Usnesení
Zastupitelstva města Borohrádek
konaného dne 27.5.2009

Usnesení číslo:

KST-336/09 Dol

Zastupitelstvo města Borohrádek
I.

Bere

na

vědomí:

1. Zprávu o plnění úkolů z minulého zasedání.
2. Informaci o výsledku výběrového řízení na nákup nové CAS.
3. Zprávu starosty o nákupu hasičské stříkačky.
II.
1
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

Schvaluje:

Program zasedání v upraveném znění (byl vypuštěn bod č. 8).
Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jindřich Vašíček, Jiří Špinar, Stanislav Florián
Kooptování člena finančního výboru: Ing. Oldřich Chlanda
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně
z nemovitosti .
Celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2008, včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008, kterou provedl KÚ – kontrolní
oddělení Hradec Králové a to bez výhrad.
Dosažené příjmy: 30728,19
Uskutečněné výdaje: 29478,65
Přebytek hospodaření: 1249,5
Vydání souhlasu ke změně vlastnických vztahů k rodinnému domku čp. 291 a záměr
prodeje pozemku p.č. 385 v k.ú. Borohrádek za cenu dle znaleckého posudku a náklady
spojené s převodem.
Záměr prodeje pozemků pod stavbami bytových domů čp. 467 p.č. 630/1st., čp. 514 p.č.
612/1st., čp. 515 p.č. 612/2st., čp. 455 p.č. 558/1st., čp. 456 p.č.558/2 st., čp.516 p.č.
651st., čp. 517 p.č. 652 st., čp.501 p.č. 283/1 a čp. 502 p.č. 283/2 st. Vše v k.ú.
Borohrádek. Za cenu znaleckého posudku a náklady spojené s převodem.
Záměr prodeje pozemku p.č. 663/13 u bytového domu čp. 504 v k.ú. Borohrádek za cenu
dle znaleckého posudku a náklady spojené s převodem.
Záměr odkoupení pozemků p.č. 115/1st. a 115/2 st. v k.ú. Borohrádek.
Záměr odkoupení pozemků v souladu s kupní smlouvou, včetně kupní smlouvy na odkup
pozemků mezi městem Borohrádek a firmou Finesko Industry, a.s., Praha 3, Na Rovnosti
2244/5 s tím, že 1. splátka bude zaplacena po zápisu do KN a termíny ostatních splátek
budou upraveny.
Souhlas s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí podle §50a a násl. Občanského
zákoníku na dotčení pozemků stavbou: Kanalizace Borohrádek – II. etapa a vodovod
Borohrádek ul. Jiráskova a Partyzána Petra. Smlouvu uzavře město Borohrádek a Svazek
obcí Tichá Orlice na tyto pozemky: pč. 664/1; 646/30; 646/28; 646/31; 646/43; 653/7;
653/6; 653/2; 646/2; 646/36; 650/1; 653/12 a 971st. - pozemek pod septikem, který je
předmětem prodeje a 653/8 – pozemek u septiku, který je předmětem prodeje. Vše v k.ú.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Borohrádek.
Záměr prodeje bytového domu čp. 554.
Záměr odkoupení pozemků v k.ú. Borohrádek p.č. 455/1 ; 455/2; 143/8; 456; část p.č.
454/3; část p.č. 455/3 pro stavbu protipovodňové hráze na Bělidle.
Odkoupení pozemku pro stavbu protipovodňové hráze p.č. 258/7 v k.ú. Borohrádek za
stejnou cenu , za jakou byl původně prodán.
Souhlas se stavbou: Ochranné hráze Bělidlo a Zámlýní – Tichá Orlice, Borohrádek.
RO č.5. Příspěvky od obcí na žáka v celkové výši 397.500,- Kč.
Záměr bezúplatného převodu 89,1 ha lesních pozemků do majetku města. Borohrádek od
státního podniku Vojenské lesy a statky ČR zapsaných na LV č. 297 .
Prodej budovy na pozemku p.č. 971 a pozemků: p.č. 971; 653/8; 666/13; 666/14; 666/15;
666/16; 666/17; 666/18 v k.ú. Borohrádek za ceny uvedené v kupních smlouvách.
III.

Ukládá:

1) Pověřuje radu projednat podrobnosti prodeje nemovitosti čp. 56 (býv. prodejna Šachov) s
minimálním ziskem 500.000,- Kč do příštího řádného zasedání ZM.
2) Radě projednat podrobnosti smlouvy s firmou Finesko Industry, a.s., Praha 3, Na
Rovnosti 2244/5.
3) Radě města připravit podmínky prodeje bytového domu čp. 554, s tím, že bude nabídnut
stávajícím nájemníkům. Bytový dům rozdělit na jednotky. Cena bytové jednotky bude
odvozena z administrativní (úřední) ceny.

................................................
Milan Maček
starosta

.......................................................
Petra Matějíčková
místostarostka

