
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č.19
ze dne 07.05.2009

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí výsledek projednání návrhu 
zadání změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Borová Lada dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení. 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0
  
2) Zastupitelstvo obce Borová Lada rozhodlo, že podle ust. § 6 odst. 5 písm. b) 
zákona  .  183/2006  Sb.  v platném  znění  zadání  změny  č.  5  Územního  plánu 
sídelního útvaru Borová Lada dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s tím, že:

- ze stávajícího ÚP bude vypuštěn plánovaný obchvat obce
- zařazení budoucích místních komunikací v oblastech plánované výstavby 

do ÚP dle příslušných GP
- část  pozemkové parcely  č.p.  160 v k.ú.  Borová Lada bude v souladu se 

stanoviskem NP a CHKO Šumava určena k zástavbě za účelem rodinného 
bydlení (viz situační plánek)

- bude  vypuštěna  plánovaná  trafostanice  č.  9.3.  uvedená  ve  stávajícím 
návrhu.

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0

3)  Zastupitelstvo  Obce Borová Lada rozhodlo,  že  bere na vědomí a schvaluje 
zprávu  o  výsledcích  přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2008  Krajským 
úřadem Jihočeského kraje  a  dále  schvaluje  závěrečný  účet  obce  za  rok 2008 
s výsledkem souhlasu s výhradami, na základě nichž Obec Borová Lada přijímá 
opatření pod bodem 4) zápisu, k nápravě chyb a nedostatků. Při přezkoumání 
hospodaření územního celku Obce Borová Lada za rok 2008 byly zjištěny chyby 
a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c). / § 10 
odst.3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb./.

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0

4) 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  2008  Krajským  úřadem 
Jihočeského  kraje  a  ukládá  jmenovitě  předsedům  kontrolního  a  finančního 
výboru obce:

- kontrolní výbor bude jednou za tři měsíce provádět pravidelnou kontrolu 
plnění usnesení zastupitelstva obce

- finanční  výbor  obce  bude  ve  stejných  intervalech  provádět  kontrolu 
hospodaření obce a jejích příspěvkových organizací a dále bude průběžně 
spolupracovat se starostkou obce na přípravě rozpočtu obce na rok 2010
Zpráva o plnění přijatých opatření bude Krajskému úřadu JK zaslána do 
6 měsíců.



Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0

5)  Obec  Borová  Lada  rozhodla  uzavřít  se  společností  E.ON  Distribuce,  a.s. 
smlouvu  o  zřízení  práva  odpovídajícího  věcnému  břemeni  ve  prospěch 
společnosti  E.ON Distribuce,  a.s.  a  k tíži  parcely  č.  151/2  v k.ú.  Nový  Svět  u 
Borových  Lad  ohledně  umístění  vedení  NN  v souladu  s GP  č.  113-456/2008. 
Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0

6)  Zastupitelstvo  Obce  Borová  Lada  rozhodlo  uzavřít  smlouvu  se  společností 
PPCentrum,  s.r.o.  ohledně  zpracování  žádosti  o  dotaci  na  projekt  „Výstavba 
parkoviště  v Borových Ladech“,  a to za celkovou cenu ve výši  15.000,-Kč bez 
DPHs tím, že pokud bude dotace přidělena, bude společnost administrovat její 
čerpání a bude mít nárok na další odměnu ve výši 90.000,-Kč bez DPH. 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

7) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít se společností EDOP s.r.o. 
smlouvu ohledně provedení energetického auditu budovy ZŠ Borová Lada a to za 
celkovou cenu ve výši 34.000,-Kč bez DPH.

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0

8)  Zastupitelstvo  Obce  Borová  Lada  rozhodlo  uzavřít  se  manželi  Glenem 
Andrewem Lonie a Evou Lonie, bytem Žufanova 1093/14, Praha 17 smlouvu o 
smlouvě budoucí  o zřízení  VB k tíži  parcely  č.  250/1 v k.ú.  Borová Lada a ve 
prospěch  obou  manželů,  kdy  VB  bude  spočívat  v právu  uložení,  provedení, 
údržby a případných oprav stavby vodovodní přípojky, vše v souladu s návrhem 
smlouvy předloženým manželi Lonie.

