USNESNÍ
Zastupitelstva města Borohrádek
ze dne 15.12.2008

Usnesení č.: 645/2008
Zastupitelstvo města Borohrádek
I. Bere na vědomí:
1. Zprávu o plnění úkolů z minulého zasedání.
II. Schvaluje:
1. Program zasedání v předloženém znění.
2. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Eduard Machek, Jiří Špinar, Ivo Nedvídek.
3. Podmínky prodeje domu čp. 56, včetně garáže v místní části Šachov a to: Obálkovou
metodou s nejnižším podáním 500 000,-Kč. Vítězem se stane zájemce s nejvyšší
nabídkou.
4. Záměr prodeje pozemků, včetně příslušenství v Jiráskově ulici u bytovek čp. 525 až 528.
Předmětem prodeje se stanou zahrádky p.č. 563/4, 653/5, 653/6, 653/7, 653/8, 653/9,
653/10, 653/11, 653/12, 653/13, 653/14, 653/15, 653/16, 653/17, 653/18 a 971 st. včetně
příslušenství za cenu úředního odhadu a náklady spojené s převodem.
5. Záměr na odstranění domu čp. 13 a zapracování vzniklého prostoru do programu
revitalizace a regenerace centra města.
6. Záměr a zaslání písemné žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
s požadavkem na sepsání souhlasného prohlášení na pozemek p.č. 180/2.
7. Přijetí daru v podobě bezúplatného převodu pozemků od správy nemovitostí
Královéhradeckého kraje do majetku města, dle soupisu parcel v příl. č. 4.
8. Rozpočtové opatření č. 48 - úprava rozpočtu v průběhu roku na straně příjmů snížení o
35,09 tis. Kč a na straně výdajů snížení o 1.510 tis. Kč.
9. Rozpočtové provizórium na 1. čtvrtletí roku 2009. Čerpání finančních prostředků bude v
rozsahu skutečného rozpočtu Města Borohrádek za totéž období roku 2008. Zároveň
pověřuje správce rozpočtu provést rozpočtové změny i mimo § s tím, že RM a ZM budou
s provedenými opatřeními podrobně seznámeni na nejbližším zasedání.
10. Na základě usnesení Zastupitelů Královéhradeckého kraje ze dne 11.12.2008, odložení
všech kroků vedoucích k bezúplatnému převodu Domova důchodců Borohrádek do
majetku města, včetně pozastavení veškeré činnosti nově založené organizace Domova
seniorů Borohrádek.
11. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008, kterou se mění a doplňuje OZV č. 3/2006 o
místních poplatcích.
12. Nákup pozemku p.č. 424/3 za cenu 100,- Kč od pí Kašparové.
13. Nákup pozemku p.č. 422/3 a 423/9 - (cesta u Žďáru n. Orl.) od pí Kašparové a
Václavkové za odhadní cenu 3.920,- Kč.
14. Prodej pozemku p.č. 424/4 manželům Kašparovým a Václavkovým za cenu 2.000,- Kč,
cena zahrnuje veškeré náklady.
III. Zamítá:
1. Kupní smlouva s VČP Net o prodej plynárenského zařízení.
IV. Ukládá:
a) Radě města zabezpečit prodej domu čp. 56, včetně garáže v místní části Šachov v termínu
od. 1.1.2009-31.3.2009 dle podmínek uvedených v bodě II/3.
b) Radě města zabezpečit vše potřebné pro podání žádosti na program revitalizace a
regenerace středu města.
c) Radě města zabezpečit zpracování nového návrhu kupní smlouvy s VČP Net na prodej
plynárenského zařízení.
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Milan Maček
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