
 

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 09  

ze dne 07.03. 2016 
 

 

 

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje uzavření darovací smlouvy 

mezi obcí a Jihočeským krajem, na základě které Jihočeský kraj daruje obci 2 ks ruční 

analogové radiostanice a smlouvy o zápůjčce mezi obcí a Jihočeským krajem, na 

základě které Jihočeský kraj zapůjčí obci 1ks digitální radiostanice, vše pro potřeby 

SDH Borová Lada. 

 

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

Návrh byl přijat 
 

 

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec zakoupila 

vybavení hasičského zásahového vozidla a dále jeho příslušenství, vše dle požadavků 

SDH Borová Lada s nákladem cca 30.000,-Kč. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

3) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi 

obcí a Ing. Marianem Vyžralem, na základě které Ing. Vyžral zhotoví pro obec DSP 

včetně zajištění inženýrské činnosti na akci Rekonstrukce a přístavba objektu č.p. 41 

Kavalier, a to za cenu díla ve výši 32.500,-Kč vč. DPH. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

4) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi 

obcí a Ing. Marianem Vyžralem, na základě které Ing. Vyžral zhotoví pro obec PDPS 

včetně výkazu výměr na akci Stavební úpravy  a přístavba objektu č.p. 41 Kavalier, a 

to za cenu díla ve výši 183.500,-Kč vč. DPH. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

5) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi 

obcí a Ing. Marianem Vyžralem, na základě které Ing. Vyžral zajistí pro obec autorský 

dozor při realizaci akce Rekonstrukce a přístavba objektu č.p. 41 Kavalier za cenu 

díla max. ve výši 2,2% z ceny stavebních prací dle skutečně uzavřené smlouvy o dílo 

na realizaci uvedené akce (cena zahrnuje DPH).  

 

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

Návrh byl přijat 



 

 

 

6) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi 

obcí a Jaroslavem Váchou na základě které pan Vácha zajistí pro obec technický 

dozor investora při realizaci akce Rekonstrukce a přístavba objektu č.p. 41 Kavalier 

za cenu díla ve výši 280.000,-Kč (vč. příp. DPH), avšak max. ve výši 5% z ceny 

stavebních prací dle skutečně uzavřené smlouvy o dílo na realizaci uvedené akce.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

7) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje uzavření veřejnoprávní 

smlouvy mezi obcí a Městem Vimperk, na základě které se Město Vimperk 

prostřednictvím MěÚ Vimperk zaváže zajistit výkon státní správy na úseku výkonu 

speciálního stavebního úřadu na úseku místních komunikací. Návrh veřejnoprávní 

smlouvy je přílohou usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

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

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

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

 

Václav Hovorka                                                                                        Ing. Jana Hrazánková 

Místostarosta Borových Lad                                                                     Starostka Borových Lad 


