
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 12 

ze dne 27. 09. 2016 
 

 

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada na základě doporučení výběrové komise 

rozhodlo, že obec uzavře se společností Auto Ševčík c.z. spol. s r.o. kupní smlouvu, 

na základě které obec od uvedené společnosti zakoupí osobní automobil Škoda Yeti 

Outdoor Ambition 2,0 TDi 4x4, blíže specifikovaný v nabídce uvedené společnosti, 

která tvoří přílohu usnesení, a to za kupní cenu ve výši 395.868,-Kč bez DPH. Zápis 

z otevírání obálek a hodnocení nabídek je přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada jako věcně a místně příslušný orgán obce podle 

ust. § 6 odst. 6 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (dále jen „stavební 

zákon“), souhlasí s pořízením územní studie s názvem „Územní studie krajiny ORP 

Vimperk“ na území obce Borová Lada v souladu s ust. § 30 stavebního zákona, 

jejímž pořizovatelem bude Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního 

plánování, pro Město Vimperk. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

3) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že obec uzavře smlouvu o zřízení 

služebnosti se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., na základě 

které obec zřídí ve prospěch uvedené společnosti služebnost zřízení, provozování, 

údržby a oprav podzemního komunikačního vedení k tíži parcely č. st. 50, č. 250/2 

a č. 250/3 v k.ú. Borová Lada v rozsahu daném GP č. 345-159/2016, to vše za 

náhradu ve výši 4.550,-Kč bez DPH. Návrh smlouvy je přílohou usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

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

smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí a Mikroregionem Šumava – západ, na 

základě které obec na financování svého partnerského podílu na realizaci aktivity 

„Sklářská stezka, Turistický informační systém Šumava – Bavorský les“ v rámci 

projektu „Putování srdcem Evropy bez hranic“ poskytne Mikroregionu Šumava-

západ dotaci ve výši 15.019,-Kč na krytí vlastního podílu Mikroregionu Šumava – 

západ na financování nákladů na realizací uvedených aktivit a uvedeného projektu. 

Návrh smlouvy je přílohou usnesení. Zastupitelstvo Obce Borová Lada dále 

rozhodlo, že souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci mezi obcí a Mikroregionem Šumava – západ, na základě které obec na 

předfinancování svého partnerského podílu na realizaci aktivity „Sklářská stezka, 

Turistický informační systém Šumava – Bavorský les“ v rámci projektu „Putování 

srdcem Evropy bez hranic“ poskytne Mikroregionu Šumava-západ návratnou 



finanční výpomoc ve výši 135.167,-Kč na předfinancování nákladů na realizací 

uvedených aktivit a uvedeného projektu ze strany Mikroregionu Šumava – západ. 

Návratnou finanční výpomoc bude Mikroregion Šumava – západ povinen navrátit 

obci po proplacení žádostí o platbu ze strany řídícího orgánu z Programu 

přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-

2020, nejpozději však do 31.12.2019. Návrh smlouvy je přílohou usnesení.    

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

5) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s vydáním Sazebníku úhrad 

nákladů za poskytování informací v souladu s přílohou usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

6) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje přijetí dodatku č. 3 ke 

Směrnici č. 17, dodatku č. 1 ke Směrnici č. 9/2010, dodatku č. 1 ke Směrnici č. 

4/2011 a dále Směrnici č. 10/2016, 6/2016, 23/2016 a 20/2016, vše dle návrhů, které 

jsou přílohou usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

7) Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí starostkou provedená rozpočtová 

opatření č. 7 a č. 8, kterými byly provedeny změny rozpočtu obce pro rok 2016 

v mezidobí od posledního jednání ZO a s jejich obsahem souhlasí.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

8) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje zásady tvorby a použití fondu obnovy 

vodohospodářského majetku Obce Borová Lada v souladu s návrhem, který je 

přílohou usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

      Václav Hovorka                                                                                 Ing. Jana Hrazánková 

Místostarosta Borových Lad                                                                  Starostka Borových Lad 


