
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 10 

ze dne 12.08. 2020 

 
 

 

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že jmenuje hodnotící komisi pro 

posouzení a hodnocení nabídek podaných v zadávacím řízení na výběr dodavatele 

veřejné zakázky „Borová Lada – dostavba kanalizace“ ve složení Jana Hrazánková, 

Igor Kasalický, Lenka Václavíková, Václav Beneš, Alena Bauerová. Zastupitelstvo 

zároveň pověřuje starostku obce, aby na základě posouzení a hodnocení nabídek 

hodnotící komisí rozhodla o výběru dodavatele uvedené veřejné zakázky, případně o 

vyloučení účastníků, kteří nebudou splňovat podmínky účasti v zadávacím řízení, ze 

zadávacího řízení, a aby s vybraným dodavatelem následně jménem obce uzavřela 

smlouvu na plnění veřejné zakázky. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že na základě provedeného výběrového 

řízení souhlasí s tím, aby obec uzavřela smlouvu o dílo se společností Ploty brány 

Tomáš s.r.o., na základě které uvedená společnost provede akci „Oprava (výměna) 

starého oplocení kolem budovy ZŠ“ Borová Lada, a to za cenu díla ve výši 137. 940,- 

Kč vč. DPH.  

 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

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

dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce – provedení Odvodnění 

bytovky čp. 4 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 208.441,00 Kč vč. DPH.  

 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

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

dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce – provedení Odvodnění 

bytovky čp. 5 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 218.647,00 Kč vč. DPH.  

 

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

Návrh byl přijat. 

 

 



5) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje vydání Řádu veřejného 

pohřebiště – Hřbitov Nový Svět v souladu s návrhem, který je přílohou tohoto 

usnesení. Zároveň souhlasí se vzorem návrhu smlouvy o nájmu hrobového místa dle 

vzoru, který předložil správce veřejného pohřebiště.  

 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

6) Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí a souhlasí s provedením 

rozpočtových změn č. 6/2020 a 7/2020, kterými se mění rozpočet obce pro rok 2020. 

Rozpočtová opatření č. 6/2020 a 7/2020 jsou přílohou usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

7) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky Obce 

Borová Lada č. 1/2020, o místních poplatcích, kterou se nahrazuje obecně závazná 

vyhlášky Obce Borová Lada č. 2/2019, v souladu s návrhem, který je přílohou 

usnesení. Zastupitelstvo zároveň schvaluje způsob vyřešení doporučení Ministerstva 

vnitra ČR.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

        Václav Hovorka                                                                       Ing. Jana Hrazánková 

Místostarosta Borových Lad                                                          Starostka Borových Lad 

 

 

 


