
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 17 

ze dne 20.11. 2017 
 

 

 

 

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace 

v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2018 na realizaci akce 

„Stavební úpravy vstupu do prodejny potravin“.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje Místní program obnovy 

venkova pro Obec Borová Lada na období 2017 – 2022 dle návrhu, který je přílohou 

usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

3) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace 

z Programu obnovy a rozvoje venkova 2018 (MMR), na realizaci akce „Vytvoření 

dětských hřišť v lokalitě zahrady MŠ a lokalitě Nový Svět“.  

 

Hlasováno: Pro: 5, 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 Timoris Projekt a.s., IČO: 27826040, na základě které se 

uvedená společnost zaváže zpracovat pro obec žádost o poskytnutí dotace na realizaci 

projektu „Vytvoření dětských hřišť v lokalitě zahrady MŠ a lokalitě Nový Svět“ a 

k následnému řízení a administraci daného dotačního projektu, to vše za tam 

popsaných cenových ujednání.  

  

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

Návrh byl přijat. 

 

 

5) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace ze 

Státního fondu životního prostředí, Národní program ŽP, na realizaci akce „Oprava 

komunikace Nový Svět“.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 



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

mezi obcí a panem Michalem Šlincem, IČO: 71433201, na základě které se pan Šlinc 

zaváže zpracovat pro obec projektovou dokumentaci včetně geodetického zaměření a 

inženýrské činnosti na realizaci akce „Oprava komunikace Nový Svět“, a to za cenu 

ve výši 39.000,-Kč bez DPH.  

 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

7) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s uzavřením smlouvy mezi 

obcí a panem Jiřím Daňhou, místem podnikání Strážný čp. 68, na základě které se pan 

Daňha zaváže zajistit pro obec činnost koordinátora BOZP při realizaci stavební akce 

„ČOV – Borová Lada“, a to za odměnu ve výši 82.800,-Kč vč. DPH. 

 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

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

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

 

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

Návrh byl přijat. 
 

 

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

zapsanému spolku Prevent 99 dar ve výši 1.692,-Kč. 

 

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

Návrh byl přijat. 
  

 

10) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s provedením stavebních 

úprav v prostorech restaurace „Borůvka“ v souladu s žádostí společnosti T & P 

restaurace s.r.o., která je přílohou usnesení, a to na náklady nájemce. 

 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

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

Monikou Juříkovou dohodu o narovnání, na základě které obec poskytne paní 

Juříkové v souvislosti s vadami předmětu nájmu po dobu trvání nájemní smlouvy, 

jejímž předmětem byla restaurace „Borůvka“, kompenzaci ve výši 23.256,-Kč 

s ohledem na ušlé tržby, které nemohla paní Juříková realizovat po dobu nemožnosti 

užívání restaurace, s tím, že uvedená částka bude započtena oproti dlužnému 

nájemnému za užívání předmětu nájmu paní Juříkovou. Zastupitelstvo dále souhlasí 

s tím, že paní Juříková bude zbytek dlužného nájemného a ceny dodaných služeb ve 

výši 63.167,-Kč splácet v měsíčních splátkách nejméně po 2.000,-Kč. 



 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

12) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že jako zřizovatel příspěvkové organizace 

Základní škola a mateřská škola Borová Lada schvaluje Pravidla rozpočtového 

procesu, schvalování účetních závěrek a plnění rozpočtu pro příspěvkovou organizaci 

Základní škola a mateřská škola Borová Lada, a to v souladu s návrhem, který je 

přílohou usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

 

 

 

 

 

         Václav Hovorka                                                                               Ing. Jana Hrazánková 

Místostarosta Borových Lad                                                                     Starostka Borových Lad 

 

 

 

 

 


