
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 19 

ze dne 14.02. 2018 

 
 

 

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že po porovnání došlých nabídek na 

poskytnutí střednědobého úvěru a analýze získaných informací dojde k oslovení 

bankovních ústavů za účelem nabídky kompletního financování akce výstavby ČOV.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

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

nově vytvořené parcely č. 250/64 o výměře 106 m2 v k.ú. Borová Lada, vzniklé 

oddělením od dosavadní parcely č. 250/45 v k.ú. Borová Lada dle GP č. 367-310/2017, 

a to Lukáši Parkmanovi, bytem Borová Lada č.p. 23, za kupní cenu  700,-Kč/m2 vč. 

DPH jakožto zastavěné části 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 ze dne 31.10.2011, včetně předkupního práva obce, 

zákazu zcizení a dalších podmínek. Kupní cena bude navýšena o náklady za sepis 

smlouvy a náklady na zápis do KN. Takto stanovená cena bude zahrnovat i DPH.  

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 podala u 

Jihočeského kraje žádost o poskytnutí dotace na nákup techniky pro SDH Borová 

Lada dle přílohy usnesení, a to v celkové hodnotě 76.654,-Kč se spoluúčastí obce 10%. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

4) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 

obce pro roky 2019-2022 v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení a který byl 

uveřejněn na úřední desce OÚ Borová Lada po zákonem stanovenou dobu. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 



5) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s provedením rozpočtových opatření č. 

12/2017, kterým se mění rozpočet obce pro rok 2017 a č. 1/2018, kterým se mění 

rozpočet obce pro rok 2018, a to v souladu s návrhy, které jsou přílohou usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

6) Zastupitelstvo Obce Borová Lada nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje částí 

parcel č. 250/3 a 250/31 v k.ú. Borová Lada.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

 

         Václav Hovorka                                                                               Ing. Jana Hrazánková 

Místostarosta Borových Lad                                                                     Starostka Borových Lad 

 

 

 

 

 


