
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 12 

ze dne 17.12. 2020 
 

 

 

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje rozpočet obce pro rok 2021 v souladu 

s návrhem, který je přílohou usnesení s tím, že celkový objem příjmů rozpočtu obce 

pro rok 2021 bude činit 12 235 000 Kč a celkový objem výdajů rozpočtu obce pro rok 

2020 bude činit 12 557 800 Kč a financování částku 322 800 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 2021 schvaluje výši příspěvku na provoz příspěvkové 

organizace Základní škola a mateřská škola Borová Lada z rozpočtu zřizovatele na 

rok 2020 ve výši 865 000 Kč. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 

obce pro období 2022 - 2023 v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

3) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje rozpočet Základní školy a 

mateřské školy Borová Lada pro rok 2021 v souladu s návrhem, který je přílohou 

usnesení s tím, že celkový objem nákladů a výnosů uvedené příspěvkové organizace 

v roce 2021 bude činit 6 062 800 Kč. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

4) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 

Základní školy a mateřské školy Borová Lada pro období 2022 - 2023 v souladu 

s návrhem, který je přílohou usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

5) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že  

a) konstatuje, že regulační plán „RP1 – Borová Lada“ “ je v souladu s výsledky 

projednání a dále je v souladu s požadavky § 68 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, tj. s 

vydanou územně plánovací dokumentací územním plánem Borová Lada, s cíli a 

úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního 

zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní 



a technickou infrastrukturu, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 

právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů dotčených osob 

a  

b) vydává v souladu § 6 odst. 5) písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 62 

odst. 1 a § 69 odst. 2 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy 

regulační plán „RP1 – Borová Lada“ v souladu s návrhem, který je přílohou 

usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

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

společností E.ON Distribuce, a.s. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene, na základě které se obec zaváže do 12 měsíců po dokončení akce „Borová 

Lada-kNN,pč.251/16.p.Koritak“ zřídit ve prospěch provozovatele el. distribuční 

soustavy a k tíži parcel č. 251/11,251/22 a 149/2 v k.ú. Borová Lada věcné břemeno 

umístění zemního kabelového vedení NN a uzemnění, v rozsahu daném GP, který 

bude zpracován na náklady oprávněného dle skutečného průběhu věcného břemene, 

a to za náhradu ve výši 1000 Kč.  

 

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

Návrh byl přijat. 

 

7) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec uzavřela se společností 

E.ON Distribuce, a.s. Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy v souladu 

s přílohou tohoto usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat. 

 

8) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec uzavřela s Romanem 

Zbořilem ml. pachtovní smlouvu, na základě které obec přenechá panu Zbořilovi do 

pachtu část parcely č. 155/1 v k.ú. Borová Lada o výměře 184 m2 za pachtovné ve výši 

147 Kč ročně s tím, že pozemek bude užíván jako zahrádka.  

 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

9) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec uzavřela s Romanem 

Zbořilem ml. nájemní smlouvu, na základě které obec přenechá panu Zbořilovi do 

nájmu část parcely č. 155/8 v k.ú. Borová Lada o výměře 72 m2 za pachtovné ve výši 

58 Kč ročně.  

 

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

Návrh byl přijat. 

 

 



10) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec uzavřela kupní smlouvu 

s panem Lukášem Parkmanem, nar. 1.3.1984, bytem Borová Lada 23, 384 92 Borová 

Lada, na základě které obec panu Parkmanovi prodá díl „a“ o výměře 5 m2 oddělený 

dle geometrického plánu č. 413-323/2019 od dosavadní parcelyč. 250/45 v k.ú. Borová 

