
Usnesení z     veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 28  
ze dne 30.06.2010

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada projednalo závěrečný účet obce Borová Lada 
za rok 2009  včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 
2009 Krajským úřadem Jihočeského kraje a uzavírá toto vyjádřením souhlasu 
s celoročním  hospodařením,  a  to   bez  výhrad.  Při  konečném   přezkoumání 
hospodaření  územního  celku  Obce  Borová  Lada  za  rok  2009  nebyly  zjištěny 
chyby ani nedostatky, ve smyslu ust. § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1 (p. Kudýn-pozdní příchod)
Návrh byl přijat

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že obec uzavře smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. ohledně 
zřízení věcného břemene práva umístění kabelového vedení VN na akci „Borová 
Lada – vedení VN směr Horní Vltavice, I. etapa“ s tím, že věcné břemeno bude 
zřízeno po provedení  umístění  kabelu a jeho zaměření  na náklady budoucího 
oprávněného, to vše za jednorázovou úplatu ve výši 45.200,-Kč.

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

3) Zastupitelstvo  Obce  Borová  Lada  rozhodlo,  že  bere  na  vědomí  a  akceptuje 
výsledek  výběrového  řízení  na  výběr  zhotovitele  stavebních  prací  v rámci 
realizace zakázky „Obnova místní komunikace a zpevněných ploch po povodni 
2009“, když v souladu s výsledky výběrového řízení souhlasí s tím, aby smlouva o 
dílo byla uzavřena s vítězem výběrového řízení společností Lesostavby Třeboň, 
a.s. za celkovou cenu díla ve výši 3,479.929,-Kč bez DPH.

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

4) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje plán financování obnovy 
vodovodních  a  kanalizačních  řadů  a  jejich  příslušenství  v majetku  obce  pro 
období do konce roku  2018 – varianta „A“ a to v souladu s návrhem, který tvoří 
přílohu  tohoto  usnesení  a  který  byl  zpracován  současným  provozovatelem  – 
ČEVAK a.s. České Budějovice.

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

5) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že bude uzavřen dodatek smlouvy o 
dílo ohledně provedení opravy střešní krytiny na budově čp. 2 a čp. 3 v Borových 
Ladech,  která  byla  uzavřena  se  zhotovitelem  Radimem Albrechtem,  s tím,  že 
předmět díla bude rozšířen o provedení oplechování  arkýřů budovy a cena díla 
se zvýší o částku 60.000,-Kč + DPH/bytový dům. V ostatním zůstane smlouva o 
dílo nedotčena.



Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

6) Byla  projednána  žádost  o  příspěvek  na  dopravu  na  německý  kroužek  –  pro 
občany Borových Lad. Žádost byla zamítnuta – soukromé vzdělávání. 

7) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že přijímá rozpočtové změny č. 3 – 7, 
na základě kterých se výdaje obce zvyšují o 630.799,20 Kč a příjmy se navyšují o 
440.739,84 Kč. 

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


