
budoucí, včetně předkupního práva obce a dalších podmínek. Náklady na GP si 
hradili manželé Hrazánkovi. 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0   Zdržel se:1(Ing. Hrazánková) 
 

15) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít kupní smlouvu ohledně 
prodeje nově vytvořeného dílu „b“ stávající parcely č. 250/43 v k.ú. Borová Lada 



o výměře 50 m2 dle GP č. 228-164/2008 firmě GNOSIS spol. s.r.o., za kupní cenu 
ve výši 35.000,-Kč. Kupující uhradí náklady za zpracování GP, poplatek za 
zpracování kupní smlouvy a náklady na zápis do KN.  

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0   Zdržel se:0 
 

16) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo pronajmout část parcely č. 250/7 
v k.ú. Borová Lada o výměře 30 m2 paní Jarmile Petráňové na dobu neurčitou za 
nájemné ve výši 0,80 Kč/m2 a rok trvání nájmu. 

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0   Zdržel se:0 
 

17) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít smlouvu o zhotovení 
projektové dokumentace pro územní a stavební řízení včetně výkazu výměr a 
podrobným rozpočtem určená pro výběr zhotovitele ohledně stavební akce 
„Úprava napojení místních komunikací do křižovatky“ a to za cenu díla ve výši 
47.957,-Kč vč. DPH. 

  
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0   Zdržel se:0 
 

18) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít nájemní smlouvu ohledně 
provedení přeložky zařízení el. distribuční soustavy v lokalitě u hřiště a v délce 
115 m dle přiloženého návrhu se společností E.ON Distribuce, a.s. a to za 
celkovou cenu díle ve výši 176.920,-Kč.  

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0   Zdržel se:0 
 

19) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít smlouvy o smlouvách 
budoucích ohledně zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni ohledně 
vedení a uložení kabelu NN el. vedení přes parcelu č. 108/34 (za náhradu ve výši 
500,-Kč) a parcelu č. 63/4 (za náhradu ve výši 4.500,-Kč) v k.ú. Borová Lada se 
společností E.ON Distribuce, a.s. dle přiloženého návrhu.  

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0   Zdržel se:0 
 
 

20) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) 
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební řád) o pořízení územně 
plánovací dokumentace ve formě Změny č. 5 územního plánu Obce Borová Lada 
a schvaluje podle ust. § 6 odst. 6 písm. b) stavebního řádu, aby pořizovatelem 
Změny č. 5 územního plánu Obce Borová Lada byl Městský úřad Vimperk, 
odbor výstavby a územního plánování.  
 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0   Zdržel se:0 

 
21) Zastupitelstvo dále rozhodlo, že v souladu s požadavky stavebního řádu určuje 

starostku Obce Borová Lada Ing. Janu Hrazánkovou pro výkon spolupráce 
s pořizovatelem územně plánovací dokumentace Změny č. 5 územního plánu 
Obce Borová Lada při jejím pořizování.  

 



Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0   Zdržel se:0 
 
22) Zastupitelstvo Obce Borová Lada dále rozhodlo o tom, aby zpracovatelem 

územně plánovací dokumentace pro Změnu č. 5 územního plánu Obce Borová 
Lada byla společnost Hexaplan International, s.r.o., IČ: 607 45 665 s tím, že 
s uvedenou společností bude uzavřena v tomto směru smlouva o dílo za celkovou 
cenu díla ve výši 55.930,-Kč vč. DPH. 

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0   Zdržel se:0 

 
23) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o finanční a organizační účasti Obce 

Borová Lada v rámci projektu Svazku Obcí Horní Vlatava Boubínsko pod 
názvem „Údržba veřejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vlatava – 
Boubínsko“, který bude realizován v roce 2009. Celkové náklady připadající na 
jednu obec budou cca 150.000,-Kč s vlastní spoluúčastí ve výši cca 30%.  

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0   Zdržel se:0 
 

24) Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí výsledek poptávkového řízení 
ohledně provádění obsluhy rolby při frézování lyžařských stop s tím, že příslušná 
smlouva bude uzavřena s NONA Volary s.r.o., Tovární 393, Volary 384051, IČO 
48 20 10 57, při ceně motohodiny 1.199,52 Kč vč. DPH. 

  
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0   Zdržel se:0 
 

25) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, jmenovat inventurní komisi Obce ve 
složení Monika Erhartová, Roman Zbořil, Robert Kudýn, Pavlína Hovorková 
s tím, že předsedkyní komise bude paní Monika Erhartová.  

 
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0   Zdržel se:0 
 

26) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo ohledně 
výměny vstupních dveří u budov čp. 4 a čp. 5 v Borových Ladech se společností 
OTHERM a.s. za cenu ve výši 105.426,-Kč vč. DPH. 

  
Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:6 Proti:0   Zdržel se:0 
 

27) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo podat žádost o poskytnutí dotace 
z Programu obnovy venkova na akci „Oprava střech u bytových domů čp. 2 a čp. 
5 v Borových Ladách“. 

  
 
 
  Ing. Hrazánková Jana                                                                        Erhartová Monika 
Starostka Borových Lad                                                            Místostarostka Borových Lad 
 


