
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 07 

ze dne 12. 12. 2019 

 

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje rozpočet obce pro rok 2020 v souladu 
s návrhem, který je přílohou usnesení s tím, že celkový objem příjmů rozpočtu obce pro 
rok 2020 bude činit 15 588 600 Kč a celkový objem výdajů rozpočtu obce pro rok 2020 
bude činit 17 778 800 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 2020 
schvaluje výši příspěvku na provoz příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 
škola Borová Lada z rozpočtu zřizovatele na rok 2020 ve výši 884 500 Kč. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje rozpočet Základní školy a 
mateřské školy Borová Lada pro rok 2020 v souladu s návrhem, který je přílohou 
usnesení s tím, že celkový objem nákladů a výnosů uvedené příspěvkové organizace 
v roce 2020 bude činit 6 186 500 Kč. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

3) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 
Základní školy a mateřské školy Borová Lada pro období 2021 - 2022 v souladu 
s návrhem, který je přílohou usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

4) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s převodem částky 73 000 Kč 
z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Borová 
Lada do investičního fondu uvedené organizace s tím, že uvedená částka bude využita 
na kofinancování akce „Vybudování zahrady ZŠ a MŠ Borová Lada“. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 



5) Zastupitelstvo obce Borová Lada, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 
písm. a) s odkazem na § 62 odst. 2 písm. b)  zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
rozhodlo pořídit regulační plán pro plochu RP1 vymezenou v územním plánu Borová 
Lada. Zadání je obsaženo v územním plánu. Zastupitelstvo určuje jako pořizovatele 
regulačního plánu Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování. 
Zastupitelstvo zároveň souhlasí s tím, aby obec uzavřela smlouvu o dílo s Ing. arch. 
Danou Zákosteleckou, IČO: 13144081, na základě které Ing. arch. Zákostelecká zpracuje 
pro obec dokumentaci regulačního plánu RP1 včetně souvisejících úkonů, a to za 
odměnu ve výši 144 500 Kč. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

6) Zastupitelstvo obce Borová Lada, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 
písm. b) s odkazem na § 30 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodlo 
pořídit územní studii z vlastního podnětu pro plochu s ozn. SO-28 dle územního plánu 
Borová Lada. Územní studie prověří řešení dopravní a technické infrastruktury včetně 
možné parcelace plochy. Zastupitelstvo určuje jako pořizovatele regulačního plánu 
Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování. Zastupitelstvo zároveň 
souhlasí s tím, aby obec uzavřela smlouvu o dílo s Ing. arch. Danou Zákosteleckou, IČO: 
13144081, na základě které Ing. arch. Zákostelecká zpracuje pro obec územní studii SO 
–28 včetně souvisejících úkonů, a to za odměnu ve výši 44 500 Kč. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

7) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec uzavřela 
s Mikroregionem Šumava – západ dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci ze dne 12.10.2016, kterým dojde je změně termínů pro 
finanční vypořádání projektu, vše v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

8) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec uzavřela s paní 
Alenou Marcovou smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, na základě které obec 
zřídí k tíži parcely č. 226/23 v k.ú. Svinná Lada a ve prospěch parcely č. st. 18 v k.ú. 
Svinná Lada služebnost umístění a vedení inženýrské sítě – zemního kabelového vedení 
NN, a to za jednorázovou náhradu ve výši 1000,-Kč. 

 

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

Návrh byl přijat 

 



9) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec poskytla finanční 
dar ve výši 3 049 Kč ústavu Prevent 99, z.ú.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

10) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec uzavřela se 
Státním fondem životního prostředí veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na 
financování projektu „Úspory ve veřejném osvětlení v Borové Ladě“ v souladu 
s návrhem, který je přílohou usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

11) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec uzavřela se se 
společností ista Česká republika s.r.o. dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 56 ZR 2015 
v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

12) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje rozpočet sociálního fondu Obce 
Borová Lada v souladu s návrhem usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

13) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje rozpočet fondu obnovy 
vodohospodářského majetku Obce Borová Lada v souladu s návrhem usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

14) Zastupitelstvo Obce Borová Lada jmenuje inventarizační komisi pro inventarizaci 
majetku obce k 31.12.2019 ve složení pí. Václavíková, pí. Hovorková, pí. Miková a pí. 
Nováková Eva. 

 

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

Návrh byl přijat 



 

15) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky obce 
Borová Lada č. 2/2019, o místních poplatcích, kterou se nahrazuje obecně závazná 
vyhláška obce Borová Lada č. 1/2012, o místních poplatcích, ve znění jejích změn, vše 
v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

        Václav Hovorka                                                                       Ing. Jana Hrazánková 

Místostarosta Borových Lad                                                            Starostka Borových Lad 

 

 

 


