
Usnesení z veřejného zasedání OZ obec Borová Lada č. 04 

ze dne 24.03.2015 

 
 

 

 

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 

14197013 o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci OPŽP mezi obcí a SFŽP, na 

základě které SFŽP poskytne obci dotaci ve výši 76.817,-Kč na kofinancování akce 

„Zateplení budovy ZŠ a MŠ Borová Lada“, a to v souladu s přílohou usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

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

nájmu části nemovitosti mezi obcí a společností T-Mobile Czech Republic a.s., na 

základě které obec pronajme uvedené společnosti část budovy čp. 4 za účelem 

umístění telekomunikačního zařízení za nájemné ve výši 50.000,-Kč ročně. Návrh 

smlouvy je přílohou usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

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

zajištění soustředění a sběru biologických odpadů mezi obcí a společností Městské 

služby Vimperk, s.r.o. v souladu s přílohou tohoto usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

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

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a zřízení veřejné komunikační sítě mezi obcí 

a společností O2 Czech Republic, a.s. v souladu s přílohami tohoto usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

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

mezi obcí a společností PP Centrum s.r.o., na základě které uvedená společnost 

zpracuje pro obec projektovou žádost o poskytnutí dotace na zateplení budovy 

Kavalier, to vše za odměnu ve výši 60.000,-Kč.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 



 

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

mezi obcí a společností ista Česká republika s.r.o., na základě které uvedená 

společnost zajistí pro obec dodávku a instalaci indikátorů topných nákladů a 

zajištění jejich obsluhy (odečty naměřených hodnot), to vše za cenu ve výši 74.913,-

Kč vč. DPH (dodávka a instalace) vše v souladu s nabídkou, která je přílohou 

usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

7) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje rozdělení přebytku 

hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Borová 

Lada za rok 2014 ve výši 103.179,69 Kč tak, že částka ve výši 54.150,25 Kč bude 

převedena na úhradu ztráty hospodaření za rok 2013 a částka ve výši 49.026,44 Kč 

bude převedena do rezervního fondu příspěvkové organizace. 
  

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

Návrh byl přijat 

 

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje navýšení příspěvku pro příspěvkovou 

organizaci Základní škola a Mateřská škola Borová Lada o částku 24.000,-Kč (v 

rozsahu 20 hodin po 1.200,-Kč) z důvodu realizace vzdělávacího programu ZŠ ve 

formě plaveckého výcviku. Zřizovatel požaduje tuto částku vyúčtovat ke konci 

roku, rozpočtová změna č.4. 

2)  

  

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

Návrh byl přijat 

 

3) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje pořadník žadatelů o nájem obecního 

bytu pro rok 2015 a dále podmínky pro přidělení obecního bytu v souladu 

s přílohou usnesení. 
  

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

Návrh byl přijat 

 

4) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje, aby obec poskytla každému nově 

narozenému občanu obce finanční dar ve výši 1.000,-Kč a každému žákovi ZŠ při 

zahájení vzdělávání v 1. třídě ZŠ rovněž finanční dar ve výši 1.000,-Kč.  
  

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

 



5) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje, aby obec přenechala do pachtu za 

účelem užívání jako zahrádky části parcely č. 155/1 v k.ú. Borová Lada označené 

v situačním plánku, který je přílohou usnesení, čísly 1 až 6, a to takto: 

Část 1 – Radku Ventovi – 234 m2 

Část 2-  Ivaně Bouzkové – 234 m2 

Část 3 – Ivo Pavelcovi – 234 m2 

Část 4 – Ivaně Juříkové – 234 m2 

Část 5 – Tomáši Strakošovi – 288 m2 

Část 6 – Lukáši Hovorkovi – 247 m2 

Pachtovné bude dohodnuto ve výši 0,80Kč/m2 a rok pachtu.  

  

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

Návrh byl přijat 

 

 

6) Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí stanoviska dotčených orgánů 

k připomínkám a námitkám vzneseným k návrhu ÚP Borová Lada do 7.4.2014 a 

souhlasí se způsobem vypořádání a vyhodnocení uvedených stanovisek 

pořizovatelem ÚP a jejich zapracováním do návrhu ÚP tak, jak byl předmětem 

veřejného projednání.  
  

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

Návrh byl přijat 

 

7) Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí obsah stanovisek dotčených 

orgánů k návrhu ÚP Borová Lada, které byly uplatněny do 12.2.2015 a souhlasí se 

způsobem vypořádání a vyhodnocení uvedených stanovisek pořizovatelem ÚP a 

jejich zapracováním do návrhu ÚP v souladu s přílohou usnesení.  
  

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

Návrh byl přijat 

 

8) Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí obsah námitek Milana 

Rychetského k návrhu ÚP Borová Lada, které byly uplatněny do 12.2.2015 a 

navrhuje, aby byly v rámci návrhu ÚP Borová Lada vypořádány následujícím 

způsobem:  

dle varianty C přílohy usnesení, která je zpracována pořizovatelem. 

