
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 13
ze dne 28.06.2012

1) Zastupitelstvo  Obce  Borová  Lada  rozhodlo,  že  schvaluje  uzavření  nájemní 
smlouvy mezi obcí a Martinem Lachkovičem, bytem Národní 1010, Prachatice, 
na  základě  které  obec  pronajme  panu  Lachkovičovi  parcelu  č.  137/2  v k.ú. 
Borová  Lada  o  výměře  142  m2  jako  zahrádku  za  nájemné  ve  výši  0,80 
Kč/m2/rok. 
 
Hlasováno: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1 (p. Barantálová)
Návrh byl přijat. 

2) Zastupitelstvo  Obce  Borová  Lada  rozhodlo,  že  schvaluje  uzavření  nájemní 
smlouvy  mezi  obcí  a  manželi  Reichelovými,  na  základě  které  obec  pronajme 
manželům Reichelovým část parcely č. 108/15 v k.ú. Borová Lada o výměře 76 
m2 jako zahrádku za nájemné ve výši 1,- Kč/rok s tím, že v době zimní sezóny 
bude pozemek sloužit k uložení sněhu z okolních komunikací. 
 
Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.

3) Zastupitelstvo  Obce  Borová  Lada  rozhodlo,  že  schvaluje  uzavření  mandátní 
smlouvy  mezi  obcí  a  společností  Allowance,  s.r.o.  ohledně  přípravy  a 
administrace  žádosti  o  dotaci  v rámci  programu OPŽP,  a  to  za  cenu ve  výši 
150.000,-Kč bez DPH. Návrh smlouvy je přílohou tohoto usnesení.

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

4) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
ohledně zhotovení PD pro SP a související inženýrské činnosti (obstarání vydání 
SP) na akci „ZTV pro 12 RD – část komunikace“ mezi obcí a ing. Beránkem za 
cenu díla ve výši 44.400,-Kč vč. DPH. 

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



5) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
ohledně  zhotovení  rekonstrukce  hromosvodů  na  budově  ZŠ  Borová  Lada  se 
společností ELEKTRO VÁCHA s.r.o. za cenu díla ve výši 75.000,-Kč bez DPH 
s tím,  že  cena  zahrnuje  i  projekt  a  revize.  Nabídka  zhotovitele  je  přílohou 
usnesení.

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

6) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
ohledně  zhotovení  vrtu  pro  tepelné  čerpadlo  u  objektu  bytovky  čp.  4  se 
společností VESKOM GROUP, IČ: 44849095 za cenu díla ve výši 129.000,-Kč 
bez  DPH.  Zastupitelstvo  dále  souhlasí  s tím,  aby  bylo  provedeno  zabezpečení 
izolace prostupu vody od vrtů k objektu čp. 4 s tím, že obec se bude snažit zajistit 
v nejvyšší možné míře potřebné práce vlastními prostředky.

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

7) Zastupitelstvo  Obce  Borová  Lada  rozhodlo,  že  schvaluje  výši  vodného  a 
stočeného  pro následující  období  s účinností  od  1.7.2012 do  30.6.2013 ve  výši 
vodné  16,15,-Kč/m3  a  stočné  ve  výši  27,37  Kč/m3,  kdy  kalkulace  vychází  ze 
schváleného Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace. Dál souhlasí s tím, 
aby roční nájemné za vodovod a kanalizaci za období od 1.7.2012 do 30.6.2012 
bylo  zvýšeno  na 67.000,-Kč.  Přílohou tohoto  usnesení  je  kalkulace  vodného a 
stočeného, s jejímž obsahem zastupitelstvo souhlasí.

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

8) Zastupitelstvo  Obce  Borová  Lada  rozhodlo,  že  bere  na  vědomí  a  schvaluje 
zprávu  o  výsledcích  přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2011  Krajským 
úřadem Jihočeského kraje  a  dále  schvaluje  závěrečný  účet  obce  za  rok 2011 
s výsledkem bez  výhrad.  Při  přezkoumání  hospodaření  územního  celku  Obce 
Borová Lada za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky /§ 10 odst. 3 písm. 
a) zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění/.
 
Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat



9) Zastupitelstvo obce Borová Lada zásadně nesouhlasí s navrženou změnou zákona 
o rozpočtovém určení daní dle návrhu MF ČR, když navržená změna bude pro 
obec i další šumavské obce znamenat zásadní ohrožení možnosti jejich rozvoje a 
zajišťování výkonu státní správy i samosprávy.

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

10) Zastupitelstvo  obce  Borová  Lada  schvaluje  rozpočtovou  změnu č.  3  rozpočtu 
obce  pro  rok  2012  s tím,  že  příjmy rozpočtu  obce  pro  rok  2012  se  navýší  o 
57.630,-Kč  a  výdaje  rozpočtu  obce  pro  rok  2012  se  navýší  o  443.942,-Kč. 
Podrobný položkový rozpis rozpočtového opatření je přílohou tohoto usnesení.

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

11) Zastupitelstvo obce Borová Lada schvaluje změnu Směrnice č. 26 k závodnímu 
stravování v souladu s návrhem, který je přílohou této smlouvy.

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

12) Zastupitelstvo  obce  Borová  Lada  bere  na  vědomí  a  souhlasí  s provedenou 
změnou č. 2 rozpočtu obce pro rok 2012, která byla v mezidobí od posledního 
jednání ZO přijata v rámci její  kompetence starostkou obce.  Podrobný rozpis 
změny je přílohou usnesení.

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

Ing. Hrazánková Jana                                                                        Antonín Nahodil
Starostka Borových Lad                                                            Místostarosta Borových Lad


