USNESENÍ
Zastupitelstva města Borohrádek
konaného dne 14.12.2011
Usnesení číslo:

568/2011/MUBK

Zastupitelstvo města Borohrádek
I.

Bere na vědomí:
1. Zprávu o plnění úkolů z minulého zasedání
2. Informaci o průběhu přípravy stavby pro výstavbu RD, která bude pokračovat
pouze v lokalitě za statkem

II.

Schvaluje :
1. Program zasedání v upraveném znění znění (vypuštěn bod 11.)
2. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Pavel Krupka, Ing. Peter Janega, Mgr. Jindřich
Vašíček
3. Smlouvu č. 11RRD7A – 0012 včetně Dodatku č. 1 k dané smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje. (Cyklostezka Zámlýní - Bozetice)
s podmínkou dofinancování z rozpočtu Královéhradeckého kraje
4. Smlouvu č. CZ. 3.22/3.3.02429 o financování z Fondu mikroprojektů v
Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.
5. RO č. 30 – průběhový transfer ZŠ Borohrádek
6. RO č. 31 – úprava příjmů a výdajů za rok 2011
7. Rozpočtové provizorium pro 1. čtvrtletí roku 2012. Čerpání finančních prostředků
bude v rozsahu skutečného rozpočtu města Borohrádek za totéž období roku 2011.
ZM zároveň pověřilo správce rozpočtu provést rozpočtové změny i mimo § s tím,
že RM a ZM budou s provedenými opatřeními podrobně seznámeni na nejbližším
zasedání.
8. Záměr odkoupení, případně převod místní sokolovny do majetku města.
9. Akceptaci námitek, podaných k rozhodnutí zastupitelstvu města Borohrádek před
veřejným projednáním návrhu úpravy územního plánu města Borohrádek, v
rozsahu doporučení, zaslaném v dopise ze dne 8.12.2011 č.j. ÚPSÚ 6249/1131940/11-J Odborem územního plánu - stavebního úřadu Městského úřadu
Kostelec n. Orlicí - viz příloha dopisu.
10. Žádost o změnu územního plánu města na pozemcích p.č. 573/3 a 573/1 v k.ú.
Borohrádek. Žadatel si hradí náklady sám v plné výši.
11. Zastupitelem určeným pro změnu ÚP na p.č. 573/3 a 573/1 v k.ú. Borohrádek je
ing. L.Hemelík.
12. Záměr odkoupení pozemku p.č. st. 115/2 o výměře 26m2 v k.ú. Borohrádek od ČR
– Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
13. Zrušení záměru prodeje bytu č. 6 v bytovém domě čp. 554 schváleném usnesením
č. KST – 336/09 Dol., ze dne 27.5.2009

III.

Zamítá:
1. Záměr prodeje a podmínky prodeje pozemků p.č 5/2 a p.č.117/1 v k.ú. Šachov u
Borohrádku.

…………………………………
Milan Maček
starosta

……………………………
Ing. Libor Hemelík
místostarosta

