
 

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 14 

ze dne 21. 04. 2017  
 

 

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

zhotovitelem Ing. arch. Radkem Bočkem, objednatelem Arthurem Constantinem 

Geraldem a Obcí Borová Lada, jejímž předmětem bude zhotovení Územní studie 

Borová Lada ÚS1 – plochy SO-16 + VP, přičemž náklady na pořízení územní studie 

bude v plné výši nést objednatel Arthur Constantin Gerald. Návrh smlouvy je 

přílohou usnesení. Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje pořízení 

Územní studie Borová Lada ÚS1 v souladu se zadáním, které je přílohou tohoto 

usnesení, přičemž pořizovatelem územní studie bude Obecní úřad Borová Lada, který 

zajistí splnění kvalifikačních požadavků dle ust. § 13a zákona č. 183/2006 Sb., v 

platném znění, prostřednictvím Ing. arch. Radka Bočka s tím, že zpracovatelem 

územní studie bude Projektový ateliér AD s.r.o. Pořízení územní studie podmiňuje 

zastupitelstvo plnou úhradou nákladů na její pořízení ze strany pana Arthura 

Constantina Geralda.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec na základě výsledku 

poptávkového řízení uzavřela smlouvu o dílo s panem Milanem Mrázem - 

UMMAK, místem podnikání Sídliště Hájky 461, Vlachovo Březí, IČO: 65931441, 

na základě které pan Mráz pro obec provede jednak odvodnění a opravu izolace 

bytového domu čp. 3 v Borových Ladech, jednak opravu, vyčištění a nátěr fasády 

bytového domu čp. 3, to vše za cenu díla ve výši 569.708,-Kč vč. DPH. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

3) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby příspěvková organizace 

Základní škola a mateřská škola Borová Lada převedla kladný výsledek 

hospodaření za rok 2016 ve výši 110.150,-Kč jednak, a to co do částky 88.120,-Kč 

do fondu odměn uvedené příspěvkové organizace, jednak, co do částky 22.030,-Kč, 

do rezervního fondu příspěvkové organizace. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

4) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec poskytla finanční dar ve 

výši 25.000,-Kč Tělovýchovné jednotě Hraničář Borová Lada. 

 

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

Návrh byl přijat 



 

5) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje směrnici obecního úřadu 

č. 8/2017 pro účtování kurzových rozdílů, č. 9/2017 pro tvorbu a používání 

opravných položek, č. 10/2017 pro poskytování a účtování cestovních náhrad, č. 

11/2017 o evidenci spotřeby PHM, č. 12/2017 o dohodách o odpovědnosti za 

svěřené hodnoty, č. 19/2017 Pracovní řád a č. 31/2017 o vedení pokladny, vše 

v souladu s návrhy, které tvoří přílohu usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

6) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje poskytnutí daru ve výši 

1.000,-Kč Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

7) Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí zprávu Městské knihovny 

Prachatice o činnosti obecní knihovny v obci Borová Lada a vyslovuje poděkování 

paní Běhounové za její činnost pro knihovnu. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

8) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že k výměnám či náhradám spotřebičů 

v obecních bytech, které jsou příslušenstvím bytu a tvoří součást nájmu, bude vždy 

zapotřebí předchozí písemný souhlas obce. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

 

 

 

          Václav Hovorka                                                                         Ing. Jana Hrazánková 

Místostarosta Borových Lad                                                               Starostka Borových Lad 


