
 

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 11 

ze dne 09.09. 2020 

 
 

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že na základě výsledků zadávacího řízení 

na výběr dodavatele veřejné zakázky „Borová Lada – dostavba kanalizace“ souhlasí 

s tím, aby obec po uplynutí zákonných lhůt uzavřela s vybraným dodavatelem, 

společností STRABAG, a.s., smlouvu o dílo na plnění uvedené veřejné zakázky za cenu 

díla ve výši 26 463 373,04 Kč včetně DPH (21 870 556,23 Kč bez DPH). 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

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

nájemní smlouvu s Jiřím Brnovjákem, na základě které obec přenechá nájemci do 

užívání prostory určené k podnikání v budově č.p. 20 v Borových Ladech za účelem 

provozování obchodu  potravinami a smíšeným zbožím, počínaje 1.11.2020 za 

nájemné ve výši 3 500,-Kč měsíčně s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 

jednoho roku s možností dalšího prodloužení.  

 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

3) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obecní byty byly osazeny 

podružnými vodoměry na dálkové měření spotřebované vody v souladu s nabídkou 

společnosti ISTA s tím, že na základě měření uvedených podružných vodoměrů bude 

prováděno rozúčtování spotřeby vody pro jednotlivé objekty prostřednictvím 

společnosti ISTA.  

 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

4) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s aktualizací pravidel pro 

přidělování obecních bytů v Borových Ladech v souladu s návrhem, který je přílohou 

tohoto usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

5) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu 

obecního bytu č. 8 v domě čp. 4 v Borových Ladech s Helenou Marcínovou.  

 

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

Návrh byl přijat. 



 

6) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s ceníkem za užívání 

veřejného tábořiště Zahrádky pro rok 2021 dle přílohy tohoto usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

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

Borová Lada č. 2/2020, o místních poplatcích, kterou se nahrazuje obecně závazná 

vyhlášky Obce Borová Lada č. 1/2020, v souladu s návrhem, který je přílohou 

usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

        Václav Hovorka                                                                          Ing. Jana Hrazánková 

Místostarosta Borových Lad                                                             Starostka Borových Lad 

 

 

 


