
 

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 20 

ze dne 28.07. 2022 

 
 

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje uplatnění předkupního práva obce 

k stavební parcele č. 376 v k.ú. Borová Lada v souladu s kupní smlouvou uzavřenou 

ohledně prodeje uvedené nemovitosti dne 16.11.2011 mezi obcí a manželi Radkem a 

Monikou Juříkovými, a souhlasí s tím, aby obec Borová Lada odkoupila od stávajícího 

majitele uvedené stavební parcely, pana Radka Juříka, podílovou polovinu uvedené 

stavební parcely č. 376 v k.ú. Borová Lada za kupní cenu ve výši 46 200 Kč, tedy za cenu, 

za jakou kupující uvedenou podílovou polovinu stavební parcely od obec v minulosti 

nabyli. Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby obec uplatnila své předkupní právo způsobem, 

který stanoví uvedená kupní smlouva a příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi obcí a 

společností T & P restaurace s.r.o., IČO: 05531969, na základě které obec přenechá uvedené 

společnosti do nájmu prostory sloužící k podnikání, nacházející se v budově č.p. 20 

v Borových Ladech, která je součástí stavební parcely č. 112 v k.ú. Borová Lada, a to 

v jejím 1. NP, včetně příslušenství a vybavení, a dále přilehlého prostoru venkovního 

posezení nacházejícího se na parcele č. 250/6 v k.ú. Borová Lada, a to za nájemné ve výši 

11.000 Kč včetně DPH měsíčně s tím, že nájem bude uzavřen na dobu určitou v trvání do 

30.9.2023 a následnou změnou na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

3) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec uzavřela dodatel ke smlouvě o 

dílo uzavřené mezi obcí a Milanem Mrázem, IČO: 65931441 na zhotovení díla „Čištění a 

nátěr fasády BD č. p. 4 a č. p. 5“, kterým bude zohledněn nárůst cen materiálu potřebného 

k realizaci díla za dobu, kdy z důvodů na straně obce a orgánů veřejné správy (hnízdění 

ptactva) nebylo možné dílo provádět, nejvýše však o 25% původní ceny díla. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

 

        Václav Hovorka                                                                       Ing. Jana Hrazánková 

Místostarosta Borových Lad                                                            Starostka Borových Lad 

 

 


