
Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 03 

ze dne 15.12. 2022 
 

 

 

1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje rozpočet obce pro rok 2023 v souladu 

s návrhem, který je přílohou usnesení s tím, že celkový objem příjmů rozpočtu obce pro rok 

2023 bude činit 22 460 000 Kč a celkový objem výdajů rozpočtu obce pro rok 2023 bude 

činit 26 177 000 Kč a financování částku 3 717 000 Kč. Rozpočet je schválen jako 

schodkový s tím, že schodek rozpočtu bude financován ze zůstatku kladného výsledku 

hospodaření za předchozí období. Zastupitelstvo zároveň rozhodlo, že v rámci rozpočtu 

obce pro rok 2023 schvaluje výši příspěvku na provoz příspěvkové organizace Základní 

škola a mateřská škola Borová Lada z rozpočtu zřizovatele na rok 2023 ve výši 1 054 000 

Kč. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

2) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce 

pro období 2024 - 2025 v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

3) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje rozpočet Základní školy a 

mateřské školy Borová Lada pro rok 2023 v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení 

s tím, že celkový objem nákladů a výnosů uvedené příspěvkové organizace v roce 2023 

bude činit 6 771 800 Kč. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

4) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 

Základní školy a mateřské školy Borová Lada pro období 2024 - 2025 v souladu s návrhem, 

který je přílohou usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

 



 

 

5) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že počínaje 1.1.2023 stanovuje výši vodného 

částkou 24,26 Kč bez DPH za 1 m3 dodané vody a výši stočného částkou 72,96 Kč bez 

DPH za 1m3 předané odpadní vody. Kalkulace vodného a stočného je přílohou zápisu. 

Zastupitelstvo zároveň rozhodlo o navýšení nájemného za užívání vodohospodářské 

infrastruktury na částku v celkové výši 437 000 Kč bez DPH. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

6) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s nájemcem Van 

Hieu Phamem, na základě které obec přenechá uvedenému nájemci do užívání prostor 

sloužící k podnikání – prodejnu o výměře 92,47 m2 v budově čp. 20 v Borových Ladech, a 

to za nájemné v celkové výši 8.000,-Kč měsíčně. Součástí smluvních podmínek bude i 

požadavek na zachování provozu prodeje potravin a smíšeného zboží v dané provozovně. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

7) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2022, 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství, a to v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

8) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje rozpočet sociálního fondu obce Borová Lada 

na rok 2023 dle návrhu, který je přílohou usnesení a dále rozpočet Fondu obnovy 

vodohospodářského majetku obce Borová Lada na rok 2023 dle návrhu, který je přílohou 

usnesení. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

9) Zastupitelstvo Obce Borová Lada jmenuje inventarizační komisi pro inventarizaci majetku 

obce k 31.12.2022 ve složení předseda: Lenka Václavíková a členové: Jan Miko, Renata 

Miková, Pavlína Hovorková. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 



 

10) Zastupitelstvo Obce Borová Lada souhlasí s tím, aby obec poskytla dar ve výši 25 000 Kč 

Tělovýchovné jednotě Hraničář Borová Lada. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

11) Zastupitelstvo Obce Borová Lada schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 10/2022 a 

11/2022, kterým se mění rozpočet obce pro rok 2022. Podrobný položkový rozpis 

rozpočtového opatření je přílohou zápise. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

12) Zastupitelstvo Obce Borová Lada mění své usnesení č. 1 z jednání ZO konaného dne 

18.10.2022 tak, že zastupitelstvo obce nově souhlasí s tím, aby obec zajistila provedení 

stavebních prací na rekonstrukci bytového jádra a bytu č. 8 v domě čp. 2 v Borových Ladech 

prostřednictvím dodavatele Roman Plzák, IČO: 74173162, a to za cenu ve výši 159 050,-

Kč a provedení instalatérských a souvisejících prací souvisejících s rekonstrukcí bytového 

jádra bytu č. 8 v domě čp. 2 v Borových Ladech prostřednictvím dodavatele Pavel Kurek, 

IČO: 05868173, a to za cenu ve výši 159 000 Kč. 

 

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

Návrh byl přijat 

 

 

 

 

 

 

 

        Václav Hovorka                                                                       Ing. Jana Hrazánková 

Místostarosta Borových Lad                                                            Starostka Borových Lad 

 

 

 


