
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 

ze dne 18.12. 2018 

 
 

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje rozpočet obce pro rok 2019 v souladu 

s návrhem, který je přílohou usnesení s tím, že celkový objem příjmů rozpočtu obce 

pro rok 2019 bude činit 15 151 100 Kč a celkový objem výdajů rozpočtu obce pro rok 

2019 bude činit 17 613 200 Kč. Rozpočet je schválen jako schodkový s tím, že schodek 

rozpočtu bude financován ze zůstatku kladného výsledku hospodaření za předchozí 

období. Zastupitelstvo zároveň rozhodlo, že v rámci rozpočtu obce pro rok 2019 

schvaluje výši příspěvku na provoz příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 

škola Borová Lada z rozpočtu zřizovatele na rok 2019 ve výši 900 000 Kč. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 

obce pro období 2020 - 2022 v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

3) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje rozpočet Základní školy a 

mateřské školy Borová Lada pro rok 2019 v souladu s návrhem, který je přílohou 

usnesení s tím, že celkový objem nákladů a výnosů uvedené příspěvkové organizace 

v roce 2018 bude činit 5 902 000,-Kč. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

4) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 

Základní školy a mateřské školy Borová Lada pro období 2020 - 2022 v souladu 

s návrhem, který je přílohou usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

5) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje poskytnutí návratného 

finančního příspěvku ve výši 261 456 Kč Základní škole a Mateřské škole Borová Lada 

za účelem předfinancování nákladů projektu „Vybudování zahrady ZŠ a MŠ Borová 

Lada“ s tím, že do 10 dnů po proplacení nákladů projektu poskytovatelem dotace 

bude poskytnutý návratný finanční příspěvek vrácen zřizovateli. 

 

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

Návrh byl přijat 



 

6) Zastupitelstvo Obce Borová Lada jako věcně a místně příslušný orgán podle ust. § 6 

odst. 5, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, rozhodlo o pořízení změny č. 

1 Územního plánu Obce Borová Lada ve zkráceném postupu podle ust. § 55a až § 55c 

uvedeného zákona, když změny bude obsahovat přesun stávající vymezené části 

zastavěného území nad reálnou komunikací pod tuto komunikaci jako doplnění 

proluky v kat. území Černá Lada a ve vybraných plochách prvky regulačního plánu. 

Zastupitelstvo podmiňuje pořízení změny ÚP tím, že náklady na pořízení bude hradit 

vlastník parcel, který k pořízení změny dal podnět. Zastupitelstvo zároveň rozhodlo, 

že pořizovatelem změny územního plánu bude Městský úřad Vimperk, odbor 

výstavby a územního plánování. Zastupitelstvo dále rozhodlo, že do změny č. 1 ÚP 

nebude zahrnut požadavek paní M. V. a pana P. K., s tím, že uvedené požadavky 

budou případně prověřeny v rámci pořizování jiných změn územně plánovací 

dokumentace.   

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

7) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, aby obec uzavřela smlouvu o dílo se 

společností Atelier SAD s.r.o., na základě které se uvedená společnost zaváže pro obec 

zhotovit podklady pro pořízení změny č. 1 ÚP Borová Lada s tím, že cena za uvedené 

práce nebude obci účtována a tuto uhradí vlastník dotčených parcel. Návrh smlouvy 

je přílohou usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

8) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec uzavřela kupní smlouvu 

s paní J. P., na základě které obec paní J. P. prodá nově vytvořenou parcelu č. 250/67 

o výměře 34 m2 v k.ú. Borová Lada, vzniklou dle GP č. 407-298/2018 oddělením od 

dosavadní parcely č. 250/7 v k.ú. Borová Lada, a to za kupní cenu ve výši 10,-Kč/m2 

s tím, že paní J.P. ponese náklady na zpracování GP, sepis kupní smlouvy a zápis 

vlastnictví do KN a k tíži uvedené parcely bude ve prospěch obce jako věcné právo 

zřízeno předkupní právo, na základě kterého bude vlastník zatížené parcely povinen 

v případě, že bude mít v úmyslu tuto zcizit, nabídnout nejprve ke koupi obci za kupní 

cenu ve výši 10,-Kč/m2.  

 

Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1 (Petráň) 

Návrh byl přijat 

 

 

 

9) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje Strategický rozvojový dokument pro 

období 2018 – 2022 v souladu s návrhem, který je přílohou tohoto usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 



 

10) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu 

obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019 na projekty „Rekonstrukce veřejného 

rozhlasu“ a „Oplocení ZŠ“. 

