
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 20
ze dne 13.08.2013

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že na základě výsledků zadávacího 
řízení  na  výběr  zhotovitele  stavební  akce  v  rámci  projektu  „Vybudování 
sportovní  infrastruktury  pro  posílení  cestovního  ruchu  v Borových  Ladech“ 
souhlasí  s tím,  aby  obec  uzavřela  smlouvu  o  dílo  ohledně  realizace  uvedené 
stavební akce se společností STRABAG, a.s. a to za celkovou cenu díla ve výši 
8.221.186,43-Kč  s 21  %  DPH.  Návrh  smlouvy  je  přílohou  nabídky  uvedené 
společnosti podané v rámci zadávacího řízení.

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

2) Zastupitelstvo  Obce  Borová  Lada  rozhodlo  uzavřít  kupní  smlouvu  ohledně 
prodeje parcely č. st. 386 o výměře 118 m2 v k.ú. Borová Lada, vytvořené dle GP 
č. 316-122/2013 oddělením od stávající parcely č. 63/8 manželům panu Václavu 
Braunovi a Aleně Braunové, oběma bytem Borová Lada čp. 37, za kupní cenu ve 
700,-Kč/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. Kupující  uhradí náklady za zpracování GP a 
náklady na zápis  do KN. Důvody pro snížení  ceny prodávaného pozemku 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“. 
 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

3) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec pronajala 
část parcely č. 250/31 v k.ú. Borová Lada o výměře 12 m2 paní Tatjaně Doušové, 
bytem Bílá 5, Praha 6, a to za nájemné stanovené pro pronájem zahrádek. 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

4) Zastupitelstvo  souhlasí  s tím,  aby  obec  dále  jednala  se  společností  Vodafone 
Czech Republic, a.s. ohledně podmínek nájmu části půdy domu čp. 5 v Borových 
Ladech za účelem umístění telekomunikačního zařízení. 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0



Návrh byl přijat

5) Zastupitelstvo obec Borová Lada jako věcně a místně příslušný orgán dle ust. § 6 
odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. schvaluje změnu zadání návrhu územního 
plánu  Obce  Borová  Lada  tak,  aby  zahrnoval  vymezení  plochy  pro  novou 
rozhlednu na parcele č. 241/1 v k.ú. Borová Lada v souladu s podnětem Správy 
NP a CHKO Šumava.

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

6) Zastupitelstvo obec Borová Lada jako věcně a místně příslušný orgán dle ust. § 6 
odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. schvaluje změnu zadání návrhu územního 
plánu Obce Borová Lada tak, aby zahrnoval  vymezení  plochy pro bydlení na 
parcelách  č.  167/4,  170/7  a  207/1  v k.ú.  Borová  Lada  v souladu  s podnětem 
Artura Konstantina Geralda.

Hlasováno: Pro: 0, Proti: 4, Zdržel se: 1 (p. Barantálová)
Návrh NEBYL přijat

7) Zastupitelstvo Obce Botová Lada rozhodlo, že schvaluje rozpočtové změny č. 5-8 
rozpočtu obce pro rok 2013, na základě kterých se celkové příjmy rozpočtu obce 
pro rok 2013 zvýší o 788.146,17 Kč a celkové výdaje rozpočtu obce pro rok 2013 
zvýší o částku 855.381,60 Kč. Podrobný položkový rozpis rozpočtových opatření 
je přílohou usnesení.

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

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


