
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 06
ze dne 13.05.2011

1) Zastupitelstvo  Obce  Borová  Lada  ruší  Opatření  Obce  Borová  Lada  č.1/2009 
ohledně vydání Řádu veřejného pohřebiště.
 
Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

2) Zastupitelstvo  Obce Borová Lada v souladu s ust.  §  19  odst.  1  a  2  zákona č. 
256/2001  Sb.  v platném znění  vydává  ve  smyslu  ust.  §  10  písm.  c)  zákona  č. 
128/2000 Sb. v platném znění formou Opatření Obce Borová Lada č. 1/2011 Řád 
veřejného pohřebiště pro Hřbitov Nový Svět ve znění dle přílohy tohoto usnesení.

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

3) Zastupitelstvo  Obce  Borová  Lada  pověřuje  pana  Ivana  Hojdara  jednáním 
jménem  Obce  Borová  Lada  s příslušnými  orgány  státní  správy  ve  věcech 
týkajících se provozování Hřbitova Nový Svět.

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

4) Zastupitelstvo  Obce  Borová  Lada  pověřuje  pana  Ivana  Hojdara  uzavíráním 
nájemních smluv ohledně pronájmu jednotlivých hrobových míst jménem Obce 
Borová Lada jako provozovatele veřejného pohřebiště Hřbitov Nový Svět.

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

5) Zastupitelstvo  Obce Borová Lada stanovuje  pro potřeby  uzavírání  nájemních 
smluv ohledně pronájmu hrobových míst na Hřbitově Nový Svět výši nájemného 
při pronájmu urnového místa na 10 let 400,-Kč a za pronájem hrobového místa 
na 10 let 800,-Kč.

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



6) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s uzavřením Smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi obcí a 
společností  E.ON Distribuce,  a.s.  ohledně budoucího  zřízení  věcného břemene 
vedení zemního kabelového vedení VN, uzemnění, sloupů VN, mřížového stožáru 
a venkovního vedení VN k tíži parcel č. 135/1, 268, 155/1, 149/2, 163 a 292 v k.ú. 
Borová Lada za náhradu ve výši 30.000,-Kč. Návrh smlouvy je přílohou tohoto 
usnesení.
 
Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

7) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s uzavřením Smlouvy o 
zřízení  práva  odpovídajícího  věcnému břemeni  mezi  obcí  a  společností  E.ON 
Distribuce, a.s., n základě které bude k tíži  parcely č. 63/4 v k.ú. Borová Lada 
zřízeno věcné břemeno odpovídající právu provozovatele elektrické distribuční 
soustavy umístit přes zatíženou parcelu kabelové vedení NN, tři kabelové pilíře a 
uzemnění, vše dle GP č. 286-54/2011, a to za náhradu ve výši 4.500,-Kč. Návrh 
smlouvy je přílohou tohoto usnesení. 

Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

8) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o 
dílo se společností PPCentrum s.r.o., IČ: 47111781, ohledně zpracování žádosti o 
dotaci do ROP Jihozápad na realizaci projektů „Místní komunikace – Borová 
Lada“ a to tak, že cena díla bude dohodnuta na 20.000,-Kč v případě nepřidělení 
dotace a na celkově 195.000,-Kč v případě, že dotace bude přidělena a dodavatel 
provede i její administraci. 

Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

9) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí  s uzavřením nájemní smlouvy mezi 
obcí a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ohledně nájmu části budovy 
čp.  5  v Borových  Ladech  na  parcele  č.  st.86  v k.ú.  Borová  Lada  za  účelem 
umístění, instalace a provozování telekomunikačního zařízení za roční nájemné 
ve výši 30.000,-Kč.
 
Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

10) Zastupitelstvo  Obce  Borová  Lada  souhlasí  k žádosti  manželů  Slavomíra 
Barantála a Stanislavy Barantálové se zveřejněním záměru obce prodat parcelu 
č. 250/35 v k.ú. Borová Lada.
 
Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1 (p.Barantálová)
Návrh byl přijat



11) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí  s uzavřením nájemní smlouvy mezi 
obcí a Milošem Trantou, bytem Borová Lada 31, ohledně nájmu části stávající 
parcely č. 251/7 v k.ú. Borová Lada o výměře 37 m2 za roční nájemné ve výši 30,-
Kč.
 
Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

12) Zastupitelstvo  Obce  Borová  Lada  rozhodlo  uzavřít  kupní  smlouvu  ohledně 
prodeje nově vytvořené parcely č. st. 360 o výměře 44 m2, vzniklé oddělením dle 
GP č.  280-217/2010 od stávající  parcely  č.  35/6  o  dosavadní  výměře 2834 m2 
v k.ú. Borová Lada a dále ohledně zbylé části parcely č. 35/6 o nové výměře 2790 
m2 v k.ú.  Borová  Lada  manželům panu  Karlu  Hamrovi  a  Zdeňce  Hamrové, 
oběma bytem Šindolv 13, za kupní cenu ve výši 3,-Kč/m2 ve vztahu k parcele č. 
35/6 v k.ú. Borová Lada a za kupní cenu ve výši 600,-Kč/m2 ohledně nově vzniklé 
parcely č. st.  360 v k.ú. Borová Lada, jakožto částečně zasíťovaných pozemků 
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. Kupující uhradí 
náklady  vypracování  GP  a  na  zápis  do  KN.  Důvody  pro  snížení  ceny 
prodávaných  pozemků  dle  tohoto  usnesení  jsou  podrobně  obsaženy 
v zastupitelstvem obce Borová Lada schválených podmínkách „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“. Záměr byl zveřejněn ve dnech 26.4.2011 – 11.5.2011.
 
Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

13) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo poskytnout příspěvek ve výši 14.400,-
Kč společnosti  Penzion Gabreta, s.r.o. na zajištění plaveckých kurzů pro žáky 
mateřské školy Borová Lada pro šk. rok 2011/2012. 
 
Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

Ing. Jana Hrazánková                                           Antonín Nahodil
          Starostka                                                           Místostarosta


