
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 19
ze dne 20.06.2013

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo. že souhlasí s uzavřením Smlouvy o 
podmínkách  poskytnutí  dotace  z ROP  NUTS  II  Jihozápad  na  projekt 
„Vybudování sportovní infrastruktury pro posílení cestovního ruchu v Borových 
Ladech“  mezi  obcí  a  Regionální  radou  regionu  soudržnosti  Jihozápad,  na 
základě  které  bude  obci  poskytnuta  v rámci  ROP  Jihozápad  dotace  do  výše 
12,696.881,80  Kč  s celkovými  předpokládanými  náklady  projektu  ve  výši 
14,964.148,-Kč a spoluúčastí obce na financování způsobilých výdajů projektu ve 
výši 15%. Návrh smlouvy je přílohou usnesení.

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo,  že  nesouhlasí  s přijetím dotace ve 
výši  50.000,-Kč  z POV  2013  na  spolufinancování  úpravy  oplocení  ZŠ  Borová 
Lada, a to z důvodu vysokého podílu spolufinancování projektu ze strany obce.  

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

3) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
mezi obcí a společností Hexaplan International, s.r.o.,  na základě které uvedená 
společnost  vypracuje  prováděcí  projektovou  dokumentaci  a  výkaz  výměr  na 
realizaci  akce  „Vybudování  sportovní  infrastruktury  pro  posílení  cestovního 
ruchu v Borových Ladech“, a to za celkovou cenu díla ve výši 175.000,-Kč bez 
DPH.

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

4) Zastupitelstvo  Obce  Borová  Lada  rozhodlo,  že  schvaluje  uzavření  smlouvy  o 
zajištění  autorského  dozoru  mezi  obcí  a  společností  Hexaplan  International, 
s.r.o.,  na základě které uvedená společnost zajistí autorský dozor projektanta při 
realizaci  akce  „Vybudování  sportovní  infrastruktury  pro  posílení  cestovního 
ruchu v Borových Ladech“, a to za celkovou cenu ve výši 170.000,-Kč bez DPH.

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat



5) Zastupitelstvo  souhlasí  s tím,  aby  obec  uzavřela  smlouvu  o  dílo  s panem 
Jaroslavem Váchou, IČ: 42568617, jejímž předmětem bude zajištění technického 
dozoru investora při realizaci  akce „Vybudování sportovní infrastruktury pro 
posílení cestovního ruchu v Borových Ladech“, a to za cenu díla ve výši 198.800,-
Kč včetně DPH.  

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

6) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 
ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
č. 7010012/1 mezi obcí a společností E.ON Distribuce, a s., na základě které bude 
ujednáno,  že  budoucí  trasa  vedení  zasáhne  i  prostor  parcely  č.  155/10  v k.ú. 
Borová Lada. Návrh dodatku je přílohou usnesení. 
 
Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

7) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo,  že  souhlasí  s uzavřením mandátní 
smlouvy  mezi  obcí  a  společností  Allo  Tender,  s.r.o.,  IČ:  24658031,  ohledně 
zajištění zadávacího řízení na výběr dodavatele na akci „Výstavba kanalizace a 
ČOV Borová  Lada“,  a  to  za  celkovou  odměnu ve  výši  170.000,-Kč  bez  DPH. 
Návrh smlouvy je přílohou usnesení.
 
Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

8) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s uzavřením smlouvy o 
dílo mezi obcí a společností Skanska, a.s., na základě které společnost Skanska, 
a.s. zhotoví pro obec dílo „ZTV pro 12 RD v k.ú. Borová Lada“, a to za celkovou 
cenu  díla  ve  výši  1,450.264,-Kč  vč.  DPH.  Návrh  smlouvy  o  dílo  je  přílohou 
zadávací dokumentace a tohoto usnesení.
 
Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat



9) Zastupitelstvo  Obce  Borová  Lada  rozhodlo,  že  schvaluje  výši  vodného  a 
stočeného  pro následující  období  s účinností  od  1.7.2013 do  30.6.2014 ve  výši 
vodné  16,44,-Kč  bez  DPH/m3  a  stočné  ve  výši  27,53  Kč  bez  DPH/m3,  kdy 
kalkulace  vychází  ze  schváleného  Plánu  financování  obnovy  vodovodu  a 
kanalizace.  Dál  souhlasí  s tím, aby roční  nájemné za  vodovod a kanalizaci  za 
období od 1.7.2013 do 30.6.2014 bylo zvýšeno na 144.000,-Kč (60.000,- Kč bez 
DPH  –  vodné,  84.000-  Kč  bez  DPH  -  stočné).  Přílohou  tohoto  usnesení  je 
kalkulace vodného a stočného, s jejímž obsahem zastupitelstvo souhlasí.

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
  

10) Zastupitelstvo  Obce  Borová  Lada  rozhodlo,  že  schvaluje  návrh  rozpočtu 
sociálního fondu obce dle přílohy tohoto usnesení tak, že celkový objem zdrojů a 
výdajů bude činit 155.739,63 Kč.

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

11) Zastupitelstvo  Obce  Borová  Lada  rozhodlo,  že  bere  na  vědomí  a  schvaluje 
zprávu  o  výsledcích  přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2012  Krajským 
úřadem Jihočeského kraje a dále ve smyslu ust. § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 
Sb.  v platném  znění  souhlasí  s celoročním  hospodařením  obce  za  rok  2012  a 
schvaluje  závěrečný  účet  obce  za  rok  2012  s výsledkem  bez  výhrad  a  účetní 
závěrku za rok 2012. Při přezkoumání hospodaření územního celku Obce Borová 
Lada  za  rok  2012  nebyly  zjištěny  chyby  a  nedostatky  /§  10  odst.  3  písm.  a) 
zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění/.

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

12) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje rozpočtovou změnu č. 5 
rozpočtu obce pro rok 2013, na základě které se celkové příjmy rozpočtu obce 
pro rok 2013 zvýší o 8.000,-Kč a celkové výdaje rozpočtu obce pro rok 2013 zvýší 
o  částku  507.239,60,-Kč.  Zastupitelstvo  Obce  Borová  Lada  bere  na  vědomí 
rozpočtové  změny  č.  1-4  rozpočtu  obce  pro  rok  2013,  na  základě  kterých  se 
celkové příjmy rozpočtu obce pro rok 2013 zvýší o 302.576,-Kč a celkové výdaje 
rozpočtu obce pro rok 2013 zvýší o částku 329.408,00,-Kč. .Podrobný položkový 
rozpis rozpočtového opatření je přílohou usnesení.

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat



13) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec pronajala 
část parcely č. 250/3 v k.ú. Borová Lada o výměře 99 m2 paní Libuši Morávkové, 
bytem Borová Lada 4, a to za nájemné stanovené pro pronájem zahrádek. 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

14) Zastupitelstvo  souhlasí  s tím,  aby  obec  uzavřela  smlouvu  o  výpůjčce  s TJ 
Hraničář Borová Lada, na základě které obec vypůjčí TJ Hraničář Borová Lada 
kiosek se zázemím na parcele č. 132/2 v k.ú. Borová Lada na období od 1.7.2013 
do 31.8.2014 pro potřeby zajištění  občerstvení  během pořádání  sportovních  a 
kulturních akcí.

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1 (p. Hojdar)
Návrh byl přijat

 
Ing. Jana Hrazánková                                                                          Antonín Nahodil
Starostka Borových Lad                                                               Místostarosta Borových Lad


