
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 17 

ze dne 01.12. 2021 

 
 

 

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje rozpočet obce pro rok 2022 v souladu 

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

pro rok 2022 bude činit 19 883 000 Kč a celkový objem výdajů rozpočtu obce pro rok 

2022 bude činit 22 227 500 Kč a financování částku 2 344 500 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 2022 schvaluje výši příspěvku na provoz příspěvkové 

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

rok 2022 ve výši 841 500 Kč. 

 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

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

obce pro období 2023 - 2024 v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení. 

 

Hlasováno: Pro: 5, 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 2022 v souladu s návrhem, který je přílohou 

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

v roce 2022 bude činit 6 039 300 Kč. 

 

Hlasováno: Pro: 5, 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 2023 - 2024 v souladu 

s návrhem, který je přílohou usnesení. 

 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

5) Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí odstoupení účastníka výběrového 

řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky „Borová Lada - stavební úpravy hasičské 

zbrojnice“, LUSPOL SE, z výběrového řízení a s tím, že uvedený dodavatel odmítl 

uzavřít s obcí smlouvu na plnění zakázky. Zastupitelstvo zároveň souhlasí s tím, aby 

k uzavření smlouvy na plnění zakázky byl vyzván účastník uvedeného zadávacího 

řízení, který se umístil další v pořadí, a to společnost HMpro cz s.r.o., IČO: 24801224  



s nabídkovou cenou ve výši 7 064 321 Kč vč. DPH. Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby 

na základě výsledků výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky na stavební 

práce „Borová Lada – stavební úpravy hasičské zbrojnice“ obec uzavřela smlouvu o 

dílo na plnění uvedené zakázky se společností HMpro cz s.r.o., IČO: 24801224, a to za 

cenu díla ve výši 7 064 321 Kč včetně DPH.  

 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

 

6) Zastupitelstvo obce Borová Lada se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou 

předmětu plnění zakázky na stavební práce „Borová Lada – stavební úpravy hasičské 

zbrojnice“ a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů. 

 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

  

 

7) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec uzavřela smlouvu na 

zajištění výkonu technického dozoru stavebníka při realizaci akce „Borová Lada - 

stavební úpravy hasičské zbrojnice“ se společností AGIN s.r.o., IČO: 05502683, na 

základě které uvedená společnost zajistí výkon TDS během realizace uvedené stavební 

akce za odměnu ve výši 170 000 Kč bez DPH. 

 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

8) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec v roce 2022 

podala žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na projekt 

„Oprava a nátěr fasády MŠ Borová Lada“.  

 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

 

9) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo na základě výsledků poptávkového řízení 

na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava a 

nátěr fasády MŠ Borová Lada“, že souhlasí s tím, aby obec uzavřela smlouvu o dílo na 

realizaci uvedené zakázky s Milanem Mrázem, IČO: 65931441, a to za cenu díla 

328 955 Kč bez DPH.  

 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

 



10)  Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec požádala Jihočeský kraj o 

dotaci na realizaci projektu Podpora kultury, Podpora budování infrastruktury pro 

kemping a karavaning a Investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

11) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že počínaje 1.1.2022 stanovuje výši 

vodného částkou 25,08 Kč bez DPH za 1 m3 dodané vody a výši stočného částkou 55,68 

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 411 900,-Kč bez DPH. 

 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

12) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke 

Smlouvě o pronájmu vodohospodářského infrastrukturního majetku obce Borová 

Lada ze dne 18.7.2007 mezi obcí a společností ČEVAK, a.s., kterým se mění období 

hospodářského roku, vše v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení. 

 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

13) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí 

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“ ohledně budoucího prodeje parcely č. 108/1 – trvalý travní 

porost o výměře 2036 m2 v k.ú. a obci Borová Lada  za podmínek stanovených v rámci 

výše uvedeného programu a to Adéle Kršňákové, bytem Borová Lada 34. Podpisem 

smlouvy se pověřuje starostka obce. 

 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

14) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí 

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“ ohledně budoucího prodeje nově vytvářené parcely č. 108/132 

– trvalý travní porost o výměře 2647 m2 v k.ú. a obci Borová Lada, vzniklé dle GP č. 

444-328/2021 od dosavadní parcely 108/34 v k.ú. Borová Lada, a to za podmínek 

stanovených v rámci výše uvedeného programu a to Pavlíně Horejšové, bytem Borová 

Lada 111. Podpisem smlouvy se pověřuje starostka obce. 

 

Hlasováno: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1 (p. Hovorka) 

Návrh byl přijat 

 



 

 

15) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí 

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“ ohledně budoucího prodeje nově vytvářené parcely č. 108/131 

– trvalý travní porost o výměře 2617 m2 v k.ú. a obci Borová Lada, vzniklé dle GP č. 

