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Bere na vědomí:

Schvaluje:

Program zasedání v upraveném znění
Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jindřich Vašíček, Ivana Roštejnská, Ing. Pavel
Krupka
Zadání změny č. 2 územního plánu Borohrádek podle § 47 odst. 5), v souladu s § 55 odst.
2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů.
Záměr odkoupení části pozemku p.č. 435/3 v k.ú. Borohrádek a záměr prodeje části
pozemku p.č. 917/4 v k.ú. Borohrádek a Smlouvu o smlouvě budoucí ohledně závazků
spojených s převodem části pozemku p.č. 435/3 v k.ú. Borohrádek. Náklady spojené
s oddělením části pozemku, sepsáním smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí ponese
město Borohrádek.
Darovací smlouvu na pozemek p.č. st. 426 jehož součástí je stavba budovy č.p. 323
v obci Borohrádek, stojící na pozemku p.č. st. 426 a pozemku p.č. 426/13, vše v k.ú.
Borohrádek, mezi Tělocvičnou jednotou SOKOL Borohrádek, se sídlem Havlíčkova 323,
517 24 Borohrádek a městem Borohrádek.
Uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní s s RWE GasNet, s.r.o. pro lokalitu
Západní louka.
Protinávrh k žádosti o slevu z kupní ceny pozemku p.č. 625/1 ostatní plocha, neplodná
půda v k.ú. Borohrádek ve smyslu zpracování alternativního posudku v obvyklé ceně.
Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 917/15 – lesní pozemek o výměře 1183 m2 v k.ú.
Borohrádek.
Text výzvy včetně příloh, návrh složení hodnotící komise a seznam uchazečů k oslovení pro
zahájení zadávacího řízení na akci „Revitalizace zeleně v Borohrádku“.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 14179946-SFŽP na akci: Revitalizace zeleně
v Borohrádku, včetně základních podmínek poskytnutí podpory, registraci akce a přílohu
registračního listu akce.
Žádost TJ Lokomotiva Borohrádek na nákup montovaných sedaček
RO č. 12/2014
Společnost ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou, Staré Hradiště 490, 533 52 Staré Hradiště,
IČ: 48154954, DIČ: CZ 48154954, jako vítěze veřejné zakázky „Nákup malotraktoru pro
město Borohrádek.“
Kupní smlouvu se společností ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou, Staré Hradiště 490, 533
52 Staré Hradiště, IČ: 48154954, DIČ: CZ 48154954 pro realizaci veřejné zakázky
„Nákup malotraktoru pro město Borohrádek“

…………………………………..
Milan Maček
starosta

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

