
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 06 

ze dne 29.07.2015 
 

 

 

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že na základě výsledků výběrového 

řízení na výběr dodavatele zakázky malého rozsahu na stavební práce „Zateplení 

objektu občanské vybavenosti Borová Lada čp. 41“ a v souladu s rozhodnutím 

hodnotící komise obec uzavře smlouvu o dílo na zhotovení uvedené stavební 

zakázky se společností HMpro cz s.r.o., IČO: 24801224 za nabídkovou cenu ve výši 

3,173.291,46 Kč vč. DPH. Návrh smlouvy o dílo je přílohou nabídky uvedené 

společnosti.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že obec uzavře smlouvu ohledně zajištění 

technického dozoru investora na realizaci stavební akce „Zateplení objektu občanské 

vybavenosti Borová Lada čp. 41“ s panem Jaroslavem Váchou, IČO:42568617 za 

celkovou odměnu ve výši  59.500 Kč vč. DPH.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

3) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že obec uzavře smlouvu ohledně zajištění 

autorského dozoru projektanta na realizaci stavební akce „Zateplení objektu 

občanské vybavenosti Borová Lada čp. 41“ s panem Ing. Mariánem Vyžralem, IČO: 

76287831 za celkovou odměnu ve výši 31.500 Kč vč. DPH.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

4) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že obec uzavře dodatek č. 1 ke smlouvě č. 

14197013 o poskytnutí podpory se SFŽP ČR, kterým bude posunut termín 

závěrečného vyhodnocení akce na 30.11.2015, akce Zateplení budovy ZŠ a MŠ Borová 

Lada. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

5) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít kupní smlouvu ohledně prodeje 

nově vytvořené parcely č. 63/14 o výměře 144 m2 v k.ú. Borová Lada, vytvořené dle 

GP č. 343-119/2015 oddělením od stávající parcely č. 63/10 v k.ú. Borová Lada 

manželům Radku Huškovi a Ivaně Huškové, oběma bytem Borová Lada 19, za kupní 



cenu ve 700,-Kč/m2 vč. DPH 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 kupní smlouvy 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“. Za účelem možnosti realizace odprodeje parcely dle tohoto 

usnesení zastupitelstvo zároveň rozhodlo, že k tíži celé zbylé parcely č. 63/10 v k.ú. 

Borová Lada tak, jak je nově specifikována ve shora popsaném GP se ve prospěch 

nově vytvořené parcely č. st. 63/14 v k.ú. Borová Lada zřizuje služebnost cesty za 

účelem přístupu a příjezdu k nově vytvořené parcele č. st. 63/14 v k.ú. Borová Lada 

přes parcelu č. 63/10 v k.ú. Borová Lada. S ohledem na to, že věcné břemeno je nutné 

k realizaci možnosti odkupu dle uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí, bude věcné 

břemeno zřízeno bezúplatně. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

6) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že obec uzavře pachtovní smlouvu 

ohledně pachtu parcely č. 155/28 v k.ú. Borová Lada s panem Václavem Morávkem 

st., bytem Borová Lada 4, a to za pachtovné stanovené pro pacht zahrádek dle 

předchozích usnesení OZ. Pachtovní smlouva bude uzavřena po ukončení pachtu 

s paní Walterovou. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

7) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s tím, aby bylo seznámeno se 

starostkou provedenými rozpočtovými změnami rozpočtu obce pro rok 2015 až na 

příštím jednání ZO s ohledem na onemocnění účetní obce. 

  

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

Návrh byl přijat 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ing. Jana Hrazánková                                                                             Václav Hovorka 

Starostka Borových Lad                                                                  Místostarosta Borových Lad 


