
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 13 

ze dne 09.02. 2021 
 

 

 

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada jako věcně a místně příslušný orgán územního plánování 

rozhodlo, v souladu s ust. § 6 odst. 5, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění 

(stavební zákon) o pořízení změny č. 2 Územního plánu Borová Lada ve zkráceném postupu 

podle ust. § 55 až § 55c stavebního zákona, který bude obsahovat: 

a. změnu funkčního využití parcely č. 251/20 v k.ú. Borová Lada na plochu 

smíšenou obytnou SO 

b. změnu funkčního využití parcely č. 108/34 v k.ú. Borová Lada na plochu 

smíšenou obytnou SO 

s tím, že změna č. 2 Územního plánu Borová Lada může obsahovat v souladu s ust. § 43 

stavebního zákona prvky regulačního plánu. 

  

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi 

obcí a Junák – český skaut, z.s., na základě které obec převede do vlastnictví uvedeného 

spolku movité věci tvořící vyřazené vybavení původní ČOV, pospané v návrhu smlouvy, a 

to za kupní cenu ve výši 37 078 Kč s DPH. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

3) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec rozhodla o založení 

obchodní společnosti s ručením omezeným s tím, že 

a. firma společnosti bude Služby obce Borová Lada s.r.o.,  

b. sídlo společnosti bude v obci Borová Lada s tím, že adresa společnosti bude na 

adrese Borová Lada čp. 38, 384 92 Borová Lada,  

c. základní kapitál společnosti bude 200 000 Kč,  

d. předmětem podnikání společnosti budou Výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona, Hostinská činnost, Prodej kvasného 

lihu, konzumního lihu a lihovin,  

e. společnost bude mít jednoho jednatele,  

f. jediným společníkem uvedené společnosti s vkladem do základního kapitálu 

společnosti ve výši 200 000 Kč, a obchodním podílem o velikosti 100% bude 

Obec Borová Lada 

g. prvním jednatelem uvedené společnosti bude Ing. Jana Hrazánková 

 

Zastupitelstvo rozhodlo, že obec pověří Mgr. Veroniku Holou, advokátku, aby jménem obce 

před příslušným notářem či jinými orgány veřejné moci provedla všechna potřebná právní 

jednání k založení uvedené společnosti a jejímu zápisu do obchodního rejstříku, potřebných 



živností živnostenského rejstříku a aby jménem obce specifikovala všechna ostatní ustanovení 

zakladatelské listiny uvedené obchodní společnosti, včetně konkrétní specifikace předmětu 

podnikání uvedené společnosti. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

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

spolku BABYBOX – Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z.s. na 

zprovoznění Baby Boxu v Nemocnici Prachatice ve výši 4 000 Kč.  

 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Václav Hovorka                                                                       Ing. Jana Hrazánková 

Místostarosta Borových Lad                                                            Starostka Borových Lad 

 


