
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 23 

ze dne 04.10. 2018 
 

 

 

1) Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“), o pořízení změny č. 1 územního plánu Borová Lada, který bude 

obsahovat napravení stavu na pozemku p.č. 51/37 k.ú. Černá Lada podle skutečnosti 

a současně schvaluje podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona pořizovatele této 

změny MěÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, a současně určuje 

starostu do funkce zastupitele určeného pro výkon funkce spolupráce s pořizovatelem 

při pořizování územně plánovací dokumentace. Zastupitelstvo zároveň rozhodlo, že 

Obec Borová Lada žádá o pořízení změny č. 1 ÚP Borová Lada, jejímž obsahem bude 

napravení stavu na pozemku p.č. 51/37 k.ú. Černá Lada podle skutečnosti. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada na základě výsledků výběrového řízení rozhodlo, že 

souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností VKB stavby, s.r.o., IČO: 02192012, 

na základě se uvedená společnost zaváže provést pro obec akci „Oprava povrchu MK 

Nový Svět – U bytovek“ za cenu ve výši 297.055,-Kč bez DPH.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

3) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, aby obec poskytla dar ve výši 3.000,-Kč 

spolku Šumava na nohou, z.s. v souvislosti s realizací charitativního divadelního 

představení. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

4) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, aby obec uzavřela kupní smlouvu 

s panem Petrem Židlickým, bytem Borová Lada 17, na základě které obec panu 

Židlickému odprodá nově vytvořené parcely č. 250/14 o výměře 52 m2, 250/65 o 

výměře 52 m2 a 250/66 v k.ú. Borová Lada o výměře 23 m2 vzniklé dle GP č. 398-

54/2018 a to za kupní cenu ve výši 10 Kč/m2 s tím, že jde o samostatně nezastavitelné 

pozemky prodávané do majetku občana obce. Zároveň rozhodlo, že v kupní smlouvě 

bude k tíži všech prodávaných parcel zřízeno věcné předkupní právo ve prospěch obce 

a k tíži parcel č. 250/14 a 250/65 v k.ú. Borová Lada věcné břemeno odpovídající 

služebnosti vedení a umístění inženýrských sítí, prvků veřejného osvětlení a v právu 

vstupu na pozemky za účelem údržby a oprav umístěných inženýrských sítí a prvků 

veřejného osvětlení.  

 

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

Návrh byl přijat 

 



5) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění plnění úkolů 

jednotky požární ochrany v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení s tím, že 

Obec Kvilda bude Obci Borová Lada ročně přispívat na zajištění materiálního 

vybavení SDH Borová Lada částkou 7.500,-Kč a částku ve výši 1.000,-Kč za každý 

výjezd JPO na území obce.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

6) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje zveřejnění záměru obce pronajmout 

parcelu č. 108/41 v k.ú. Borová Lada dle GP č. 203-189/2007 za nájemné ve výši 0,80 

Kč/m2 a rok.  

 

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

Návrh byl přijat 
 

7) Zastupitelstvo Obce Borová Lada neschvaluje uzavření kupní smlouvy, na základě 

které obec odkoupí od společnosti Betonové stavby – nemovitosti s.r.o., parcelu č. 

157/5 v k.ú. Borová Lada. 

 

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

Návrh byl přijat 
 

8) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje zveřejnění záměru obce prodat část 

parcely č. 250/7 v k.ú. Borová Lada s tím, že bude zpracován GP. 

 

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

Návrh byl přijat 
 

9) Zastupitelstvo Obce Borová Lada neschvaluje provedení opravy vstupní komory 

objektu vodárny v rámci investiční činnosti v roce 2018. 

 

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

Návrh byl přijat 
 

10) Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí rozpočtové změny rozpočtu obce 

pro rok 2018 dle rozpočtových opatření č. 6/2018, 7/2018 a 8/2018. 

 

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

Návrh byl přijat 
 

 

 

 

Václav Hovorka                                                                                         Ing. Jana Hrazánková 

  Místostarosta                                                                                          Starostka Borových Lad 

 

 

 


