
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 

ze dne 30.12.2014 

 
 

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje rozpočet obce pro rok 

2015 v souladu s návrhem, který byl po zákonem stanovenou dobu uveřejněn na 

úřední desce obecního úřadu a tvoří přílohu usnesení, a to tak, že celkové příjmy 

rozpočtu obce pro rok 2015 budou činit 8,437.460,-Kč a celkové výdaje rozpočtu 

obce pro rok 2015 budou činit 7,662.577,-Kč. Rozpočet je schválen jako 

přebytkový. Součástí rozpočtu obce je i výše provozního příspěvku pro 

příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Borová Lada, který 

bude uvedené organizaci poskytován v návaznosti na ponížený předložený návrh 

rozpočtu uvedené příspěvkové organizace pro rok 2015, který zastupitelstvo 

rovněž schvaluje. Využití poskytnutých finančních prostředků v rámci provozního 

příspěvku v souladu se schváleným rozpočtem příspěvkové organizace bude 

příspěvková organizace povinna doložit v návaznosti na jednotlivá čerpání dle 

poníženého předloženého návrhu, který je přílohou smlouvy o poskytnutí 

příspěvku na rok 2015. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít kupní smlouvu ohledně 

prodeje nově vytvořené parcely č. st. 63/12 o výměře 242 m2 v k.ú. Borová Lada, 

vytvořené dle GP č. 331-97/2014 oddělením od stávající parcely č. 63/6 v k.ú. 

Borová Lada panu Josefu Jirkovi, bytem Borová Lada 3, za kupní cenu 700,-

Kč/m2 jakožto zasíťovaného pozemku 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, včetně předkupního práva obce a dalších 

podmínek. Kupující uhradí náklady na zápis do KN. 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“. Za účelem možnosti realizace odprodeje parcely dle tohoto usnesení 

zastupitelstvo zároveň rozhodlo, že k tíži celé zbylé parcely č. 63/6 v k.ú. Borová 

Lada tak, jak je nově specifikována ve shora popsaném GP se ve prospěch nově 

vytvořené parcely č. st. 63/12 v k.ú. Borová Lada zřizuje služebnost cesty za účelem 

přístupu a příjezdu k nově vytvořené parcele č. st. 63/12 v k.ú. Borová Lada 

z parcely č. 63/4 v k.ú. Borová Lada. S ohledem na to, že věcné břemeno je nutné 

k realizaci možnosti odkupu dle uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí, bude věcné 

břemeno zřízeno bezúplatně. 

 

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

Návrh byl přijat 

 



 

 

3) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi 

obcí a Mikroregionem Horní Vltava - Boubínsko, na základě které Mikroregion 

Horní Vltava - Boubínsko zapůjčí obci 50 ks kompostérů za účelem jejich 

zapůjčování místním obyvatelům a případně i vlastníkům nemovitostí na území 

obce za účelem kompostování bioodpadu. Zároveň souhlasí s tím, aby obec 

uvedené kompostéry dále zapůjčovala obyvatelům obce a případně i majitelům 

nemovitostí na území obce až do vyčerpání kapacity s tím, že upřednostní zájemce 

z řad místních občanů. Jednorázová kauce za zapůjčení kompostéru bude činit 

248,-Kč.  
  

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

Návrh byl přijat 

 

4) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování 

právních služeb mezi obcí a společností Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář, 

s.r.o. v souladu s přílohou usnesení.  
  

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

Návrh byl přijat 

 

5) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec uzavřela smlouvu o 

spolupráci mezi obcí a společností GO Česká republika, s.r.o. ohledně spolupráce 

při pořádání lyžařského závodu Kašperská 30 v rámci seriálu Ski Tour, a to 

v souladu s návrhem dle přílohy  upraveným ve smyslu tohoto usnesení. Návrh 

smlouvy je přílohou zápisu s tím, že bude doplněn o povinnost složení kauce ze 

strany partnera ve výši 20.000,-Kč na krytí případných škod nebo neplnění 

povinností ze strany partnera, kdy kauce bude vratná po splnění všech povinností 

partnera. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

6) Zastupitelstvo obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s uzavřením Smlouvy o 

zřízení věcného břemene mezi obcí a společností E.ON Distribuce, a.s., na základě 

které obec zřídí k tíži parcel č. 135/1, 155/1, 155/10, 163 a 292 v k.ú. Borová Lada 

a ve prospěch provozovatele elektrické distribuční soustavy věcné břemeno 

služebnosti vedení inženýrské sítě spočívající v umístění kabelového vedení VN, 

venkovního vedení VN,  sloupů VN, mřížového stožáru a uzemnění,  to vše 

v rozsahu daném GP č. 330-464/2014, a to za náhradu ve výši 30.000,-Kč bez DPH. 

