
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 04 

ze dne 17.06. 2019 

 

 
 

1) Zastupitelstvo obce Borová Lada schvaluje plán financování obnovy vodovodů a 

kanalizací na období 2019 až 2028 v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že počínaje dnem 1.7.2019 stanovuje výši 

ceny vodného částkou 27,09 Kč vč. DPH a výši ceny stočného částkou 44,60 Kč vč. 

DPH. Kalkulace vodného a stočného je přílohou zápisu. Zastupitelstvo zároveň 

rozhodlo o navýšení nájemného za užívání vodohospodářské infrastruktury na částku 

v celkové výši 391.000,-Kč bez DPH.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

3) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec realizovala 

akci oplocení zahrady MŠ v rámci dotačního projektu POV prostřednictvím 

společnosti Plotové centrum spol. s r.o. za cenu ve výši 84 438,-Kč bez DPH. 

Zastupitelstvo dále souhlasí s tím, aby obec realizovala akci „Bezpečný vstup do 

mateřské školy Borová Lada“ v rámci projektu POV prostřednictvím dodavatele 

Milan Mráz za nabídkovou cenu ve výši 256 393, 30 Kč vč. DPH. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

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

na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Stoka Nový Svět – 

dílčí části u hřiště a řadovky“ souhlasí s tím, aby obec uzavřela smlouvu o dílo na 

realizaci uvedené akce se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod 

Dopravní stavby JIH, a to za cenu díla ve výši 1 549 171 Kč bez DPH. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

5) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje Směrnici pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu v podmínkách Obce Borová Lada v souladu s návrhem, který je 

přílohou usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 



 

6) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje příspěvek do veřejné sbírky organizované 

Svazem měst a obcí České republiky za účelem podpory pozůstalým po 

místostarostovi Rudolfu Štosovi, a to ve výši 2.000,-Kč. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

7) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje účetní závěrku příspěvkové 

organizace Základní škola a mateřská škola Borová Lada za rok 2018 v souladu 

s přílohou tohoto usnesení a souhlasí s hospodařením příspěvkové organizace v roce 

2018. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

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

Základní škola a mateřská škola Borová Lada převedla kladný výsledek hospodaření 

za rok 2018 ve výši 48.938,25 Kč co do částky 15.000,-Kč do fondu odměn uvedené 

příspěvkové organizace a co do částky 33.938,25 Kč, do rezervního fondu příspěvkové 

organizace. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

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

Lada za rok 2018 v souladu s přílohou tohoto usnesení a souhlasí s hospodařením obce 

v roce 2018. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

10) 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 2018 s výsledkem bez výhrad.  

 

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

Návrh byl přijat. 

 

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

výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 Krajským úřadem Jihočeského 

kraje. Při přezkoumání hospodaření územního celku Obce Borová Lada za rok 2018 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (ust. § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). 

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

420/2004 Sb. v platném znění.  

 

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

Návrh byl přijat. 



 

12) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s provedením rozpočtových opatření 

4/2019 a 5/2019 starostkou obce, kterými starostka změnila rozpočet obce pro rok 2019 

v souladu s pravomocemi, které jí svěřilo zastupitelstvo. Položkové rozpisy 

rozpočtových opatření jsou přílohou zápisu. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

13) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec uzavřela pachtovní smlouvu 

se společností Statek Nový Svět s.r.o., na základě které obec přenechá uvedené 

společnosti do pachtu parcelu č. 151/2 v k.ú. Nový Svět za účelem pastvy a senoseče, 

to vše za pachtovné ve výši 2.000 Kč/ha. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

14) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec umístila na parcele č. 86/1 

v k.ú. Nový Svět  zabetonovanou patku pro sloupek pro bezdrátový hlásič a  osvětlení 

se solárním zdrojem el. energie.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

15) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec umístila na parcele č. 73/2 

v k.ú. Černá Lada zabetonovanou patku pro sloupek pro bezdrátový hlásič.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

 

 

 

Václav Hovorka                                                                                 Ing. Jana Hrazánková 

Místostarosta Borových Lad                                                            Starostka Borových Lad 

 

 


