Usnesení
Zastupitelstva města Borohrádek
konaného dne 06. 11. 2013

Usnesení číslo:

557/2013/MUBK

Zastupitelstvo města Borohrádek

I.
1.
2.
3.

Kontrolu úkolů uložených ZM
Výroční zprávu ZŠ TGM Borohrádek
Výroční zprávu MŠ Borohrádek
II.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Bere na vědomí:

Schvaluje:

Program zasedání v předloženém znění
Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jindřich Vašíček, Radek Hemelík, Libor Kašpar
Výzvu, včetně zadávacích podmínek pro poskytnutí úvěru na „Odkup areálu stavební
výroby ŽPSV, a.s. v Borohrádku“
Seznam bankovních poboček, které budou v souvislosti se schválenou výzvou osloveny:
Česká spořitelna, a.s., Hradec Králové
Raiffeisenbank, a.s., Hradec Králové
GE Money bank, a.s., Hradec Králové
Komisi pro otevírání obálek a výběr poskytovatele ve složení: Lenka Kapuciánová, Hana
Adamcová, Ing. Jindřich Vašíček a náhradník: ing. Libor Hemelík.
Protinávrh JUDr. Josefa Moravce na dopracování doplňků do předloženého návrhu kupní
smlouvy na odkoupení areálu stavební výroby ŽPSV, a.s. v Borohrádku, předložit
protistraně k posouzení a poté schválit na dalším jednání ZM.
Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 939/5 v k.ú. Borohrádek v majetku
ŘSD ČR, souhlasí s vyhotovením čestného prohlášení města, že v minulosti neprodalo
ŘSD ČR pozemky potřebné pro stát a souhlasí s budoucím závazkem města, že veškeré
převody majetku potřebné pro ČR na základě žádosti ŘSD ČR budou bezúplatné.
Upřesnění podmínek dříve schváleného záměru prodeje lesních pozemků p.č. 666/22 a
p.č. 917/15
U pozemku p.č. 917/15 v k.ú. Borohrádek o výměře 1183 m2 bude prodejní cena
stanovena dle znaleckého posudku a do ceny pozemku budou zahrnuty náklady spojené
s převodem pozemku.
U pozemku p.č. 666/22 v k.ú. Borohrádek o výměře 75 m bude prodejní cena stanovena
dle směrnice č. 2/2013 (reálná hodnota majetku určeného k prodeji).
RO č. 25 – dotace od úřadu práce – veřejněprospěšné práce ve výši 118.601,- Kč
RO č. 26 – úprava příjmů a výdajů ve výši 573.418,- Kč
RO č. 27 – odkup bývalého areálu ŽPSV ve výši 14,235.000,- Kč

III.

Ukládá:

1.

Radě města:
a) Zajistit poptávku na poskytnutí úvěru
b) Zajistit převod pozemků v k.ú. Borohrádek od ŘSD ČR do majetku města
c) Zajistit realizaci RO č. 25, 26, 27

2.

JUDr. Josefu Moravcovi:
a) Dopracovat doplňky do předloženého návrhu kupní smlouvy na odkoupení areálu stavební
výroby ŽPSV a,s, v Borohrádku

……………………………….
Milan Maček
starosta

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

