
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 05 

ze dne 19.06.2015 

 
 

 

 

 

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že stanovuje vodné a stočené pro 

následující období, a to vodné ve výši 23,41 včetně DPH za m3 a stočné ve výši 

38,20 Kč vč. DPH za m3. Zastupitelstvo zároveň rozhodlo, že zvyšuje nájemné za 

pronájem vodohospodářského majetku na částku 299.000,-Kč ročně.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

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

dílo mezi obcí a panem Josefem Kukačkou, IČ: 65934423, na základě které pan 

Kukačka pro obec provede zhotovení díla „Rekonstrukce střechy na budově ZŠ a 

MŠ Borová Lada“ za celkovou maximální cenu díla ve výši 1,006.849,52 Kč bez 

DPH.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

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

Smlouvy o dílo mezi obcí a společností Czech Builder s.r.o., na základě které dojde 

k posunu termínu dokončení díla na 31.8.2015.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

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

mezi obcí a společností PPcentrum s.r.o., na základě které uvedená společnost pro 

obec zajistí administraci zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky 

na stavební práce – „Zateplení objektu občanské vybavenosti Borová Lada čp. 41“, 

a to za cenu díla ve výši 15.000,-Kč bez DPH.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

5) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s tím, aby se obec účastnila 

projektu Přeshraniční spolupráce v programu Evropské územní spolupráce Česká 

republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020. Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby 

obec uzavřela s Ing. Jaroslavem Tachovským Smlouvu o zpracování dokumentace 

pro přeshraniční spolupráci v programu EÚS a zpracování žádostí o dotaci na 



vybrané projekty a poskytování konzultačních služeb v souladu s návrhem, který 

je přílohou usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

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

nájmu byt 3+1 v domě čp. 4 v Borových Ladech paní Žanetě Juříkové s tím, že paní 

Juříková obci uvolní stávající byt o velikosti 2+1 v domě čp. 3. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

7) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec přenechala do 

nájmu byt 2+1 v domě čp. 3 v Borových Ladech Lukáši Hovorkovi. 

 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1 (p. Hovorka) 

Návrh byl přijat 

 

 

8) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že nesouhlasí s tím, aby obec poskytla 

finanční dar okresnímu sdružení SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Prachatice, 

IČ: 63285029,a  to v souvislosti s pořádáním soutěží v požárním sportu.  

 

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 zapsanému spolku Šumava na nohou, z.s. v souvislosti s pořádáním 

koncertu „Šumava na nohou“, a to ve výši 2.000,-Kč.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

10) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že bere na vědomí a schvaluje zprávu 

o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 Krajským úřadem 

Jihočeského kraje a dále dle ust. § 17 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. 

v platném znění schvaluje závěrečný účet obce, celoroční hospodaření obce a roční 

účetní závěrku za rok 2014 s výsledkem s výhradami. Při přezkoumání 

hospodaření územního celku Obce Borová Lada za rok 2014 byly zjištěny chyby a 

nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ust. § 10 odst. 3 písm. 

c) zákona č. 420/2004 Sb. Při přezkoumání nebyla zjištěna rizika podle ust. § 10 

odst. 4, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění. Zastupitelstvo Obce 

Borová Lada rozhodlo ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. 

na základě výsledků přezkoumání hospodaření obce o přijetí následujících 

opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledcích 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 Krajským úřadem Jihočeského kraje:  



a.  bude provedena oprava účetní evidence tak, aby neobsahovala zjištěné 

nedostatky. 

Zpráva o plnění přijatých opatření bude Krajskému úřadu JK zaslána 

v souladu s ust. § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění do 31.1.2016.    

  

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

Návrh byl přijat.  

 

 

11) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. 

a) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění pověřuje starostu obce prováděním 

rozpočtových opatření spočívajících ve změnách rozpočtu obce v souladu 

s aktuálními potřebami obce v celém  rozsahu, daném ust. § 16 zákona č. 250/2000 

Sb. v platném znění. Zároveň ukládá starostovi obce informovat o přijatých 

rozpočtových opatřeních na nejbližším následujícím jednání ZO. 
 

Návrh byl odsouhlasen:  

Pro:6 Proti:0 Zdržel se: 0 

 

 

12) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o přijetí rozpočtového opatření č. 5, 

kterým se mění rozpočet obce pro rok 2015 tak, že na straně příjmů se rozpočet 

obce pro rok 2015 navyšuje o 7.508.667,40 Kč a na straně výdajů se rozpočet obce 

pro rok 2015 navyšuje o 2.800,- Kč. Podrobný položkový rozpis rozpočtového 

opatření je přílohou usnesení. 
 

Návrh byl odsouhlasen:  

Pro:6 Proti:0 Zdržel se: 0 

 

13) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o přijetí rozpočtového opatření č. 6, 

kterým se mění rozpočet obce pro rok 2015 tak, že na straně příjmů se rozpočet 

obce pro rok 2015 navyšuje o 13.600,- Kč a na straně výdajů se rozpočet obce pro 

rok 2015 navyšuje o 66.100,- Kč. Podrobný položkový rozpis rozpočtového 

opatření je přílohou usnesení. 
 

Návrh byl odsouhlasen:  

Pro:6 Proti:0 Zdržel se: 0 

 

14) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo o přijetí rozpočtového opatření č. 7, 

kterým se mění rozpočet obce pro rok 2015 tak, že na straně příjmů se rozpočet 

obce pro rok 2015 navyšuje o 0,0 Kč a na straně výdajů se rozpočet obce pro rok 

2015 navyšuje o 95.522,- Kč. Podrobný položkový rozpis rozpočtového opatření je 

přílohou usnesení. 
 

Návrh byl odsouhlasen:  

Pro:6 Proti:0 Zdržel se: 0 

 

 

 

 



 

 

15) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje dodatek č. 4 ke směrnici č. 2 o evidenci 

a účtování majetku, a to v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení. 
  

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

Ing. Jana Hrazánková                                                                              Václav Hovorka 

Starostka Borových Lad                                                                  Místostarosta Borových Lad 