Návrh smlouvy je přílohou usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

7) Zastupitelstvo obce Borová Lada rozhodlo, že nesouhlasí s uzavřením smlouvy o 

nájmu nemovitosti mezi obcí a společností T-Mobile Czech Republic, a.s. v souladu 

s návrhem, který je přílohou usnesení.  



 

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

Návrh NEBYL přijat 

 

8) Zastupitelstvo obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s uzavřením servisních 

smluv č. SS-05-4-0108, č. SS-05-4-0106 a č. SS-04-4-0039 mezi obcí a společností 

VESKOM, spol. s r.o. ohledně zajišťování pravidelných servisních prohlídek 

tepelných čerpadel v souladu s návrhy, které jsou přílohou usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

9) Zastupitelstvo obce Borová Lada rozhodlo, že obec jako zřizovatel příspěvkové 

organizace Základní škola a Mateřská škola Borová Lada vydává novou zřizovací 

listinu uvedené příspěvkové organizace v souladu s přílohou tohoto návrhu. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

10) Zastupitelstvo obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje vydání spisového a 

skartačního řádu Obecního úřadu Borová Lada v souladu s přílohou usnesení. Tím 

nahrazuje směrnici č. 13/2007. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

11) Zastupitelstvo obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s přijetím návrhu 

společnosti Borová Lada Project, s.r.o. na spolupráci při posouzení možnosti 

rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV a případné realizace takovéhoto 

záměru pouze za předpokladu, že by se spolupráce a následná finanční spoluúčast 

uvedené společnosti při rekonstrukci a intenzifikaci stávající ČOV týkala i 

realizace výstavby kanalizace a vodovodu Nový Svět – Borová Lada a navazujících 

staveb technického vybavení v souvislosti a rozsahu dle současně plánované 

výstavby nové ČOV (dostavba kanalizace pro osady Nový Svět a Svinná Lada). 

Zastupitelstvo nemá námitek vůči tomu, aby obec umožnila posouzení stávajícího 

řešení (a prohlídku stávající podoby infrastruktury) ze strany experta VŠCHT a 

člena Asociace pro vodu ČR za předpokladu, že bude zajištěna jeho nestrannost. 

Vzhledem k tomu, že čistírnu provozuje externí firma ČEVAK , je nutné 

respektovat pracovní dobu jejich zaměstnanců.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

 



 

12) Zastupitelstvo obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje vydání dodatku č. 1 

směrnice OÚ Borová Lada č. 17 a vydání nového znění Směrnice č. 20 k finanční 

kontrole, vše v souladu s návrhy, které jsou přílohou usnesení (podpisové vzory 

nových zastupitelů). 

 

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

Návrh byl přijat 

 

13) Zastupitelstvo obce Borová Lada rozhodlo o provedení rozpočtového opatření č. 

10/2014, kterým se mění rozpočet obce pro rok 2014 tak, že se celkový objem 

rozpočtu obce pro rok 2014 zvyšuje o 31.162,- Kč. Podrobný položkový rozpis 

rozpočtového opatření je přílohou usnesení. Zastupitelstvo obce Borová Lada bylo 

seznámeno s rozpočtovými opatřeními č.7 a 8, které starostka obce schválila 

v rámci jí svěřené pravomoci. Zastupitelstvo obce Borová Lada schválilo 

rozpočtové opatření č. 9/2014, kde se rozpočet obce navyšuje o 4.701.300,79Kč. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

14) Zastupitelstvo obce Borová Lada rozhodlo, že nesouhlasí se zapracováním žádosti 

společnosti SIRIUS KA BLANCA s.r.o. o zařazení parcel č. 170/7, 166/3, 167/4, 

207/1, 207/29 v k.ú. Borová Lada do ploch bydlení v rodinných domech nově 

zpracovávaného územního plánu Obce Borová Lada.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Hrazánková                                                                             Václav Hovorka 

Starostka Borových Lad                                                                  Místostarosta Borových Lad 


