	
  

Usnesení
Zastupitelstva města Borohrádek
konaného dne 14.11.2012

Usnesení číslo:

460/2012/MUBK

Zastupitelstvo města Borohrádek
I.
1.
2.

Bere na vědomí:

Informaci o jednání společníků firmy ODEKO s.r.o., ve věci prodeje majoritního podílu
společnosti strategickému partnerovi.
Informaci o nabytí právní moci určovací žaloby uplatněné městem Borohrádek u soudu,
dne 30.8.2011 ve věci určení vlastnictví lesních pozemků.
II.

Schvaluje:

1. Program zasedání v předloženém znění
2. Návrhovou komisi ve složení: Hana Adamcová, Ing. Václav Štefan, Libor Kašpar
3. Kupní smlouvu o převodu pozemku p.č. 269/8 – ost. plocha v k.ú. Šachov u Borohrádku
za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši: 9000,- Kč
4. Rozpočtový výhled na roky 2015 -2018
5. Záměr na odkoupení podílu společnosti ODEKO s.r.o., ve výši 10 – 30%
6. Zadávací podmínky výběrového řízení pro výběr nového obhospodařovatele lesních
pozemků městka vč. zapracování upřesnění požadovaných kvalifikačních předpokladů
uchazeče.
7. Souhlasné prohlášení na převod pozemku p.č. 186/3 – ostatní plocha mezi ČR – Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Borohrádek
8. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 se stanovením ceny za svoz komunálního odpadu
pro období od 01.01.2013 pro jednu fyzickou osobu ve výši 550,- Kč
9. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012
10. Uzavření Darovací smlouvy na poskytnutí částky ve výši 100 000,- Kč na nákup
pozemku p.č. st. 650 o výměře 163m2 a p.č. st. 839 o výměře 212m2
III.
1.

Zamítá:

Poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč na opravu střechy kostela

IV.

Ukládá:

1. Starostovi města předložit společníkům firmy ODEKO, s.r.o., Týniště n. Orl. záměr na
odkoupení podílu společnosti ve výši 10 – 30 %
2. Radě města vyhlásit a zajistit výběrové řízení na nového obhospodařovatele lesních
pozemků po zapracování a upřesnění požadovaných kvalifikačních předpokladů uchazeče
v zadávacích podmínkách.
3. Radě města zajistit doplnění podkladů k bodu 7) jednání „Smlouva o uzavření budoucí
smlouvy o převodu obchodního podílu“ společnosti BD1 CLEVER s.r.o., Hradec
Králové s osmi bytovými jednotkami na město Borohrádek

……………………………
Milan Maček v.r.
starosta

……………………………
ing. Libor Hemelík v.r.
místostarosta

