USNESENÍ
Zastupitelstva města Borohrádek
konaného dne 14.12. 2009
Usnesení číslo:

KST 717/09 Dol

Zastupitelstvo města Borohrádek
I.

Bere na vědomí:

1. Doplnění člena zastupitelstva.
II.

Schvaluje :

1. Program zasedání v předloženém znění.
2. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Václav Štefan, Ing. Eduard Machek, Mgr. Jindřich
Vašíček
3. Volbu nové členky kontrolního výboru paní Věru Hůjovou.
4. Volbu předsedkyně kontrolního výboru paní Věru Hůjovou.
5. Záměr prodeje pozemků p.č. 601- trvalý travní porost o výměře 7354 m2 s podmínkou, že
ve smlouvě bude zřízeno věcné břemeno, které ošetří přístup k liniovému vedení od vrtu k
čerpací stanici Horní Jelení.
6. Rozpočtové provizórium na 1. čtvrtletí roku 2010. Čerpání finančních prostředků bude v
rozsahu skutečného rozpočtu Města Borohrádek za totéž období roku 2009. Zároveň
pověřuje správce rozpočtu provést rozpočtové změny i mimo § s tím, že RM a ZM budou
s provedenými opatřeními podrobně seznámeni na nejbližším zasedání.
7. RO č. 43 na úpravu rozpočtu za rok 2009 na straně příjmů i výdajů
8. Darovací smlouvu na převod pozemků zastavěných stavbou chodníků podél silnic
v kú. Borohrádek a Šachov z majetku KHK do vlastnictví města Borohrádek,
schválených ZM dne 27.6.2007 a usnesením ZK/8/510/2009.
9. Smlouvu o financování mikroprojektu z FMP.
10. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, včetně výsledku hodnocení a pořadí nabídek
výběrového řízení na zakázku „Revitalizace a regenerace centra Šachova.
III.

Zamítá :

1. Žádost o přehodnocení prodejní ceny bytového domu čp. 554.
2. Žádost o prominutí úroků z prodlení dle návrhu obžalovaných za předpokladu úhrady
dlužné částky v termínu, stanoveném v Rozsudku č.j. 18C 190/ 2004-169.
IV.

Ukládá :

1. Radě města a starostovi uzavřít v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek
smlouvu na realizaci zakázky „Revitalizace a regenerace centra Šachova“, dle pořadí
schváleného výběrového řízení.
2. Radě řešit vyjádření občanů Jirouškovy ulice k připravované zástavbě v lokalitě „za
statkem“
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