
 

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 14 

ze dne 10.05. 2021 
 

 

 

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

za rok 2020 v souladu s přílohou tohoto usnesení a souhlasí s hospodařením obce v roce 

2020. 

 

Hlasováno: Pro: 4, 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 2020 s výsledkem s výhradami.  

 

Hlasováno: Pro: 4, 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 2020 Krajským úřadem Jihočeského 

kraje. Při přezkoumání hospodaření územního celku Obce Borová Lada za rok 2020 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 2020 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 31.1.2022.    

  

Hlasováno: Pro: 4, 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 2020 v souladu s přílohou 

tohoto usnesení a souhlasí s hospodařením organizace v roce 2020. 

 

Hlasováno: Pro: 4, 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 2020 ve 

výši 41 383,33 Kč jednak, a to co do částky 8 000 Kč do fondu odměn uvedené příspěvkové 

organizace, jednak, co do částky 33 383,33 Kč, do rezervního fondu příspěvkové 

organizace. 

 

Hlasováno: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

 

6) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec uzavřela se Státním fondem 

životního prostředí České republiky Smlouvu č. 1190400051 o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí České republiky, na základě které bude obci poskytnuta 

ze SFŽP dotace na realizaci projektu „Borová Lada – dostavba kanalizace“. Návrh smlouvy 

je přílohou usnesení. 

 

Hlasováno: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

 

7) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí na základě výsledků výběrového řízení s tím, 

aby obec uzavřela smlouvu o dílo se Milanem Mrázem – UMMAK, místem podnikání 

Sídliště Hájky 561, Vlachovo Březí, IČO: 65931441, na základě které uvedený dodavatel 

zajistí pro obec čištění a nátěr fasády BD čp. 4 a čp. 5 v Borových Ladech, a to za cenu díla 

ve výši 1 140 208 Kč vč. DPH. 

 

Hlasováno: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

 

8) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi obcí a panem 

Lukášem Jandou, místem podnikání Křetětice 86, Vodňany, IČO: 746 50 637, na základě 

které uvedený dodavatel zajistí pro obec zhotovení nového přístřešku a prodejního stánku 

v autokempu Zahrádky za cenu ve výši 320 996,90 Kč bez DPH. 

 

Hlasováno: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

 

9) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že nesouhlasí s tím, aby obec vymezila a zveřejnila záměr 

pronájmu prodejního místa na území obce k žádosti pana Voldřicha Josefa, Stachy 417. 

 

Hlasováno: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 



 

 

10) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o 

místních poplatcích, v souladu s návrhem, který je přílohou tohoto usnesení. 

 

Hlasováno: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

11) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje darování hasičského praporu a slavnostních 

stejnokrojů z majetku obce do majetku SDH Borová Lada. 

 

Hlasováno: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

12) Zastupitelstvo Obce Borová Lada pověřuje starostku obce vyřešením právních vztahů mezi 

obcí a společností Služby obce Borová Lada s.r.o., zejména pak převodem drobného 

majetku a uzavřením příslušných nájemních smluv za účelem užívání majetku ve vlastnictví 

obce, včetně stanovení výše nájemného a dalších smluvních podmínek.  

 

Hlasováno: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

13) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje provedení rozpočtových opatření č. 1/2021 – 

4/2021, kterými se mění rozpočet obce pro rok 2021. Podrobný položkový rozpis 

rozpočtových opatření je přílohou zápise. 

 

Hlasováno: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

 

        Václav Hovorka                                                                        Ing. Jana Hrazánková 

Místostarosta Borových Lad                                                            Starostka Borových Lad 

 

                                                                               

 

 

 


