
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 08 

ze dne 30.12.2015 

 
 

 

 

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada jako věcně příslušný orgán podle ust. § 6 odst. 5 

písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění rozhodlo ve věci námitek 

vznesených při veřejném projednání návrhu ÚP Borová Lada, že  
 

a. Námitce Správy Národního parku Šumava ohledně zařazení pozemků č. 

91/9 a č. 102 (stavební) v k.ú. Knížecí Pláně a zrušení funkční plochy ozn. 

VS-3 na parcele č. 91/9 v k.ú. Knížecí Pláně, se vyhovuje. 
 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 
b. Námitce Václava Mráze ohledně nezařazení pozemku č. 60/4 v k.ú. Nový 

Svět u Borových Lad do ploch pro bydlení se nevyhovuje a tato se zamítá. 

 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

c. Námitce Ing. Petra Kubašty proti nezařazení pozemku p.č. 260 v k.ú. Černá 

Lada do ploch pro bydlení se nevyhovuje a tato se zamítá.  

 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

d. Námitce Milana Rychetského ohledně nezohlednění jeho žádosti na 

zachování původního znění textové části ÚP ohledně pozemku č. 91/9 v k.ú. 

Knížecí Pláně se nevyhovuje a tato se zamítá. 

 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

e. Námitce společnosti SIRIUS KA BLANCA s.r.o. ohledně nezařazení 

pozemků č. 170/7, 166/3, 167/4, 207/1 a 207/29 v k.ú. Borová Lada do ploch 

pro bydlení popř. do ploch smíšených obytných s maximálním počtem 

hlavních staveb 4 se nevyhovuje a tato se zamítá. 

 
Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 
 

 

 

 

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje rozpočet obce pro rok 2016 

v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení s tím, že celkový objem příjmů 



rozpočtu obce pro rok 2016 bude činit 8,510.750,-Kč a celkový objem výdajů rozpočtu 

obce pro rok 2016 bude činit 7,339.702,-Kč. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

3) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že obec uzavře se společností STRABAG, 

a.s. smlouvu o dílo, na základě které se uvedená společnost zaváže pro obec zajistit 

odstranění škod způsobených větrem na sportovním areálu, a to za cenu díla ve výši 

597.457,55 Kč s tím, že uvedená škody bude uplatněna v rámci pojistky.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

4) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že obec uzavře se společností E.ON 

Distribuce, a.s. smlouvu o zřízení věcného břemene, na základě které obec k tíži parcel 

č. 151/2 a 155/24 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad a ve prospěch provozovatele 

elektrické distribuční soustavy zřídí věcné břemeno umístění a vedení inženýrských 

sítí, spočívající v umístění kabelového vedení NN, kabelové skříně, uzemnění a sloupu, 

vše v rozsahu daném dle GP č. 127-11/2015, a to za náhradu ve výši 2.100,-Kč bez 

DPH. Návrh smlouvy je přílohou usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

5) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že obec uzavře smlouvu o dílo s Ing. 

Václavem Kambou, na základě které se pan Kamba zaváže pro obec opatřit průkaz 

energetické náročnosti budov v majetku obce, kde se nacházejí nájemní byty, to vše 

za cenu díla ve výši 48.400,-Kč vč. DPH.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

6) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec poskytla 

finanční dar TJ Hraničář Borová Lada ve výši 25.000,-Kč na rok 2015. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

7) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o poskytnutí provozního příspěvku pro 

příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Borová Lada ve výši 

683.500,-Kč, který bude uvedené organizaci poskytován v návaznosti na předložený 

návrh rozpočtu uvedené příspěvkové organizace pro rok 2016, 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.  

 

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

Návrh byl přija 



 

8) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že obec bude v případě úmrtí občanů obce 

poskytovat jednorázový nepeněžitý dar – smuteční kytici v souvislosti s vypravením 

pohřbu.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

9) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec poskytla 

finanční dar Římskokatolické farnosti Borová Lada ve výši 15.000,-Kč.  

 

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

Návrh NEBYL přijat 

 

10) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec poskytla 

finanční dar Občanskému sdružení PREVENT, z.s. ve výši 1.692,-Kč.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

11) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec poskytla 

finanční dar Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. ve výši 

2.000,-Kč.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

12) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje změnu statutu sociálního 

fondu Obce Borová Lada, a to tak, že transfery z rozpočtu obce do sociálního fondu 

budou prováděny pouze jednou ročně. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

13) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje příspěvek do sociálního 

fondu Obce Borová Lada pro rok 2016 ve výši 38.988,-Kč. 

  

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Hrazánková                                                                   Václav Hovorka 

Starostka Borových Lad                                                             Místostarosta Borových Lad 