444-328/2021 od dosavadní parcely 108/34 v k.ú. Borová Lada, a to za podmínek 

stanovených v rámci výše uvedeného programu a to do společného jmění manželů 

Václava Beneše a Zdeňky Benešové, oběma bytem Borová Lada 19. Podpisem smlouvy 

se pověřuje starostka obce. 

 

Hlasováno: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1 (p. Beneš) 

Návrh byl přijat 

 

 

16) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí 

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“ ohledně budoucího prodeje nově vytvářené parcely č. 251/28 

– trvalý travní porost o výměře 1431 m2 v k.ú. a obci Borová Lada, vzniklé dle GP č. 

443-327/2021 od dosavadní parcely 251/20 v k.ú. Borová Lada, a to za podmínek 

stanovených v rámci výše uvedeného programu a to Ladislavu Mikovi, bytem Borová 

Lada 5. Podpisem smlouvy se pověřuje starostka obce. 

 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

17) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec uzavřela s Alenou Černou, 

bytem Borová Lada čp. 16, kupní smlouvu, na základě které obce prodá paní Černé 

nově vytvořenou parcelu č. 250/70 - trvalý travní porost o výměře 30 m2, vzniklou dle 

GP č. 437-295/2021 oddělením od dosavadní parcely č. 250/31 v k.ú. Borová Lada, a 

to za cenu ve výši 10 Kč/m2 s tím, že ve prospěch obce bude k tíži prodávané parcely 

jako právo věcné zřízeno předkupní právo, na základě kterého bude vlastník zatížené 

nemovitosti v případě, že ji bude mít v úmyslu převést na jinou osobu, povinen 

nabídnout tuto nemovitost k odprodeji do majetku obce za cenu ve výši 10 Kč/m2. 

 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

18) Zastupitelstvo Obce Borová Lada nesouhlasí se záměrem směny části parcely č. 250/7 

v k.ú. Borová Lada za část parcely č. 250/28 v k.ú. Borová Lada dle návrhu Ivara 

Mentzla. 

 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 



 

19) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje podání výpovědi z nájmu prostor 

sloužících k podnikání - restaurace, nacházejících se v budově č. p. 20 na parcele č. st. 

112 v k.ú. Borová Lada včetně venkovního posezení na parcele č. 250/6 v k.ú. Borová 

Lada. 

 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

20) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor 

sloužících k podnikání - restaurace, nacházejících se v budově č.p. 20 na parcele č. st. 

112 v k.ú. Borová Lada včetně venkovního posezení na parcele č. 250/6 v k.ú. Borová 

Lada s tím, že minimální nájemné bude činit 10 000 Kč měsíčně, doba nájmu bude na 

dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce a povinností zachovat alespoň sezónní 

provoz restaurace. 

 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

21) Zastupitelstvo obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec poskytla finanční dar ve výši 

3 000 Kč obecně prospěšné společnosti Hospic Jana N. Neumanna, o.p.s. 

 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

22) Zastupitelstvo obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec poskytla finanční dar ve výši 

1 000 Kč obecně prospěšné společnosti Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a 

seniory, o.p.s. 

 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 
 

 

23) Zastupitelstvo obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec poskytla finanční příspěvek 

ve výši 3 000 Kč zapsanému ústavu PREVENT 99, z.ú. 

 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

24) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 

9/2021 a 10/2021, kterým se mění rozpočet obce pro rok 2021. Podrobný položkový 

rozpis rozpočtového opatření je přílohou zápise. 

 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 



 

 

25) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje rozpočet sociálního fondu obce Borová 

Lada dle návrhu, který je přílohou usnesení a dále rozpočet Fondu obnovy 

vodohospodářského majetku obce Borová Lada dle návrhu, který je přílohou 

usnesení. 

 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 
 

26) Zastupitelstvo Obce Borová Lada jmenuje inventarizační komisi pro inventarizaci 

majetku obce k 31.12.2021 ve složení předseda: Lenka Václavíková a členové: Eva 

Nováková, Renata Miková, Pavlína Hovorková. 

 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

27) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje poskytnutí jednorázové dotace na 

výstavbu kanalizační přípojky ve výši 30 000 Kč, a to panu Linusi Smatanovi, bytem 

Borová Lada čp. 58 v souvislosti s výstavbou kanalizační přípojky k jeho rodinnému 

domu čp. 49 na parcele č. st. 35/3 v k.ú. Borová Lada.  Zastupitelstvo souhlasí 

s uzavřením odpovídající veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.  

 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

28) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí a manželi 

Jiřím a Evou Kušičkovými, bytem Nová Jezná 42, 33033 Úlice, na základě které 

manželé Kušičkovi darují obci díl „a“ o výměře 51 m2 oddělený od parcely č. 170/10 

v k.ú. Borová Lada dle GP č. 445-344/2021.  

 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

 

 

        Václav Hovorka                                                                       Ing. Jana Hrazánková 

Místostarosta Borových Lad                                                            Starostka Borových Lad 

 

 

 

 

 

 