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0

9)  Zastupitelstvo  Obce Borová Lada rozhodlo  uzavřít  s NP a CHKO Šumava 
memorandum o vzájemné spolupráci dle přílohy tohoto usnesení. 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0

10) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy o 
vzájemné spolupráci s Policií České republiky – KŘ Policie JK dle návrhu, který 
je přílohou tohoto usnesení.
 
  Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

11) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje doplnění „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“  o  možnost,  aby  k žádosti  stavebníka  bylo  k tíži  budoucí 
bezprostředně  nezastavěné  parcely,  která  je  předmětem  smlouvy  o  smlouvě 



budoucí, ve prospěch stavebního pozemku pod rozestavěnou budovou stavebníka 
zřízeno  VB  odpovídající  právu  chůze  a  jízdy  v souladu  s geometrickým 
zaměřením, to vše na náklady stavebníka, a to za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem.  U  stávajících  stavebníků,  kteří  již  uzavřeli  smlouvu  o  smlouvě 
budoucí,  bude taková situace k jejich žádosti  řešena formou dodatku k takové 
smlouvě,  u  osob,  které  budou  v rámci  programu  příslušné  smlouvy  teprve 
uzavírat, se smlouva o takové ujednání rozšíří. Koncept dodatku a nového znění 
smlouvy o smlouvě budoucí je přílohou tohoto usnesení.

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0 Zdržel se: 0

12) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje uzavření dodatku ke 
smlouvě  o  smlouvě  budoucí  ve  smyslu  předchozího  usnesení  a  dále  uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu „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 manželi 
Ing. Janou Hrazánkovou a Ing. Ivo Hrazánkem, a to ve prospěch st. parcely č. 
338 v k.ú. Borová Lada a k tíži parcely č. 35/5 v k.ú. Borová Lada, na základě 
které bude zřízeno ve prospěch oprávněné parcely a k tíži parcely povinné věcné 
břemeno odpovídající právu chůze a jízdy dle GP č. 253-64/2009 za cenu ve výši 
1.250,-Kč dle znaleckého posudku Evy Petschové.

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:4 Proti:0 Zdržel se: 1 (Ing. Hrazánková) 

13) Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí, že Obec prostřednictvím 
starostky obce požádala MV ČR o převod nemovitého majetku bývalé roty do 
vlastnictví obce.

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0 Zdržel se: 0

14)  Zastupitelstvo  Obce  Borová  Lada  bylo  seznámeno  s obsahem  Prohlášení 
Občanského  sdružení  Podnikatelů  za  rozvoj  Železnorudska  a  Občanského 
sdružení Přátelé Šumavy.

15)  Zastupitelstvo  Obce  Borová  Lada  bylo  seznámeno  se  skutečností,  že 
Mikroregion  Horní  Vltava  -  Boubínsko  byl  transformován  dnem  5.3.2009  ze 
sdružení obcí na sdružení právnických osob.

16)  Zastupitelstvo  Obce  Borová  Lada  rozhodlo  o  schválení  pravidel  pro 
rekonstrukci jader obecních bytů dle návrhu stavební komise, který je přílohou 
usnesení. 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0 Zdržel se: 0

17) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o snížení výdajové části rozpočtu 
o  konsolidační  položku  –  paragraf  6330,  položka  5362,  která  byla   mylně 
zavedena do návrhu rozpočtu na rok 2009 na straně výdajů ve výši 22.400,- Kč.

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0 Zdržel se: 0



18) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o přijetí rozpočtového opatření 
formou rozpočtových změn č. 1 - 4 tak, že celkový objem příjmů se navyšuje o 
částku 228.286,- Kč a celkový objem výdajů obce o částku 556.815,- Kč. Rozdíl ve 
výši  328.529,-  Kč  je  pokryt  financující  položkou  přebytkového  rozpočtu. 
Rozpočtová opatření jsou přílohou tohoto zápisu. 

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0 Zdržel se: 0

19)  Zastupitelstvo  Obce  Borová  Lada  rozhodlo  o  rozdělení  hospodářského 
výsledku  za  hospodaření  obce  během  roku  2008  tak,  že  částka  odpovídající 
tomuto výsledku ve výši 827.183,76 Kč bude převedena na účet 932 – nerozdělený 
zisk minulých let.

Návrh byl odsouhlasen zastupiteli: Pro:5 Proti:0 Zdržel se: 0

Ing. Hrazánková Jana                                                                                Erhartová Monika
Starostka Borových Lad                                                          Místostarostka Borových Lad


