
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 21 

ze dne 16.05. 2018 
 

 

 

 

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 

k nájemní smlouvě ze dne 31.3.2014 mezi obcí a společností Vodafone Czech Republic 

a.s. v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení.  

 

Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

 

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že obec uzavře s Robertem Kudýnem, 

bytem Borová Lada 110, kupní smlouvu ohledně prodeje parcely č. st. 377  o výměře 

185 m2 v k.ú. Borová Lada, za kupní cenu ve 700,-Kč/m2 vč. DPH jakožto zastavěné 

části zasíťovaného pozemku a parcely č. 63/11 o výměře 1995 m2 v k.ú. Borová Lada 

za kupní cenu ve výši 3,-Kč/m2 vč. DPH jakožto zbylé části stavebního pozemku, vše 

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 5.11.2008, 

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: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

 

3) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, aby obec uzavřela kupní smlouvu s paní 

Miladou Vávrovou, bytem Borová Lada 55, na základě které paní Vávrová prodá obci 

parcelu č. 259/29 v k.ú. Borová Lada za cenu ve výši 8.390,-Kč, stanovenou znaleckým 

posudkem. Náklady na sepis smlouvy, ocenění nemovitosti i vklad práva vlastnického 

do KN ponese obec. 

 

Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

 

 



 

4) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, aby obec uzavřela nájemní smlouvu 

s panem Romanem Zbořilem ml., bytem Na Honech I/4899, Zlín, na základě které 

obec přenechá panu Zbořilovi ml. do užívání část pozemku 313 v k.ú. Borová Lada o 

výměře cca 20 m2 za účelem umístění prodejního stánku s rychlým občerstvením, a to 

za nájemné ve výši 1.000,-Kč bez DPH měsíčně.  

 

Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

5) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, aby obec uzavřela pachtovní smlouvu 

s paní Květoslavou Osáhlovou, bytem Borová Lada 4, na základě které obec přenechá 

paní Osáhlové do pachtu část parcely č. 250/3 v k.ú. Borová Lada o výměře 90 m2 za 

účelem užívání jako zahrádky, to vše za pachtovné ve výši 72,-Kč za rok. 

 

Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

6) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, aby obec uzavřela smlouvu s panem 

Janem Zábranským, místem podnikání Čestice 141, IČO: 65954254, na základě které 

pan Zábranský zajistí pro obec výkon technického dozoru stavebníka při realizaci 

stavebních akcí „Oprava, čištění a nátěr fasády na objektu čp. 2 v Borových Ladech“, 

„Oprava okolního prostranství u čp. 2 včetně odvodnění a hydroizolací u uvedeného 

čp“ a „Oprava sklepních prostorů u čp. 3 v Borových Ladech“, to vše za odměnu ve 

výši 37.726,-Kč bez DPH. 

 

Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

7) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, aby obec uzavřela smlouvu se společností 

Keystone Company a.s. o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů 

v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení.  

 

Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

 

8) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje účetní závěrku příspěvkové 

organizace Základní škola a mateřská škola Borová Lada za rok 2017 v souladu 

s přílohou tohoto usnesení. 

 

Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

 



9) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby příspěvková organizace 

Základní škola a mateřská škola Borová Lada převedla kladný výsledek hospodaření 

za rok 2017 ve výši 91.075,66 Kč jednak, a to co do částky 20.000,-Kč do fondu odměn 

uvedené příspěvkové organizace, jednak, co do částky 71.075,66 Kč, do rezervního 

fondu příspěvkové organizace. 

 

Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

10) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec na základě 

výsledků výběrového řízení uzavřela smlouvu o dílo se společností Green engineering 

s.r.o., IČO: 280 83 512, na základě které uvedená společnost pro obec zhotoví dílo 

„Borová Lada – dětské hřiště u MŠ a na Novém Světě“, a to za cenu ve výši 428.080,-

Kč bez DPH.    

 

Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

 

11) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje účetní závěrku Obce Borová 

Lada za rok 2017 v souladu s přílohou tohoto usnesení a souhlasí s hospodařením obce 

v roce 2017. 

 

Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

 

12) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že bere na vědomí a dle ust. § 17 odst. 7 

písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění schvaluje závěrečný účet obce a 

celoroční hospodaření obce za rok 2017 s výsledkem s výhradami.  

 

Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

13) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že bere na vědomí a schvaluje zprávu o 

výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 Krajským úřadem Jihočeského 

kraje. Při přezkoumání hospodaření územního celku Obce Borová Lada za rok 2017 

byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ust. 

§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. Při přezkoumání nebyla zjištěna rizika 

podle ust. § 10 odst. 4, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění. Zastupitelstvo 

Obce Borová Lada rozhodlo ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 

Sb. na základě výsledků přezkoumání hospodaření obce o přijetí následujících 

opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledcích přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje, která jsou 

uvedena v příloze usnesení. Zpráva o plnění přijatých opatření bude Krajskému 



úřadu JK zaslána v souladu s ust. § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění 

do 31.1.2019.    

  

Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

14) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s provedením rozpočtových opatření č.2 - 

4/2018, kterými se mění rozpočet obce pro rok 2018, a to v souladu s návrhy, které 

jsou přílohou usnesení.  

 

Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

 

15) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje ceník ubytovacích a dalších služeb 

veřejného tábořiště Zahrádky v souladu s přílohou usnesení.  

 

Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

 

 

       Václav Hovorka                                                                                Ing. Jana Hrazánková 

Místostarosta Borových Lad                                                                  Starostka Borových Lad 


