
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 21 

ze dne 21.09. 2022 

 
1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že na základě stanoviska bytové komise obce 

Borová Lada souhlasí s tím, aby obec uzavřela nájemní smlouvu na pronájem bytu o 

velikosti 1+0 v bytovém domě čp. 2. V Borových Ladech s panem Pavlem Peterem, bytem 

Česká Lípa. 

 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1 (p. Hrazánek) 

Návrh byl přijat 

 

 

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada bere na vědomí dotační program Jihočeského kraje „My 

v tom Jihočechy nenecháme II“ a souhlasí s tím, aby se obec zapojila do dotačního 

programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“. Zastupitelstvo dále 

schvaluje předběžné vyčíslení finančních nákladů na realizaci uvedeného dotačního 

programu ve výši 76 000 Kč a souhlasí s jejich vyčleněním v rozpočtu obce za účelem 

předfinancování a spolufinancování podpory poskytované v rámci daného programu. 

Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby obec z vlastního rozpočtu předfinancovala podporu pro 

rodiny s dětmi do dovrčení 3 let věku, respektive do dovršení 8 let věku pobírajících 

příspěvek na péči a dále spolufinancovala podporu poživatelů důchodů do výše 38 000 Kč 

z rozpočtu obce. Zastupitelstvo pověřuje obecní úřad administrací a vyplácením příspěvků 

(včetně rozhodování o jejich poskytnutí) jednotlivým žadatelům z rozpočtu obce 

v návaznosti na podmínky daného programu.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

3) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky obce Borová 

Lada č. 1/2022, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, kterou se zrušuje 

obecně závazná vyhláška obce Borová Lada č. 6/2004, vše v souladu s návrhem, který je 

přílohou usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

4) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje poskytnutí mimořádné odměny starostce 

obce v souvislosti s výkonem její funkce ve výši 20 000 Kč. Zastupitelstvo poskytnutí 

odměny odůvodňuje mimořádným nasazením starostky obce zejména co do časového 

rozsahu, který věnuje rozvoji a řízení obce a aktivním přístupem k čerpání dotací.  

 

Hlasováno: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2 (p. Hrazánek, p. Hrazánková) 

Návrh byl přijat 

 

 

        Václav Hovorka                                                                       Ing. Jana Hrazánková 

Místostarosta Borových Lad                                                            Starostka Borových Lad 