  

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

Návrh byl přijat 

 

 

9) Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí obsah námitek společnosti 

SIRIUS KA BLANCA k návrhu ÚP Borová Lada, které byly uplatněny do 

12.2.2015 a navrhuje, aby byly v rámci návrhu ÚP Borová Lada vypořádány 

následujícím způsobem:  

dle varianty C přílohy usnesení, která je zpracována pořizovatelem. 

  

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

Návrh byl přijat 



 

 

10) Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí obsah námitek manželů 

Lachkovičových k návrhu ÚP Borová Lada, které byly uplatněny do 12.2.2015 a 

navrhuje, aby byly v rámci návrhu ÚP Borová Lada vypořádány následujícím 

způsobem:  

dle varianty A přílohy usnesení, která je zpracována pořizovatelem. 

 

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

Návrh byl přijat 
 

 

11) Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí obsah námitek Ing. Martina 

Čuby k návrhu ÚP Borová Lada, které byly uplatněny do 12.2.2015 a navrhuje, 

aby byly v rámci návrhu ÚP Borová Lada vypořádány následujícím způsobem:  

dle varianty A přílohy usnesení, která je zpracována pořizovatelem. 

  

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

Návrh byl přijat 

 

 

12) Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí obsah námitek manželů 

Komárkových k návrhu ÚP Borová Lada, které byly uplatněny do 12.2.2015 a 

navrhuje, aby byly v rámci návrhu ÚP Borová Lada vypořádány následujícím 

způsobem:  

dle varianty B přílohy usnesení, která je zpracována pořizovatelem. 

  

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

Návrh byl přijat 

 

13) Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí obsah námitek manželů 

Hojdarových k návrhu ÚP Borová Lada, které byly uplatněny do 12.2.2015 a 

navrhuje, aby byly v rámci návrhu ÚP Borová Lada vypořádány následujícím 

způsobem:  

dle varianty B přílohy usnesení, která je zpracována pořizovatelem. 

  

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

Návrh byl přijat 

 

 

14) Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí obsah námitek Ing. Jany 

Křížové k návrhu ÚP Borová Lada, které byly uplatněny do 12.2.2015 a navrhuje, 

aby byly v rámci návrhu ÚP Borová Lada vypořádány následujícím způsobem:  

dle varianty A přílohy usnesení, která je zpracována pořizovatelem. 

  

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

Návrh byl přijat 

 

 

 



15) Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí obsah námitek Ing. Jana Blažka 

k návrhu ÚP Borová Lada, které byly uplatněny do 12.2.2015 a navrhuje, aby byly 

v rámci návrhu ÚP Borová Lada vypořádány následujícím způsobem:  

dle varianty A přílohy usnesení, která je zpracována pořizovatelem. 

  

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

Návrh byl přijat 

 

 

16) Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí obsah námitek Věry Tomáškové 

k návrhu ÚP Borová Lada, které byly uplatněny do 12.2.2015 a navrhuje, aby byly 

v rámci návrhu ÚP Borová Lada vypořádány následujícím způsobem:  

dle varianty A přílohy usnesení, která je zpracována pořizovatelem. 

  

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

Návrh byl přijat 

 

 

17) Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí obsah námitek manželů 

Davidových k návrhu ÚP Borová Lada, které byly uplatněny do 12.2.2015 a 

navrhuje, aby byly v rámci návrhu ÚP Borová Lada vypořádány následujícím 

způsobem:  

dle varianty A přílohy usnesení, která je zpracována pořizovatelem. 

  

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

Návrh byl přijat 

 

 

18) Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí obsah námitek společnosti 

Borová Lada Project, s.r.o. k návrhu ÚP Borová Lada, které byly uplatněny do 

12.2.2015 a navrhuje, aby byly v rámci návrhu ÚP Borová Lada vypořádány 

následujícím způsobem:  

dle varianty A přílohy usnesení, která je zpracována pořizovatelem. 

  

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

19) Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí rozpočtové změny č. 1/2015 a 

2/2015 a  rozhodlo o přijetí rozpočtového opatření č. 3/2015, kterým se mění 

rozpočet obce pro rok 2015 tak, že příjmy rozpočtu obce pro rok 2015 se navýší o 

21.000,-Kč a výdaje rozpočtu obce pro rok 2015 se navýší o 72.000,-Kč. Podrobný 

položkový rozpis rozpočtového opatření je přílohou usnesení. 

  

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

Návrh byl přijat 

 

 



20) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že obec Borová Lada zakoupí od obce 

Mauth (Gemeinde Mauth) požární vozidlo zn. MAGIRUS-DEUTZ - MAGIRUS 

FM 192 D 11 FA, r.v. 1981 za cenu ve výši 2501 EUR. 
  

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Hrazánková                                                                        Václav Hovorka 

Starostka Borových Lad                                                               Místostarosta Borových Lad 