Lada, a to za kupní cenu ve výši 700 Kč/1m2 vč. DPH jakožto stavební pozemek, a 

dále geometrickým plánem č. 413-323/2019 nově specifikovanou parcelu č. 250/45 

v k.ú. Borová Lada o nové výměře  1467 m2 za kupní cenu ve 3,-Kč/m2 vč. DPH 

jakožto zbylou část stavebního pozemku, vše v rámci „Programu Obce Borová Lada 

na podporu výstavby rodinných domů pro trvalé bydlení místních obyvatel, kteří 

v obvodu obce nevlastní nemovitosti k bydlení nebo stavební pozemek“ s tím, že kupní 

smlouva bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené programem a uzavřenou 

smlouvou o smlouvě budoucí ze dne 31.10.2011, včetně předkupního práva obce, 

zákazu zcizení a dalších podmínek. Kupní cena bude navýšena o náklady za sepis 

smlouvy ve výši 1.000,-Kč a náklady na zápis do KN ve výši 2.000,-Kč. Takto 

stanovená cena bude zahrnovat i DPH.  Důvody pro snížení ceny prodávaného 

pozemku dle tohoto usnesení jsou podrobně obsaženy v zastupitelstvem obce Borová 

Lada schválených podmínkách „Programu Obce Borová Lada na podporu výstavby 

rodinných domů pro trvalé bydlení místních obyvatel, kteří v obvodu obce nevlastní 

nemovitosti k bydlení nebo stavební pozemek.“  

 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

11) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec na základě výsledku 

výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Borová 

Lada - dostavba kanalizace – TDI, AD, MŘ a projektová dokumentace Veřejné 

přípojky“ zavřela s vybraným dodavatelem, společností AQUAŠUMAVA s.r.o. 

smlouvu o dílo na realizaci uvedené veřejné zakázky za nabídkovou cenu ve výši 

812 000 Kč bez DPH.  

 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

12) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy se 

společností Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s.r.o. (nyní Holá, Samek, 

advokátní kancelář s.r.o.), jejímž předmětem je zpracování zadávacího řízení na 

výběr dodavatele veřejné zakázky na stavební práce „Borová Lada - dostavba 

kanalizace“, a to za nabídkovou cenu ve výši 80.000,-Kč bez DPH.  

 

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

Návrh byl přijat. 

 

13) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje podání žádosti o dotaci z Jihočeského 

kraje na akci Stavební úpravy požární zbrojnice. 

 

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

Návrh byl přijat. 

 



 

14) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s poskytnutím finančního 

příspěvku společnosti Prevent 99, z.ú. ve výši 2 908 Kč.  

 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

15) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s poskytnutím finančního 

příspěvku společnosti Hospic Sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. ve výši 2000 Kč.  

 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

16) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s poskytnutím finančního 

příspěvku Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. ve výši 1 000 

Kč.  

 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

17) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje v rámci Programu obnovy 

venkova Jihočeského kraje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu obnovy 2 ks 

autobusových zastávek a 2 ks ukazatelů rychlosti a dále na realizaci projektu doplnění 

laviček.  

 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

18) Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí Zprávu o uplatňování územního 

plánu Borová Lada v uplynulém období od června 2016 do května 2020 dle návrhu, 

který je přílohou usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

19) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci za účelem 

poskytnutí hmotného daru se zaspaným spolkem Potravinová banka Jihočeského 

kraje, z.s. za účasti dalších obcí, na základě které obec poskytne danému spolku 

v součinnosti s Městem Vimperk dar ve výši 3000 Kč.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 



20) Zastupitelstvo Obce Borová Lada jmenuje pro potřeby inventarizace majetku obce 

k 31.12.2020 inventarizační komisi ve složení předsedkyně: Lenka Václavíková, 

členové - Mgr. Eva Nováková, Pavlína Hovorková st., Renáta Miková.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

21) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje rozpočet Fondu obnovy 

vodohospodářského majetku obce Borová Lada dle návrhu, který je přílohou 

usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

22) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje rozpočet Sociálního fondu obce dle 

návrhu, který je přílohou usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

23) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje otevření IC Borová Lada od 8.12.2020. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

24) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje poskytnutí daru ve výši 25 000 Kč 

zapsanému spolku TJ Hraničář Borová Lada. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

25) Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí provedená rozpočtová opatření č. 

8- 11/2020, kterými došlo ke změně rozpočtu obce pro rok 2020. Rozpočtová opatření 

jsou přílohou zápisu. 

 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

 

        Václav Hovorka                                                                       Ing. Jana Hrazánková 

Místostarosta Borových Lad                                                            Starostka Borových Lad 


