USNESENÍ
Zastupitelstva města Borohrádek
konaného dne 14.03.2012

Usnesení číslo:

105/2012/MUBK

Zastupitelstvo města Borohrádek

I.
1.

Bere na vědomí:

Informaci o oznámení, prodat majoritní podíl společnosti ODEKO s.r.o., strategickému
partnerovi.
II.

Schvaluje:

1. Program zasedání v předloženém znění.
2. Návrhovou komisi ve složení:
Ing. Miloň Vojnar, JUDr. Josef Moravec, Hana Adamcová.
3. Vyhlášení veřejné výzvy za účelem výběru dodavatele na dodávky el. energií, včetně
uzavření budoucí smlouvy v rámci společné objednávky obcí sdružených v DSO PO.
4. Uzavření smluv mezi městem Borohrádek a Obchodní společností GAPA GROUP, a.s. o
poskytnutí finančních darů z odvodu části výtěžku na veřejně prospěšný účel.
5. Ukončení přípravných prací a odložení realizace projektu s názvem: „Cyklostezka ul.
Zámlýní – Bozetice – město Borohrádek,“ včetně vrácení dotace v částce 1.5 mil. Kč,
přijaté na základě uzavřené smlouvy č. 11RRD7A-0012 ze dne 15.12.2011 od
Královéhradeckého kraje.
6. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o
místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené ministerstvem financí.
7. ZM ověřuje návrh úpravy územního plánu města Borohrádek podle §54 odst.2) zákona
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon) a neshledává žádný rozpor s politikou územního rozvoje, se stanovisky
dotčených orgánů ani se stanoviskem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
ZM souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání zpracovaným v souladu s § 53 odst. 1)
stavebního zákona.
ZM vydává v souladu s § 43 odst. 4) a § 54 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 171
a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Úpravu územního plánu města
Borohrádek, vypracovanou Urbanistickým ateliérem Brno, spol. s.r.o.
8. ZM prohlašuje ohradní zeď (na pozemku p.č.137 v k.ú. Šachov u Borohrádku) areálu
kostela Nejsvětější trojice v Šachově za kulturní dědictví venkova.
9. ZM souhlasí s restaurátorským záměrem zpracovaným ing. Václavem Hynkem, aut.
inženýrem.

10. Rozpočet města Borohrádek pro rok 2012 jako přebytkový ve výši příjmů: 25,989.700 Kč
a výdajů: 25,472.100 Kč. Přebytek je určen ke splacení jistin úvěrů.
11. Veřejnoprávní smlouvu o zajištění podmínek vzdělávání dětí v Mateřské škole
Borohrádek pro obec Zdelov.
12. Text výzvy k podání nabídky na akci: Bezbariérový chodník v ulici Zámlýní ve městě
Borohrádek podél komunikace I/36.
13. Záměr prodeje pozemků p.č. 269/8 (ost. plocha 20m2) a p.č.298 (ost. plocha o výměře
10m2) v k.ú. Šachov u Borohrádku za cenu stanovenou dle směrnice č.6 (o ocenění
pozemků). Do kupní ceny budou zahrnuty náklady spojené s oddělením pozemku,
sepsáním kupní smlouvy a vkladem do KN.

III.

Ukládá:

1. Radě města projednat a vyřešit požadavek Stanislava Šimerdy na změnu dopravního
značení v lokalitě Zámlýní dle předložené žádosti.

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

……………………………………
Mgr. Jindřich Vašíček
člen rady města

