
 

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 03 

ze dne 14.01.2015 

 

 

 
 

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že na základě výsledků hodnocení 

nabídek v rámci výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu 

„Zateplení budovy ZŠ a MŠ Borová Lada“ hodnotící komisí schvaluje uzavření 

smlouvy o dílo mezi obcí a společností Czech Builder s.r.o., se sídlem Úzká 326, 

Milevsko, IČ: 28143787, na základě které se zhotovitel zaváže provést realizaci díla 

„Zateplení ZŠ a MŠ Borová Lada“ za celkovou cenu díla ve výši 1,215.058,22 Kč 

+ DPH.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s uzavřením smlouvy o 

zajištění technického dozoru investora na realizaci akce „Zateplení ZŠ a MŠ 

Borová Lada“ mezi obcí a Jaroslavem Váchou, místem podnikání Boloňská 306, 

109 00 Praha 10, a to za cenu ve výši 38.500,-Kč vč. DPH. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

3) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s uzavřením smlouvy o 

zajištění autorského dozoru projektanta při realizaci stavební akce „Zateplení ZŠ 

a MŠ Borová Lada“ mezi obcí a Ing. Mariánem Vyžralem, místem podnikání 

Svépomoc 691, Sezimovo Ústí, a to za cenu ve výši 24.140,-Kč vč. DPH.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

4) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje plán nákladů a výnosů 

hospodářské činnosti obce pro rok 2015 v souladu s návrhem, který je přílohou 

unesení. Celkové plánované náklady hospodářské činnosti činí 677.900,-Kč a 

celkové plánované výnosy hospodářské činnosti činí 1,154.900,-Kč. 
  

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

Návrh byl přijat 

 

 

 



 

 

5) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje rozpočet sociálního fondu obce pro 

rok 2015 v souladu s přílohou tohoto usnesení s tím, že zůstatek sociálního fondu 

za rok 2014 ve výši 142.185,16 Kč bude převeden do rozpočtu sociálního fondu pro 

rok 2015 a příspěvek obce do sociálního fondu pro rok 2015 bude činit 38.988,-Kč, 

čerpání dle předloženého rozpočtu. 
  

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

Ing. Jana Hrazánková                                                                          Václav Hovorka 

Starostka Borových Lad                                                               Místostarosta Borových Lad 