 

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

Návrh byl přijat 
 

11) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby se obec zapojila do projektu 

„Bezpečný vstup do mateřské školy Borová Lada“ a ohledně společné realizace 

daného projektu uzavřela Smlouvu o spolupráci, která je přílohou tohoto usnesení, 

s Obcí Kvilda a Obcí Nové Hutě s tím, že o dotaci na spolufinancování daného 

projektu v rozsahu 60% uznatelných nákladů bude požádán Jihočeský kraj. 

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

Návrh byl přijat 
 

 

12) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec požádala Jihočeský kraj o 

dotaci na realizaci projektu „Bílá stopa“, Podpora kultury a Podpora muzeí a galerií. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

13) Zastupitelstvo obce Borová Lada schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo 

pro místní rozvoj v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+. Žádost bude 

podána do dotačního titulu 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 

v rámci podprogramu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova na projekt 

Stavební úpravy objektu č.p. 41 Kavalier. 

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

Návrh byl přijat 

14) Zastupitelstvo obce Borová Lada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování 

projektu a o poradenské činnosti se společností PPCentrum, s.r.o., na základě které se 

uvedená společnost zaváže pro obec zpracovat projektovou žádost o dotaci na projekt 

"Stavební úpravy objektu č.p. 41 Kavalier" a zajistit administraci realizační a 

závěrečné fáze projektu za smluvní odměnu ve výši 190.000,-Kč bez DPH v případě, 

že bude projektová žádost úspěšná. 

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

Návrh byl přijat 
 

15) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec podala žádost o dotaci do 

SFŽP a do Výzvy č.9/2018 Podpora obcí v národních parcích na akci Úspory ve 

veřejném osvětlení v Borových Ladech.  
 

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

Návrh byl přijat 
 



16) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec uzavřela nájemní smlouvu 

ohledně nájmu bytu o velikosti 1+1 v bytovém domě čp. 3, byt č.2 s paní M. V. 

 

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

Návrh byl přijat 
 

 

17) Zastupitelstvo Obce Borová Lada nově stanovuje výši nájemného v bytech ve 

vlastnictví obce částkou ve výši 30,50 Kč/1 m2 měsíčně.  

 

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

Návrh byl přijat 
 

 

18) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec uzavřela dodatek č. 5 ke 

smlouvě o svozu a likvidaci tříděného odpadu se společností AMT s.r.o. Příbram 

v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení.  
 

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

Návrh byl přijat 
 

 

19) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s pořízením vstupních dveří do obchodu od 

výrobce VEKRA za cenu ve výši 50.585,26 Kč vč. DPH.  
 

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

Návrh byl přijat 
 

20) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s pořízením nového parkovacího automatu 

pro potřeby provozu parkoviště v obci.  
 

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

Návrh byl přijat 
 

21) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s podáním žádosti o zakoupení nového PC 

pro potřeby obecní knihovny prostřednictvím Ministerstva kultury se spoluúčastí 

obce 5.000,-Kč.  
 

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

Návrh byl přijat 
 

 

22) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec poskytla dar ve výši 2.137 

Kč zapsanému spolku Prevent 99, z.ú.  
 

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

Návrh byl přijat 
 

 



23) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje rozpočet sociálního fondu 

obce na rok 2019 v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

24) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje rozpočet fondu rozvoje 

vodohospodářské infrastruktury obce na rok 2019 v souladu s návrhem, který je 

přílohou usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 
 

25) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje Směrnici na ochranu 

osobních údajů v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 
 

26) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje Směrnici upravující vedení 

sociálního fondu obce v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 
 

27) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že jmenuje inventarizační komisi majetku 

obce k 31.12.218 ve složení předseda Lenka Václavíková, členové Pavlína Hovorková 

st., Monika Juříková, Renáta Miková. 

 

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

Návrh byl přijat 
 

28) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že jmenuje členem finančního výboru 

Zbyňka Jančiho a Roberta Kudýna. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

29) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že jmenuje členem kontrolního výboru 

Jana Petráně a Kláru Noskovou. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

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

pro rok 2018 dle rozpočtových opatření č. 9/2018, 10/2018, 11/2018. 

 

 

Václav Hovorka                                                                                 Ing. Jana Hrazánková 

Místostarosta Borových Lad                                                                  Starostka Borových Lad 


