
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 03 

ze dne 24.04. 2019 
 

 

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

odst. 5, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (dále jen „stavební řád“): 

I. bere na vědomí dokumentaci návrhu změny č. 1 Územního plánu Borová Lada 

(dále jen „Změna č. 1 ÚP“) 

II. konstatuje, že návrh Změny č. 1 ÚP není v rozporu s aktualizovanou Politikou 

územního rozvoje 2008 ČR ani s aktualizovanou územně plánovací 

dokumentací ZÚR Jihočeského kraje, se stanovisky dotčených orgánů  a není 

v rozporu ani se stanoviskem Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru 

regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic ze dne 

1.3.2019 č.j. KUJCK 28371/2019 

III. schvaluje vydat v souladu s ust. § 54 odst. 2 stavebního řádu a §§ 171 až 174 

správního řádu formou opatření obecné povahy č. 1/2019 Změnu č. 1 ÚP 

IV. ukládá starostce obce zajistiti prostřednictvím pořizovatele Změny č. 1 ÚP 

a. vyhotovení a poskytnutí dokumentace Změny č. 1 ÚP, opatřené záznamem 

o účinnosti, příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a 

krajskému úřadu 

b. dle ust. § 55 odst. 4 stavebního řádu vyhotovení úplného znění ÚP Borová 

Lada ve znění změny č. 1 ÚP 

c. zveřejnění údajů o změně č. 1 ÚP a úplného znění ÚP způsobem 

umožňujícím dálkový přístup 

 

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

Návrh byl přijat 

 

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že z důvodu žádosti pana Stanislava 

Kučery nebude samostatně zahájeno pořizování změny Územního plánu Borová Lada. 

Uvedená žádost bude zařazena k projednání v případě pořizování změn ÚP Borová 

Lada v rámci případných následných aktualizací územně plánovací dokumentace.   

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

3) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že obec uzavře se společností E.ON 

Distribuce, a.s., smlouvu o zřízení věcného břemene, na základě které obec k tíži parcel 

č. 135/1, 251/20, 259/19 a 313 v katastrálním území Borová Lada, obec Borová Lada a 

ve prospěch provozovatele el. distribuční soustavy zřídí věcné břemeno umístění a 

vedení prvků sítě el. distribuční soustavy - nového kabelového vedení NN, kabelové 

skříně, uzemnění, vše v rozsahu daném GP č. 408-1022/2018, a to za jednorázovou 

náhradu ve výši 1.500,-Kč bez DPH. Návrh smlouvy je přílohou usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 

 



4) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec uzavřela se 

společností LIMASTAV CZ s.r.o. smlouvu, na základě které uvedená společnost 

přenechá obci do užívání a přistaví na území obce 3 ks kontejnerů na bioodpad, to vše 

za jednorázové nájemné ve výši 1.500,-Kč/rok s tím, že dle potřeb obce zajistí za 

samostatnou odměnu ve výši 1.500,-Kč bez DPH/kontejner i odvoz kontejnerů a 

likvidaci bioodpadu v kompostárně. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

5) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s poskytnutím finančního daru 

Tělovýchovné jednotě Hraničář Borová Lada ve výši 25.000,-Kč.   

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

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

jednotky požární ochrany s Obcí Nové Hutě v souladu s návrhem, který je přílohou 

usnesení s tím, že Obec Nové Hutě 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 Nové Hutě. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

7) Zastupitelstvo Obce Borová Lada na základě výsledků výběrového řízení na výběr 

dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce – oprava sklepních 

prostor v bytovém domě čp. 2 v Borových Ladech rozhodlo, aby obec uzavřela 

smlouvu o dílo s Milanem Mrázem, IČO: 65931441, na základě které uvedený 

dodavatel zajistí provedení uvedené veřejné zakázky za cenu ve výši 380 708 Kč vč. 

