
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 15 

ze dne 23.06. 2021 

 

 
 

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že počínaje 1.7.2021 stanovuje výši vodného 

částkou 25,08 Kč bez DPH za 1 m3 dodané vody a výši stočného částkou 55,11 Kč bez DPH 

za 1m3 předané odpadní vody. Kalkulace vodného a stočného je přílohou zápisu. 

Zastupitelstvo zároveň rozhodlo o navýšení nájemného za užívání vodohospodářské 

infrastruktury na částku v celkové výši 406 900,-Kč bez DPH. 

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada na základě výsledků výběrového řízení na poskytovatele 

úvěrového rámce rozhodlo, že obec uzavře smlouvu o poskytnutí úvěrového rámce 

s možností čerpání úvěru do výše 10 000 000 Kč bez povinnosti úvěr čerpat nebo dočerpat 

s tím, že úvěr bude využit na financování akce „Borová Lada – dostavba kanalizace“, 

přičemž termín splatnosti úvěru bude do 31.12.2028 se zahájením splácení od ledna 2024, 

a to se společností Československou obchodní bankou, a.s. s nabízenou pevnou úrokovou 

sazbou ve výši 1,77 % p.a. a možností splacení úvěru kdykoliv bez sankce či poplatku.  

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

 

3) Zastupitelstvo Obce Borová Lada na základě výsledků poptávkového řízení rozhodlo, že 

obec uzavře se společností SOVT-RADIO s.r.o. smlouvu, na základě které uvedená 

společnost dodá obci 2 ks informativních měřičů okamžité rychlosti vč. příslušenství a 

provede i jejich instalaci u pozemní komunikace, a to za cenu ve výši 105 030,42 Kč vč. 

DPH.  

  

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

 

4) Zastupitelstvo Obce Borová Lada na základě výsledků poptávkového řízení rozhodlo, že 

obec uzavře s Lindou Kůzlovou – Lika  smlouvu, na základě které uvedený dodavatel dodá 

obci 2 ks autobusových zastávek a provede i jejich instalaci u pozemní komunikace, a to za 

cenu ve výši 208 120 Kč včetně DPH.  

  

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

 



5) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec uzavřela s paní Mila Emilova 

Matijevic smlouvu o smlouvě budoucí ohledně zřízení služebnosti vedení inženýrské sítě 

přes pozemek parc. č. 250/4 a 250/12 v k.ú. Borová Lada za účelem připojení nově 

budovaného objektu na parcele č. 250/17 v k.ú. Borová Lada a to za náhradu ve výši 

stanovené znaleckým posudkem. Zastupitelstvo pověřuje starostku dojednáním bližších 

podmínek souhlasu obce s realizací stavebního záměru, které budou obsaženy ve smlouvě. 

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

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

Ing. Irenou Hískovou, na základě které obec prodá paní Hískové parcelu č. 270/3 v k.ú. 

Borová Lada o výměře 55 m2 za kupní cenu ve výši 400 Kč za 1 m2. Odchylku od ceny 

obvyklé odůvodňuje zastupitelstvo faktem, že jde o prodej samostatně nezastavitelného 

pozemku občanovi obce, který je pro obec stavebně nevyužitelný. 

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

7) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s uveřejněním záměru pronájmu části parcely č.  

313 v k.ú. Borová Lada. 

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

8) Zastupitelstvo Obce Borová Lada jako orgán obce uvedený v ust. § 102 odst. 2, písm. d), 

odst. 4 zákona o obcích rozhodlo vydat Nařízení Obce Borová Lada č. 1/2021 o vymezení 

způsobu využití pozemních komunikací v obvodu Obce Borová Lada ve smyslu ust. § 23 

zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění, a to v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení. 

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

9) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje Ceník za stání silničních motorových vozidel 

na místních komunikacích v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení. 

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

10) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s poskytnutím neinvestičního finančního 

příspěvku ve výši 20 000 Kč městu Vimperk na financování linky cyklobusu na trase 

Vimperk-Zdíkov-Stachy-Zadov-Kvilda-Borová Lada-Horní Vltavice-Strážný v období 

červenec – srpen 2021. Zastupitelstvo zároveň souhlasí s užitím znaku obce v souvislosti 

s propagací projektu. 

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 



 

 

11) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec poskytla každému obyvateli obce 

(osobě s trvalým pobytem na území obce) příspěvek na květinovou výzdobu ve výši 700 

Kč ročně, a to počínaje rokem 2022. 

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

12) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že schvaluje nové znění Programu obce Borová Lada na 

podporu výstavby rodinných domů pro trvalé bydlení místních obyvatel, kteří v obvodu 

obce Borová Lada nevlastní nemovitost k bydlení nebo stavební pozemek 

s aktualizovanými podmínkami, a to v souladu s návrhem, který je přílohou zápisu. Nové 

znění Programu se bude vztahovat na žadatele, se kterými bude uzavřena smlouva po 

23.6.2021. 

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

13) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s provedením zadávacího řízení na výběr 

dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na realizaci projektu „Borová 

Lada – Rekonstrukce požární zbrojnice“. 

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

14) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 5/2021, 

kterým se mění rozpočet obce pro rok 2021. Podrobný položkový rozpis rozpočtového 

opatření je přílohou zápisu. 

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

 

 

 

        Václav Hovorka                                                                        Ing. Jana Hrazánková 

Místostarosta Borových Lad                                                            Starostka Borových Lad 

 

 


