USNESENÍ

Zastupitelstva města Borohrádek
konaného dne 22.03.2010
Usnesení číslo:

210/2010/MUBK

Zastupitelstvo města Borohrádek
I.

Schvaluje:

1. Program zasedání v předloženém znění
2. Návrhovou komisi ve složení: ing. Eduard Machek, ing. Václav Štefan, pí. Věra Hůjová.
3. Prodej bytové jednotky č.554/8 v bytovém domě čp. 554, Nádražní ulice, Borohrádek, na
pozemku st. 840 v katastrálním území Borohrádek, v rozsahu dle Prohlášení vlastníka
budovy ze dne 27.října 2009, učiněné podle §4 zákona č.72/1994 Sb., bylo zapsáno v katastru
nemovitostí s právními účinky vkladu práva ke dne 12.11.2009, čj. V-4817/2009-607 za
kupní cenu 577.398,- Kč, současnému nájemci pí. Jaroslavě Matoušové, bytem Borohrádek,
Nádražní ulice 554.
4. Prodej bytové jednotky č.554/5 v bytovém domě čp. 554, Nádražní ulice, Borohrádek, na
pozemku st. 840 v katastrálním území Borohrádek, v rozsahu dle Prohlášení vlastníka
budovy ze dne 27.října 2009, učiněné podle §4 zákona č.72/1994 Sb., bylo zapsáno v katastru
nemovitostí s právními účinky vkladu práva ke dne 12.11.2009, čj. V-4817/2009-607 za
kupní cenu 577.398,- Kč, současnému nájemci pí. Miladě Mahutové, bytem Borohrádek,
Nádražní ulice 554.
5. Prodej bytové jednotky č.554/1 v bytovém domě čp. 554, Nádražní ulice, Borohrádek, na
pozemku st. 840 v katastrálním území Borohrádek, v rozsahu dle Prohlášení vlastníka
budovy ze dne 27. října 2009, učiněné podle §4 zákona č.72/1994 Sb., bylo zapsáno
v katastru nemovitostí s právními účinky vkladu práva ke dne 12.11.2009, čj. V-4817/2009607 za kupní cenu 271.011,- Kč, současnému nájemci Věře Široké, bytem Borohrádek,
Nádražní ulice 554.
6. Prodej bytové jednotky č.554/4 v bytovém domě čp. 554, Nádražní ulice, Borohrádek, na
pozemku st. 840 v katastrálním území Borohrádek, v rozsahu dle Prohlášení vlastníka
budovy ze dne 27.října 2009, učiněné podle §4 zákona č.72/1994 Sb., bylo zapsáno v katastru
nemovitostí s právními účinky vkladu práva ke dne 12.11.2009, čj. V-4817/2009-607 za
kupní cenu 470.266,- Kč, současnému nájemci Petře Široké., bytem Borohrádek, Nádražní
ulice 554.
7. Smlouvu č. 1000/269450-01/09/01-002/00/R o zřízení zástavních práv k nemovitosti: bytová
jednotka č. 554/5 v bytovém domě čp. 554 na stavebním pozemku číslo 840, podíl
8823/64111 na společných částech bytového domu čp. 554 a podíl 8823/64111 na stavebním
pozemku číslo 840, vše v katastrálním území Borohrádek, k zajištění pohledávky ve výši
577 398,00 Kč ve prospěch zástavního věřitele Hypoteční banky, a.s., se sídlem Praha 5,
Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 13584324
8. Podmínky rozhodnutí č. 09034453-SFŽP, vedeného pod Č.j.: SFŽP035675/2009 z 17.2.2010
na akci Snížení energetické náročnosti školských zařízení v Borohrádku (dle projektové
dokumentace č. 3582/08 firmy BKN, s.r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, IČ
15028909) na poskytnutí dotace ze SFŽP ve výši 5 % z celkových způsobilých výdajů, tj.
594.696,00 Kč.
9. Realizaci projektu „Úpravy ZŠ T.G. Masaryka, Borohrádek,“, dle projektu zak.č. 3402/07
firmy BKN, s.r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 15028909 (rekonstrukce

sociálních zařízení v ZŠ T.G. Masaryka, vybudování bezbariérového přístupu včetně výtahu
v hale školy) s tím, že tato akce bude realizačně přidružena k projektu „Snížení energetické
náročnosti budov školských zařízení“.
10. Samostatné zadání výběrových řízení na projekt: „Snížení energetické náročnosti budov
školských zařízení v Borohrádku“ a „Úpravy ZŠ T.G. Masaryka“, s tím, že bude osloveno
minimálně pět dodavatelů.
11. Pro dofinancování nákladů spojených s realizací projektu „Snížení energetické náročnosti
budov školských zařízení v Borohrádku“ a projektu „Úpravy ZŠ T.G. Masaryka“ použít úvěr
(meziúvěr) maximálně ve výši rozpočtovaných nákladů s tím, že bude osloveno minimálně
pět finančních institutů.
II.

Ukládá:

1. Radě města ve spolupráci s firmou Renards, s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČ 25327275,
vypracovat zadání výběrových řízení na projekty: „Snížení energetické náročnosti budov
školských zařízení v Borohrádku“ a „Úpravy ZŠ T.G. Masaryka“ dle návrhu schváleného na
jednání rozšířené stavební komise dne 17.3.2010. V této souvislosti ZM ukládá RM učinit
taková opatření, aby se výběrových řízení účastnilo (bylo osloveno) nejméně pět
oprávněných uchazečů.
2. Radě města vypracovat zadání výběrového řízení na poskytnutí úvěru (meziúvěru) na
dofinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budov školských zařízení
v Borohrádku“ a projektu „Úpravy ZŠ T.G.Masaryka“. V této souvislosti ZM ukládá RM
učinit taková opatření, aby se výběrových řízení účastnilo (bylo osloveno) nejméně pět bank
působících v České republice a aby každý uchazeč předložil mimo jiného variantní nabídku
na délku poskytnutého úvěru na 4 – 6 let.
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