	
  
	
  
	
  

Usnesení
Zastupitelstva města Borohrádek
konaného dne 18.12.2012

Usnesení číslo:

508/2012/MUBK

Zastupitelstvo města Borohrádek

I.
1.
2.

Kontrolu úkolů uložených ZM dne 14.11.2012
Informaci u ceně vodného a stočného na rok 2013
II.

1.
2.
3.
4.

Bere na vědomí:

Schvaluje :

Program zasedání v předloženém znění
Návrhovou komisi ve složení: Ing. Miloň Vojnar, Luděk Vejr, Libor Kašpar
RO č.30 - Úprava příjmů a výdajů pro rok 2012
Rozpočtové provizorium pro 1. čtvrtletí roku 2013. Čerpání finančních prostředků bude
v rozsahu skutečného rozpočtu města Borohrádek za totéž období roku 2012.
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.
5. Odstoupení Kateřiny Vackové z Osadního výboru místní části Šachov ke dni 18.12.2012
6. Jmenování Oldřicha Kamenického, členem Osadního výboru místní části Šachov ke dni
19.12.2012
7. Záměr odkoupení části pozemku p.č. 939/1 v k.ú. Borohrádek vymezenou geometrickým
plánem č. 748-129/2012 od České republiky
8. Záměr odprodeje pozemku p.č. 666/2 ostatní plocha o výměře 886 m2 u bytového domu
čp. 503, p.č. st. 929 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 185 m2 a p.č. 666/13 zahrada o
výměře 1018 m2 u bytového domu čp. 504 v ulici Partyzána Petra - vše v k.ú. Borohrádek
9. Souhlasné prohlášení na pozemek p.č. 1039 v k.ú. Borohrádek. Přechod vlastnického
práva na město Borohrádek na základě ustanovení § 2a zákona č. 172/1991, o přechodu
některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších
předpisů
10. Zkrácení dosavadního Lesního hospodářského plánu města Borohrádek a vypracování
nového jednotného LHP z důvodu podstatné změny výměry
11. Jmenování Hany Adamcové jako zástupce města Borohrádek do MAS Nad Orlicí

12. Výši členského příspěvku Euroregionu Glacensis ve výši 4,- Kč za 1 obyvatele
13. Půjčku ve výši 7.000,- Kč MAS Nad Orlicí na instalaci informační vitríny splatnou do
30.06.2013.
14. Darovací smlouvu na poskytnutí daru ve výši 50.000,- Kč na opravu střechy kostela
v Borohrádku
15. Způsob jmenovitého hlasování k bodu schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
převodu obchodního podílu za převáděný projekt bytového domu společnosti BD1
Clever, s.r.o., Hradec Králové
III.
1.

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o převodu obchodního podílu a ceny za převáděný
projekt bytového domu společnosti BD1 Clever, s.r.o., Hradec Králové s osmi bytovými
jednotkami na město Borohrádek. Jmenovité hlasování je přílohou č. 7 tohoto zápisu
(prezenční listina).
IV.

1.
2.

Neschvaluje:

Ukládá:

Starostovi:
Požádat ČD o průběžné informování o prodeji budovy traťmistrovského okrsku na
parcele p.č. st. 390/2 v k.ú. Borohrádek
Radě města:
Připravit výběrové řízení na zpracovatele LHP a na příštím ZM informovat o finanční
náročnosti operace.

………………………………
Milan Maček
starosta

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

