
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 05 

ze dne 06.08. 2019 
 

 

1) Zastupitelstvo obce Borová Lada rozhodlo na základě posouzení a hodnocení nabídek 

obdržených v rámci výběrového řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého 

rozsahu na dodávky „Úspory ve veřejném osvětlení Borová Lada“, že obec uzavře smlouvu 

o dílo se společností OTO ELEKTRO s.r.o., se sídlem Kolovratská 58/1, 100 00 Praha 10, 

na základě které se uvedená společnost zaváže zajistit provedení díla „Úspory ve veřejném 

osvětlení v Borových Ladech“ v souladu s návrhem, který je přílohou zápisu, a to za cenu 

díla ve výši 972.357 Kč bez DPH.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

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

společností Městské služby Vimperk s.r.o. dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění sběru 

odpadů ze dne 31.12.2017 v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

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

společností TUBEKO SPORT spol. s r.o., IČO: 498 25 020, smlouvu o dílo, na základě 

které se uvedená společnost zaváže zajistit pro obec sanaci povrchu sportovních ploch 

roztokem PUR a butylacetátu, to vše za cenu ve výši 169.710,-Kč bez DPH. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

4) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje Knihovní řád Obecní knihovny v Borových 

Ladech v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

5)  Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s provedením rozpočtových opatření 6/2019 

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, Zdrželo se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

 

Václav Hovorka                                                                                 Ing. Jana Hrazánková 

Místostarosta Borových Lad                                                            Starostka Borových Lad 


