
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 18  

ze dne 21.04. 2022 
 

 

 

 

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

Lada za rok 2021 v souladu s přílohou tohoto usnesení a souhlasí s hospodařením obce 

v roce 2021. 

 

Hlasováno: Pro: 6, 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 2021 s výsledkem s výhradami.  

 

Hlasováno: Pro: 6, 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 2021 Krajským úřadem Jihočeského 

kraje. Při přezkoumání hospodaření územního celku Obce Borová Lada za rok 2021 

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 2021 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 31.1.2023.    

  

Hlasováno: Pro: 6, 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 2021 v souladu 

s přílohou tohoto usnesení a souhlasí s hospodařením organizace v roce 2021. 

 

Hlasováno: Pro: 6, 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 2021 ve výši 30 179,07 Kč jednak, a to co do částky 5 000 Kč do fondu odměn 

uvedené příspěvkové organizace, jednak, co do částky 25 179,07 Kč, do rezervního 

fondu příspěvkové organizace. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

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

EG.D, a.s. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, na základě které 

obec po dokončení akce „Borová Lada - ks, p.č. 250/69“ zřídí k tíži parcely č. 250/1 

v k.ú. Borová Lada a ve prospěch provozovatele el. distribuční soustavy věcné 

břemeno umístění el. distribuční soustavy - kabelového vedení NN, kabelové spojky 

NN a uzemnění, to vše v rozsahu, který bude zaměřen GP zpracovaným na náklady 

budoucího oprávněnému, a to za náhradu ve výši 2 000 Kč bez DPH. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

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

služby Vimperk s.r.o. smlouvu o sběru odpadů, na základě které uvedená společnost 

zajistí sběr komunálního odpadu produkovaného v obci Borová Lada na sběrném 

dvoře Vimperk, vše dle návrhu, který je přílohou zápisu.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

8) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s poskytnutím finančního daru 

Tělovýchovné jednotě Hraničář Borová Lada ve výši 25 000 Kč. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

9) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 

20 000 Kč Městu Vimperk v souvislosti s realizací projektu Šumavou na kole 

vimperským cyklobusem.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

10) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 

3 000 Kč spolku Linka bezpečí, z.s. 

 

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

Návrh byl přijat 



 

11) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že schvaluje Plán financování obnovy vodovodu a 

kanalizace v období 2022-2031 dle návrhu, který je přílohou usnesení.  

 

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

Návrh byl přijat 
 

 

12) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje, aby obec uzavřela nájemní smlouvy 

ohledně užívání obecních bytů: 

- bytový dům čp. 4, byt č. 7 s Michaelou Kahounovou 

- bytový dům čp. 3, byt č. 1 s Radkem Ventou 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

13) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že zřizuje bytovou komisi a jejími členy jmenuje 

Roberta Kudýna, Mgr. Alenu Braunovou a Helenu Marcínovou.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

14) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že souhlasí s tím, aby od 1.5. 2022 byl stanoven paušální 

poplatek za možnost odběru el. energie v kempu Zahrádky částkou 100 Kč za den.  

 

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

Návrh byl přijat 
 

 

15) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje provedení rozpočtových opatření č. 

12/2021, kterým se mění rozpočet obce pro rok 2021 a dále č. 1/2022 - 3/2022, kterými 

se mění rozpočet obce pro rok 2022. Podrobný položkový rozpis rozpočtových 

opatření je přílohou zápise. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

 

 

        Václav Hovorka                                                                       Ing. Jana Hrazánková 

Místostarosta Borových Lad                                                            Starostka Borových Lad 

 

 

 

 


