
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 

ze dne 18.11. 2022 

 

 

 
 

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s čerpáním úvěru z úvěrového 

rámce dle rámcové smlouvy o poskytnutí úvěru uzavřené mezi obcí a Československou 

obchodní bankou, a.s. za účelem financování akce „Borová Lada – dostavba kanalizace“, a 

to až do výše 10 mil. Kč.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec převedla část 

volných finančních prostředků tvořících zůstatek na běžném účtu obce ve výši 5 000 000 

Kč z běžného účtu obce na termínovaný vklad vedený u Československé obchodní banky, 

a.s. na dobu 6 měsíců. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

3) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo na základě doporučení bytové komise, že 

souhlasí s tím, aby obec přenechala byt č. 9 v bytovém domě čp. 4 do nájmu Pavlíně 

Horejšové a zároveň souhlasí s ukončením nájemní smlouvy se stávající nájemkyní 

dohodou k 1.12.2022.  

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

4) Zastupitelstvo Obce Borová Lada jmenuje členy kontrolního výboru zastupitelstva obce 

Zbyňka Jančiho a Roberta Kudýna a členy finančního výboru zastupitelstva obce Kláru 

Noskovou a Jan Petráně. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

 



5) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec poskytla jednorázový příspěvek 

ve výši 7 000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje v souvislosti 

s pořádáním utkání v požárním sportu. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

6) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec poskytla jednorázový příspěvek 

ve výši 3 000 Kč Hospicu Sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

7) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec poskytla jednorázový příspěvek 

ve výši 2 908 Kč zapsanému spolku Prevent 99, z.s. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

8) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec uzavřela se společností EG.D, 

a.s. smlouvu o zřízení věcného břemene, na základě které obec zřídí k tíži parcely č. st. 78 

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

vedení a umístění vedení el. distribuční soustavy – kabelového vedení NN, kabelového 

pilíře a uzemnění, vše v rozsahu daném GP č. 453-171/2022, a to za náhradu ve výši 2000 

Kč + DPH. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

9) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec uzavřela se společností EG.D, 

a.s. smlouvu o zřízení věcného břemene, na základě které obec zřídí k tíži parcel č. 149/2, 

251/11 a 251/22 v k.ú. Borová Lada a ve prospěch provozovatele el. distribuční soustavy 

věcné břemeno vedení a umístění vedení el. distribuční soustavy – kabelového vedení NN, 

vše v rozsahu daném GP č. 454-172/2022, a to za náhradu ve výši 1000 Kč + DPH. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 



10) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že zřizuje kulturní komisi obce a její 

předsedkyní jmenuje Lenku Václavíkovou a členy Jana Mika, Alenu Bauerovou a Pavlínu 

Horejšovou. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

11) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje nový ceník plateb za zapojení 

podnikajících fyzických osob a právnických osob do systému odpadového hospodářství 

obce v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

 

 

        Václav Hovorka                                                                       Ing. Jana Hrazánková 

Místostarosta Borových Lad                                                            Starostka Borových Lad 

 

 

 

 


