
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 20 

ze dne 12.03. 2018 

 
 

 

 

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

poskytnutí střednědobého úvěru souhlasí s tím, aby obec uzavřela smlouvu o úvěru 

s Komerční bankou, a.s., a to v souladu s nabídkou, která je přílohou usnesení s tím, 

že výše úvěru bude činit částku až do 15,552.030,-Kč, úroková sazba bude činit - sazba 

PRIBOR - navýšení o příplatek 0,12% p.a. a splatnost úvěru bude stanovena do 

30.11.2024 s možností předčasného splacení.  

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, aby obec uzavřela smlouvu o dílo s 

Milanem Mrázem, IČO: 65931441, na základě které uvedený dodavatel zajistí opravu, 

čištění a nátěr fasády bytového domu čp. 2, a to za cenu ve výši 330.650,-Kč vč. DPH. 

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

3) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, aby obec uzavřela smlouvu o dílo s 

Milanem Mrázem, IČO: 65931441, na základě které uvedený dodavatel zajistí úpravu 

okolního prostranství domu čp. 2 v Borových Ladech a odvodnění a izolaci uvedeného 

objektu za cenu ve výši 428.367,-Kč vč. DPH. 

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

4) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, aby obec uzavřela smlouvu o dílo s 

Milanem Mrázem, IČO: 65931441, na základě které uvedený dodavatel zajistí opravu 

sklepních prostor domu čp. 3 v Borových Ladech za cenu ve výši 318.895,-Kč vč. DPH. 

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

5) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje nové znění směrnic č. 21, 22, 

27 a 30 v souladu s návrhy, které jsou přílohou tohoto usnesení. 

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

 



 

6) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo ve smyslu ust. § 76 odst. 1 zákona o obcích, 

že obec poskytne starostce obce mimořádnou odměnu ve výši 20.000,-Kč hrubého za 

její dosavadní činnost pro obec při řešení záležitostí týkajících se výstavby ČOV. 

 

Hlasováno: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2 (p. Hrazánková, p. Hrazánek) 

Návrh byl přijat 
 

 

 

 

 

 

         Václav Hovorka                                                                               Ing. Jana Hrazánková 

Místostarosta Borových Lad                                                                     Starostka Borových Lad 

 


