
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 09 

ze dne 30.06. 2020 

 
 

 

 

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

za rok 2019 v souladu s přílohou tohoto usnesení a souhlasí s hospodařením obce v roce 

2019. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

2) 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 2019 s výsledkem s výhradami.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

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

výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 Krajským úřadem Jihočeského 

kraje. Při přezkoumání hospodaření územního celku Obce Borová Lada za rok 2019 byly 

zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ust. § 10 odst. 

3 písm. c) 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. Zastupitelstvo Obce Borová Lada 

rozhodlo ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. na základě výsledků 

přezkoumání hospodaření obce o přijetí následujících opatření k nápravě chyb a nedostatků 

uvedených ve zprávě o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 Krajským 

úřadem Jihočeského kraje, která jsou uvedena v příloze usnesení. Zpráva o plnění přijatých 

opatření bude Krajskému úřadu JK zaslána v souladu s ust. § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 

Sb. v platném znění do 31.1.2021.    

  

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

Návrh byl přijat 

 

 

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

organizace Základní škola a mateřská škola Borová Lada za rok 2019 v souladu s přílohou 

tohoto usnesení a souhlasí s hospodařením organizace v roce 2019. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

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

škola a mateřská škola Borová Lada převedla kladný výsledek hospodaření za rok 2019 ve 

výši 156.458,07 Kč jednak, a to co do částky 20.000,-Kč do fondu odměn uvedené 



příspěvkové organizace, jednak, co do částky 136.458,07 Kč, do rezervního fondu 

příspěvkové organizace s tím, že co do částky 80.000,-Kč budou finanční prostředky 

z Rezervního fondu organizace převedeny do Fondu investic uvedené organizace. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

6) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec uzavřela dodatek č. 2 ke smlouvě 

o dílo se společností STRABAG, a.s. v souladu s přílohou tohoto usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

7) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec uzavřela dodatek č. 2 

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 12.10.2016 

s Mikroregionem Šumava-západ v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

8) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy mezi obcí a 

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

zemědělského pachtu parcelu č. 307/4 v k.ú. Nový Svět u Borových Lad za pachtovné ve 

výši 1.238,-Kč za rok. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

9) Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“), o pořízení změny č. 2 územního plánu Borová Lada, který bude obsahovat změnu 

způsobu využití parcel č. 251/20 a 108/34 v k.ú. Borová Lada a současně schvaluje podle § 

6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona pořizovatele této změny MěÚ Vimperk, odbor 

výstavby a územního plánování, a současně určuje starostu do funkce zastupitele určeného 

pro výkon funkce spolupráce s pořizovatelem při pořizování územně plánovací 

dokumentace. Zastupitelstvo zároveň rozhodlo, že Obec Borová Lada žádá o pořízení 

změny č. 2 ÚP Borová Lada, jejímž obsahem bude změnu způsobu využití parcel č. 251/20 

a 108/34 v k.ú. Borová Lada. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 



10) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že do zadání změny č. 2 ÚP Borová Lada nebude zařazovat 

změnu regulativů pro využití parcely č. 170/8 v k.ú. Borová Lada. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

11) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec uzavřela smlouvu o dílo s Ing. 

arch. Jakubem Jirmanem, na základě které se Ing. arch. Jirman zaváže zajistit pro obec pro 

potřeby pořizovatele dokumentaci změny č. 2 ÚP Borová Lada za odměnu ve výši 120.000,-

Kč bez DPH. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

12) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že počínaje 1.7.2020 stanovuje výši vodného 

částkou 24,63 Kč bez DPH za 1 m3 dodané vody a výši stočného částkou 53,41 Kč bez 

DPH za 1m3 předané odpadní vody. Kalkulace vodného a stočného je přílohou zápisu. 

Zastupitelstvo zároveň rozhodlo o navýšení nájemného za užívání vodohospodářské 

infrastruktury na částku v celkové výši 401 900,-Kč bez DPH. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

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

dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce – oprava sakrální stavby 

kaple Sv. Anny a křížové cesty 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 227 541 Kč vč. DPH. Realizace díla bude spolufinancována 

z poskytnuté dotace z Jihočeského kraje. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

14) Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí s souhlasí s provedením rozpočtových 

změn č. 3/2020 až 5/2020, kterými se mění rozpočet obce pro rok 2020. Rozpočtová 

opatření č. 3/2020, 4/2020 a 5/2020 jsou přílohou usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

15) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí se zařazením území obce do územní působnosti 

Místní akční skupiny Šumavsko pro období 2021 – 2027.  

 

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

Návrh byl přijat 



 

16) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s ukončením nájmu bytu č. 7 v čp. 3 panem 

Romanem Zbořilem st. a s uzavřením nájemní smlouvy k uvedenému bytu s panem 

Romanem Zbořilem ml. s tím, že Roman Zbořil ml. uvolní byt č. 8 v čp. 4. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

17) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že počínaje 30.6.2020 budou nájemní smlouvy 

k bytům v majetku obce uzavírány pouze s občany obce. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

18) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 15 000 Kč 

Městu Vimperk za účelem financování autobusové linky cyklobusů na trase Vimperk – 

Zdíkov – Stachy – Pláně – Kvilda – Borová Lada a zpět v pracovních dnech období 1.7.2020 

do 31.8.2020. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Václav Hovorka                                                                       Ing. Jana Hrazánková 

Místostarosta Borových Lad                                                            Starostka Borových Lad 

 

 


