
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 16 

ze dne 01. 08. 2017 
 

 

 

 

 

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec na základě výsledků 

poptávkového řízení uzavřela kupní smlouvu se společností HOBBYTECH spol. s r.o., 

na základě které uvedená společnost dodá obci nádobu na zimní posyp EKOPLAST 

220 l, rozmetadlo KRH01 DAKR a traktůrek Starjet Exclusive UJ 102-23/24 (p6) PRO 

BROGGS STRATTON za celkovou cenu ve výši 166.015,-Kč bez DPH, a to v rámci 

projektu „Pořízení techniky k údržbě veř. prostranství“, spolufinancovaného z POV 

JK.   

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s průběhem a výsledky zadávacího řízení 

na výběr dodavatele veřejné zakázky na stavební práce „Borová Lada ČOV“ 

zadávaného ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 

Sb., v platném znění, souhlasí s rozhodnutím o výběru dodavatele uvedené veřejné 

zakázky, společnosti STRABAG, a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, 

IČO: 60838744, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku na plnění veřejné 

zakázky s nabídkovou cenou ve výši 15,552.030,53 Kč bez DPH, a následným 

uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem po doložení listin podle ust. § 122 odst. 

3 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce 

provedením potřebných úkonů a následnému podpisu smlouvy o dílo s vybraným 

dodavatelem.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

3) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí na základě výsledků výběrového řízení na 

výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu s uzavřením smlouvy o dílo mezi 

obcí a společností AQUAŠUMAVA s.r.o., na základě které bude společnost pro obec 

zajišťovat technický dozor investora, autorský dozor a manažerské řízení projektu při 

realizaci stavby „Borová Lada ČOV“ a to za odměnu ve výši 320.000,-Kč bez DPH.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

 



 

4) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s uzavřením směnné smlouvy 

mezi obcí a manželi Ing. Václavem Vlasákem a Bc. Kamilou Vlasákovou, na základě 

které manželé Vlasákovi převedou do vlastnictví obce díl „b“ o výměře 149 m2 parcely 

č. 259/28 a díl „c“ o výměře 50 m2 parcely č. 259/32, vše v k.ú. Borová Lada, vzniklé 

dle GP č. 358-101/2017 a obec převede do společného jmění manželů Vlasákových díl 

„d“ o výměře 129 m2 parcely č. 259/19 v k.ú. Borová Lada, vzniklý dle stejného GP. 

Směna bude provedena bez doplatku.  

 

  

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

Návrh byl přijat. 

 

5) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s uzavřením smlouvy o 

nájmu reklamních ploch mezi obcí a společností ČSAD autobusy Plzeň, a.s., na 

základě které se uvedená společnost zaváže v rámci projektu Zelené autobusy 

propagovat obce, a to za cenu ve výši 20.000,-Kč bez DPH. Návrh smlouvy je 

přílohou usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

6) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi 

obcí a společností AES Lichttechnik s.r.o., na základě které uvedená společnost pro 

obec zpracuje pasportizaci VO za cenu ve výši 10.375,-Kč bez DPH. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Václav Hovorka                                                                         Ing. Jana Hrazánková 

Místostarosta Borových Lad                                                               Starostka Borových Lad 

 

 