DPH. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

8) Zastupitelstvo Obce Borová Lada na základě výsledků výběrového řízení na výběr 

dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky – dodávka a montáž 

obecného bezdrátového rozhlasu rozhodlo, aby obec uzavřela smlouvu o dílo se 

společností SOVT-RADIO spol. s r.o., IČO: 47238810, na základě které uvedená 

společnost zajistí provedení uvedené veřejné zakázky za cenu ve výši 317 516,10 Kč 

vč. DPH. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 



9) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že pověřuje starostku obce ve spolupráci 

s právním zástupcem obec vypsáním výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky 

na dodávky „Úspory ve veřejném osvětlení Borová Lada“ s předpokládanou hodnotou 

do 1 400 000 Kč bez DPH, kofinancované z dotace poskytnuté v rámci Národního 

programu životní prostředí a zároveň rozhodlo o jmenování hodnotící komise ve 

složení Ing. Jana Hrazánková, Simona Voldřichová a Václav Beneš. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

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

s panem Josefem Jirkou, bytem Borová Lada 3, 384 92 Borová Lada, na základě které 

obec panu Jirkovi prodá parcelu č. 63/6 o výměře 1931 m2 v k.ú. Borová Lada, za 

kupní cenu ve výši 3,-Kč/m2 vč. DPH jakožto zbylé části stavebního pozemku, vše 

v rámci „Programu Obce Borová Lada na podporu výstavby rodinných domů pro 

trvalé bydlení místních obyvatel, kteří v obvodu obce nevlastní nemovitosti k bydlení 

nebo stavební pozemek“ s tím, že kupní smlouva bude obsahovat veškeré náležitosti 

stanovené programem a uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí ze dne 05.11. 2008, 

včetně předkupního práva obce, zákazu zcizení a dalších podmínek. Kupní cena bude 

navýšena o náklady za sepis smlouvy ve výši 1.000,-Kč a náklady na zápis do KN ve 

výši 1.000,-Kč. Takto stanovená cena bude zahrnovat i DPH.  Důvody pro snížení ceny 

prodávaného pozemku dle tohoto usnesení jsou podrobně obsaženy v zastupitelstvem 

obce Borová Lada schválených podmínkách „Programu Obce Borová Lada na 

podporu výstavby rodinných domů pro trvalé bydlení místních obyvatel, kteří 

v obvodu obce nevlastní nemovitosti k bydlení nebo stavební pozemek.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

11) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že obec jako oprávněná z věcného 

předkupního práva váznoucího ve prospěch obce k tíži pozemků parc. č. 250/55 a 

250/56 v k.ú. Borová Lada nevyužije možnosti odkupu uvedených parcel v souvislosti 

s jejich zamýšleným převodem dle sdělení Ing. Tomáše Trajera, neboť k převodu 

pozemků dochází společně s objektem, jehož zázemí v podobě parkovacích stání 

pozemky tvoří. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

12) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že poskytne finanční příspěvek ve výši 

10.000,-Kč na podporu opětovného vydání knihy „Krajem šumavských lad“ 

společnosti KOPP nakladatelství.  

 

Hlasováno: Pro: 2 (p. Hrazánková, p. Václavíková), Proti: 5, Zdržel se: 0 

Návrh NEBYL přijat 

 



13) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že pověřuje starostku obce ve spolupráci 

s právním zástupcem obec vypsáním výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky 

na stavební práce  „Stoka Nový Svět – dílčí část u hřiště“ s předpokládanou hodnotou 

1 432 000 Kč bez DPH a „Stoka Nový Svět – dílčí část řadovky“ s předpokládanou 

hodnotou 825 000 Kč bez DPH, v části „Stoka Nový Svět – dílčí část u hřiště“ 

kofinancované z dotace poskytnuté v rámci Programové dotace Jihočeského kraje – 

Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury 2019 a zároveň rozhodlo 

o jmenování hodnotící komise ve složení Ing. Jana Hrazánková, Simona Voldřichová 

a Bc. Miroslav Petráň. 

 

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

Návrh byl přijat 
 

 

14) Zastupitelstvo Obce Borová Lada jakožto zřizovatel příspěvkové organizace Základní 

škola a mateřská škola Borová Lada pověřuje Základní školu a mateřskou školu 

Borová Lada sběrem papíru jakožto separované složky komunálního odpadu, a to pro 

rok 2019 s tím, že výtěžek obdržený za předání sebraného papíru k dalšímu využití 

obec přenechává uvedené organizaci jako její příjem. 

 

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

Návrh byl přijat 
 

15) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s provedením rozpočtových opatření 

12/2018 a č. 1 – 3/2019, kterými byl upraven rozpočet obec pro rok 2019 starostkou 

obce v souladu s pověřením k provádění rozpočtových opatření. Podrobný položkový 

soupis rozpočtových opatření je přílohou zápisu. 

 

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

Návrh byl přijat 
 

16) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s provedením oprav vstupní komory 

vodojemu s nákladem cca 125.000,-Kč. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Václav Hovorka                                                                                 Ing. Jana Hrazánková 

Místostarosta Borových Lad                                                                  Starostka Borových Lad 

 


