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Zastupitelstva města Borohrádek
konaného dne 20.12.2010
Usnesení číslo:

753/2010/MUBK

Zastupitelstvo města Borohrádek
I.

Bere na

vědomí:

1. Zprávu o plnění úkolů z minulého zasedání
2. Dodatečný slib zastupitele Ing. Václava Štefana
3. Informaci o stanovení regionální ceny vodného a stočného pro rok 2011
II.

Schvaluje:

1. Program zasedání v předloženém znění
2. Návrhovou komisi ve složení: Libor Kašpar, Radek Hemelík, JUDr. Josef Moravec
3. Rozpočtové provizórium na 1. Čtvrtletí roku 2011. Čerpání finančních prostředků bude
v rozsahu skutečného rozpočtu Města Borohrádek za totéž období roku 2010. Zároveň
pověřuje správce rozpočtu provést rozpočtové změny i mimo § s tím, že RM a ZM budou
s provedenými opatřeními podrobně seznámeni na nejbližším zasedání
4. Bezúplatný převod lesního pozemku p.č. 677/108 o výměře 143m2 do majetku města
5. Smlouvu o spolupráci s gminou Cieplowody
6. Záměr odkoupení pozemků p.č. 917/3 – orná půda o výměře 532m2 a 917/4 – trvalý travní
porost o výměře 202 m2 v k.ú. Borohrádek
7. Prodej pozemků p.č. 964/3 a 964/2 v k.ú. Borohrádek za cenu dle znaleckého posudku vč.
nákladů spojených s převodem nemovitosti. Kupní smlouva bude obsahovatvěcné
břemeno vedení vodoteče ve prospěch města.
8. Záměr odkoupení pozemku p.č. 115/1 - stavební
9. a) RO č. 41 - úprava rozpočtu na straně příjmů a výdajů za rok 2010 (příl. č. 8a)
b) RO č. 42 - přijetí dotace od ÚP na veřejnoprospěšné práce (příl. č. 8b)
c) RO č. 43 - přijetí dotace na sčítání lidu, na neinvestiční vybavení JSDH KHK, na akci
Revitalizace Šachova (příl. č. 8c)
10. Zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na realizaci projektu: Protipovodňová
opatření města Borohrádek
11. Smlouvu o dílo s firmou ENVIPARTNER, s.r.o. na zpracování digitálního povodňového
plánu, vč. navržených změn:
čl. III odst. 1 se první věta doplňuje takto: „Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat
objednateli dílo v čl. I. nejpozději do 30.6.2012“
čl. IV se doplňuje o odstavec 4 „Pro případ nesplnění termínu zhotovení dle čl. III odst. 1
této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z
celkové ceny plnění za každý i započatý den prodlení“
čl. VII se nahrazuje článkem novým v tomto znění: „Všechny spory vznikající z této
smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností soudy ČR“

12. Smlouvu o dílo s firmou ENVIPARTNER, s.r.o. na zajištění předmětů povinné publicity
vč. doplnění:
v čl. IV nový odstavec 4 „Pro případ nesplnění termínu zhotovení dle čl. III odst. 1 této
smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z
celkové ceny plnění za každý i započatý den prodlení“
čl. VII se nahrazuje článkem novým v tomto znění: „Všechny spory vznikající z této
smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností soudy ČR“
13. Mandátní smlouvu s firmou ENVIPARTNER, s.r.o. na autorský dozor vč. doplnění:
čl. VI se nahrazuje článkem novým v tomto znění: „Všechny spory vznikající z této
smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností soudy ČR“
14. Obecně závazné vyhlášky
a) OZV č. 1/2010 o místním poplatku ze psů
b) OZV č. 2/2010 o místním poplatku ua užívání veřejného prostranství
c) OZV č. 3/2010 o místním poplatku ze vstupného
d) OZV č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
e) OZV č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené ministerstvem financí
15. Jmenování Ing. Libora Hemelíka druhým zástupcem města do rady v DSO Tichá Orlice
16. Záměr odkoupení podílu ve firmě ODEKO s.r.o a zmocnění starosty jednáním s
podílníky firmy ODEKO s.r.o. o odkupu podílu z nabídkové ceny 2.500.000,- Kč do výše
odpovídající podílu obce ve společnosti.
17. Snížení stávající výše odměn uvolněným a neuvolněným členům ZM Borohrádku
s platností od 1.1. 2011 o 5% V souladu s usnesením vlády č. 891 ze dne 7.12.2010, které
řeší nařízení vlády č.37/2003 Sb.
18. Úhradu doplatku kupní ceny za pozemky společnosti FINESKO Industri, a.s., Praha dle
kupní smlouvy ze dne 24.06.2009 ve výši 1.050.000,- Kč
III.

Ukládá:

1. Starostovi zapracovat do smluv o dílo s firmou ENVIPARTNER, s.r.o. dle bodu 15
programu jednání schválené změny a doplňky

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

.............................................
ing. Libor Hemelík
místostarosta

