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Zastupitelstvo města Borohrádek
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Program zasedání v předloženém znění
Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Iva Přibylová, Ing. Peter Janega, Radomila Pírková
Směrnici č.2/2014, kterou jsou stanoveny podmínky pro schvalování účetní závěrky obce
Účetní uzávěrku roku 2013
Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013, včetně zprávy auditu
Královéhradeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez
výhrad.
Vydání potvrzení o zániku předkupního práva na pozemek 471/1 v k.ú. Borohrádek
společnosti FINESKO Industry, a.s., se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4-Michle
Záměr bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Borohrádek: p.č. 956/9 o výměře 15 m2
odděleného geometrickým plánem č. 756 - 93/2013 z pozemku p.č. 956/3 - ostatní plocha
a pozemku p.č. 881/13 o výměře 15m2 odděleného geometrickým plánem č. 756 93/2013
z pozemku p.č. 881/6 - ostatní plocha v k.ú. Borohrádek
Záměr bezúplatného převodu pozemku v k.ú. Borohrádek: p.č. 833/4 o výměře 79m2,
který byl oddělen geometrickým plánem č. 260-752/2013 z pozemku p.č. 833/2 - lesní
plocha v k.ú. Borohrádek
Návrh zadání změny č. 2. územního plánu města pro projednávání
Předložený návrh na likvidaci nepotřebného majetku v bývalém areálu ŽPSV Borohrádek
podle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
Záměr vlastníka lesa, který bude jedním z podkladů pro vypracování nového lesního
hospodářského plánu města Borohrádek
Pro volební období 2014 2018 počet 15 členů zastupitelstva města
Zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2013
II.

1.
2.

Zamítá:

Kupní smlouvu s na prodej pozemku p.č. 917/15 – lesní pozemek o výměře 1183 m2
v k.ú. Borohrádek
Záměr prodeje lokální soustavy energetických zařízení v bývalém areálu ŽPSV
III.

1.

Schvaluje:

Ukládá:

Radě města prověřit přístup na sousední pozemek (prodej pozemku p.č. 917/15 – lesní
pozemek o výměře 1183 m2 v k.ú. Borohrádek).

…………………………………..
Milan Maček v. r.
starosta

……………………………………
Ing. Libor Hemelík v. r.
místostarosta

