
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 19 

ze dne 22.06. 2022 
 

 

 

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

společnosti Služby obce Borová Lada s.r.o. za rok 2021 v souladu s přílohou tohoto 

usnesení a souhlasí s hospodařením uvedené organizace v roce 2021. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada nesouhlasí s návrhem investičního záměru plánovaného 

v lokalitě býv. kravína na parcelách č. 170/15, st. 81, st. 82 a st. 83, vše v k.ú. Borová Lada 

a nesouhlasí s tím, aby byly v pozemcích obce, zejména v parcele č. 202/2 v k.ú. Borová 

Lada, umístěny přípojky vodovodního a kanalizačního vedení k plánovaným objektům 

v dané lokalitě, jakož i s připojením uvedených objektů na místní komunikaci na parcele č. 

202/2 v k.ú. Borová Lada v majetku obce, a to z důvodu neúměrné kapacity uvedených 

objektů a neúměrného zatížení obecní infrastruktury i celé lokality v případě realizace 

stavebního záměru.   

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

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

Project s.r.o. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, na základě které se 

obec zaváže po dokončení realizace akce „Pobytový areál  Nový Mlýn Borová Lada“ zřídit 

k tíži parcely č. 108/15 v k.ú. Borová Lada a ve prospěch parcely p. č.  99 v k.ú. Borová 

Lada věcné břemeno, spočívající v právu  vedení inženýrských sítí (vodovodu a kanalizace) 

a v právu vstupu  a vjezdu na zatíženou parcelu za účelem provozování, udržování  oprav  

příp. výměny  sítě, to vše v rozsahu, který bude specifikován geometrickým plánem 

zpracovaným na náklady oprávněného dle skutečného průběhu sítí, a to za náhradu ve výši 

171 730 Kč. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

4) Zastupitelstvo Obce Borová Lada nesouhlasí se zapojením obce do projektu Pošta 

PARTNER za podmínek, navržených ze strany České pošty, s. p., a to včetně odkupu st. 

parcely č. 68, jejíž součástí je budova čp. 54 v Borových Ladech, a to z důvodu neúměrně 

vysokých požadavků na kupní cenu a podmínky odkupu daných nemovitostí.   

 

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

Návrh byl přijat 

 



5) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že dalším členem bytové komise obce jmenuje Věru 

Kahounovou.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

6) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje provedení rozpočtových opatření č. 4/2022 a 

5/2022, kterými se mění rozpočet obce pro rok 2022. Podrobný položkový rozpis 

rozpočtových opatření je přílohou zápise. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

 

        Václav Hovorka                                                                       Ing. Jana Hrazánková 

Místostarosta Borových Lad                                                            Starostka Borových Lad 

 

 

 


