
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 22 

ze dne 22.06. 2018 
 

 

 

 

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že počínaje 1.7.2018 stanovuje výši 

vodného částkou 23,48Kč bez DPH za 1 m3 dodané vody a výši stočného částkou 37,39 

Kč bez DPH za 1m3 předané odpadní vody. Kalkulace vodného a stočného je přílohou 

zápisu. Zastupitelstvo zároveň rozhodlo o navýšení nájemného za užívání 

vodohospodářské infrastruktury na částku v celkové výši 383.100,-Kč bez DPH. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že na základě vyhodnocení došlých 

nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Úprava 

vchodu prodejny – Borová Lada“ obec uzavře smlouvu o dílo s Milanem Mrázem, 

IČO: 65931441, na základě které uvedený dodavatel zajistí realizaci uvedené veřejné 

zakázky za cenu ve výši 212.280,-Kč bez DPH 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

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

s paní Kahounovou Věrou, na základě které obec přenechá paní Kahounové Věře 

kiosek v kempu Zahrádky od 1.10.2018 na dobu 5 let, a to za stejných finančních 

podmínek, jako ve stávající smlouvě o nájmu ze dne 1.7.2014, uzavřené mezi obcí a 

Ing. Antonínem Procházkou. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

4) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, aby obec uzavřela dodatek č. 4 ke smlouvě 

o svozu a likvidaci tříděného odpadu, uzavřené mezi obcí a společností AMT s.r.o. 

Příbram, jehož předmětem je úprava frekvence výsypu sběrných nádob dle návrhu, 

který je přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 



5) Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí změnu rozpočtu obce pro rok 2018 

formou rozpočtového opatření č. 5 provedeného starostkou obce v rámci její 

kompetence svěřené zastupitelstvem. Podrobný položkový rozpis rozpočtového 

opatření je přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

          Václav Hovorka                                                                              Ing. Jana Hrazánková 

Místostarosta Borových Lad                                                                     Starostka Borových Lad 


