USNESENÍ
z 2. jednání zastupitelstva města Borohrádek
konaného dne 15. 12. 2014
Usnesení číslo:

703/2014/MUBK

Zastupitelstvo města Borohrádek
I.

Bere na vědomí

1. Dodatečný slib zastupitelky Radomily Pírkové
2. Předložené rozúčtování skutečných nákladů roku 2013 na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu a ponechává sazbu poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) obecně
závazné vyhlášky č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území
města Borohrádek na rok 2015 ve stávající výši 300 Kč.
Sazba poplatku za svoz TKO bude po přičtení pevné částky 250,- Kč, dle čl. 4 bod 1a)
celkově činit 550,- Kč.
3. Materiál o hospodaření v městských lesích od ing. Bohuňka
II.
1.
2.
3.
4.

Schvaluje

Program zasedání v upraveném znění
Návrhovou komisi ve složení: Hana Adamcová, Ing. Marta Susová, Luděk Vejr.
Účast hostů, Ing. Rostislava Všetečku a ThMgr. Jana Kunerta na jednání
Darovací smlouvu na poskytnutí finančních prostředků ve výši 100.000,- Kč
Římskokatolické farnosti Borohrádek na opravu varhan v kostele sv. Michaela
Archanděla Borohrádek se zapracováním úprav.
5. Návrh na způsob hlasování o odměnách neuvolněným členům zastupitelstva „en
block“
6. Stanoví podle ust. § 72, § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
výši měsíčních odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva města
takto:
místostarosta:
22.886,- Kč
člen zastupitelstva:
540,- Kč
člen rady:
1.480,- Kč
předseda výboru:
1.300,- Kč
předseda komise:
1.300,- Kč
člen výboru:
1.060,- Kč
člen komise:
1.060,- Kč
7. ZM stanoví podle ust. § 72, § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů výši měsíčních odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva
města podle předloženého návrhu při souběhu výkonu dvou nebo více funkcí se
odměna neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne jako součet zastupitelstvem

stanovených odměn za výkon jednotlivých funkcí. Místostarostovi se odměny za
jednotlivé funkce nesčítají (vyplývá ze zákona o obcích).
8. RO č. 21 (narovnání příjmů a výdajů za rok 2014) a zároveň pověřuje správce
rozpočtu provést rozpočtové změny s tím, že RM a ZM budou s provedenými
opatřeními podrobně seznámeni na nejbližším zasedání.
9. Rozpočtové provizorium pro rok 2015 ve znění „Pravidel pro hospodaření
s finančními prostředky města Bororádek v období rozpočtového provizoria“
10. Pověření JUDr. Josefa Moravce jednáním ve věci možného odkoupení pozemků od
rodiny Malijovských.
11. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí ohledně závazků spojených s převodem
pozemku p.č. 435/5 odděleného na základě geometrického plánu č. 784-100/2014
z pozemku p.č. 435/3 v k.ú. Borohrádek a pozemku p.č. 917/46 odděleného na základě
geometrického plánu č. 784-100/2014 z pozemku p.č. 917/4 v k.ú. Borohrádek.
Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu na oddělení pozemků, sepsáním
smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí ponese město Borohrádek.
12. Souhlas s vydáním potvrzení zániku předkupního práva na pozemek p.č. st. 665 v k.ú.
Borohrádek a stavbu, která je součástí tohoto pozemku. Tato informace bude
poskytnuta vlastníku pozemku a žadatelce o vyjádření. Výmaz předkupního práva
provede město Borohrádek.
III.

Neschvaluje

1. Protinávrh přiznat při souběhu funkcí jen tu nejvyšší poskytnutou odměnu.

..............................................
Mgr. Martin Moravec
starosta

............................................
Milan Maček
místostarosta

