
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 11 

ze dne 30.06. 2016 
 

 

 

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

následující období, a to vodné ve výši 23,77 včetně DPH za m3 a stočné ve výši 39,- 

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

pronájem vodohospodářského majetku na částku 306.800,-Kč ročně.  

 

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

Návrh byl přijat.   

 

 

 

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje změnu Pravidel pro zadávání 

veřejných zakázek v podmínkách obce Borová Lada, a to tak, že se v čl. 3 odstavci 

třetím nahrazují slova „Zastupitelstvo obce“ slovem „Starosta obce“, dále v čl. 4 

bod C odst. 8 se „OZ“ nahrazuje slovem „starosta“ a slovo „pětičlennou“ se 

nahrazuje slovem „tříčlennou“ .  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

3) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že bere na vědomí a dle ust. § 17 odst. 

7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění schvaluje závěrečný účet obce a 

celoroční hospodaření obce za rok 2015 s výsledkem s výhradami.  

 

  

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

Návrh byl přijat. 

 

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

o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 Krajským úřadem 

Jihočeského kraje. Při přezkoumání hospodaření územního celku Obce Borová 

Lada za rok 2015 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost 

nedostatků uvedených v ust. § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb a dále chyby 

a nedostatky uvedené v ust. § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v platném 

znění, spočívající v nedostatcích v podobě neúplnosti, nesprávnosti nebo 

neprůkaznosti vedení účetnictví (inventarizace majetku a závazků nebyla 

provedena). Při přezkoumání nebyla zjištěna rizika podle ust. § 10 odst. 4, písm. a) 

zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění, vyjma rizika, že schvalující orgán – 

zastupitelstvo obce, neschválí účetní závěrku za rok 2015, a to vzhledem ke zjištění 

neopravitelné a významné chyby, tj. neprovedení inventarizace. 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 2015 Krajským úřadem Jihočeského kraje:  



a.  do budoucna bude řádně a úplně prováděna inventarizace majetku a 

závazků obce. 

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 

31.12.2016.    

  

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

Návrh byl přijat. 

 

 

5) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje účetní závěrku Obce 

Borová Lada za rok 2015 v souladu s přílohou tohoto usnesení a souhlasí 

s hospodařením obce v roce 2015.- viz. bod 4) – neprovedení inventarizace – 

náprava do 31.12.2016. 

 

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

Návrh NEBYL přijat 

 

 

6) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje účetní závěrku 

příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Borová Lada za rok 2015 

v souladu s přílohou tohoto usnesení – neprovedení inventarizace – náprava do 

31.12.2016. 

 

 

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

Návrh NEBYL přijat 

 

 

7) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje ceník za ubytování 

v penzionu Borůvka a Na Radnici, ceník za ubytování v tábořišti Zahrádky a ceník 

za poskytování služeb (mandlování) v souladu s návrhy, které jsou přílohou 

usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

8) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že nesouhlasí se záměrem prodeje 

parcel č. 78/1 a 96 v k.ú. Zahrádky u Borových Lad.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

9) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že bere na vědomí rozpočtové opatření 

č. 6 dle přílohy usnesení.   

 

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

Návrh byl přijat 



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

smlouvu o dílo se společností RENO Šumava s.r.o., jejímž předmětem bude 

zhotovení dostavby vodovodu a kanalizace 37/2016 dle nabídky, která je přílohou 

usnesení, spočívající v zatrubnění propustku pod komunikací Nový Svět včetně 

souvisejících stavebních úprav za cenu díla ve výši 384.031,29 Kč vč. DPH.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

Starostka Borových Lad                                                            Místostarosta Borových Lad 

Ing. Jana Hrazánková                                                                        Václav Hovorka 


