USNESENÍ
z 3. jednání zastupitelstva města Borohrádek
konaného dne 09. 03. 2015
Usnesení číslo:

165/2015/MUBK

Zastupitelstvo města Borohrádek
I.
1.

Předložení úpravy příjmů a výdajů za rok 2014 správcem rozpočtu po schváleném RO
č.21/2014.
II.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Bere na vědomí

Schvaluje

Program zasedání v předloženém znění
Návrhovou komisi ve složení: Ing. Eduard Machek, Mgr. Michal Přibyl, Radomila
Pírková
Rozpočet města na rok 2015. Rozpočet je sestavený jako vyrovnaný v celkových
příjmech 31,901.565,-- Kč a celkových výdajích 31,901.565,-- Kč.
Vypuštění bodu č. 5 z jednání (schválení nové Zřizovací listiny JSDH)
Vydání potvrzení o zániku předkupního práva k pozemku p.č. 964/3 v k.ú. Borohrádek.
Tato informace bude poskytnuta vlastníku pozemku. Výmaz předkupního práva zajistí
město Borohrádek.
Zrušení záměru prodeje pozemku p.č. 899/1 – ostatní plocha, o výměře 254 m², v k.ú.
Borohrádek
Smlouvu č. 14179946 o poskytnutí podpory na akci: „Revitalizace zeleně v Borohrádku“
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí, Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 10.02.2015, přílohy Smlouvy č.
14179946: č.1 -Podmínky poskytnutí dotace, č. 2 -Technická a finanční příloha, č.3 Stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje financované z OPŽP v případě
porušení zákonných ustanovení a závazných požadavků poskytovatele dotace při
zadávání veřejných zakázek.
Zařazení lesních pozemků p.č. 642/2, 647/2, 653/1, 666/1, 666/7, 666/19, 666/20, 669,
670, 675, 677/1, 677/58, 677/108, 790/7, 799/1, 593/1, 883 v k.ú. Borohrádek získaných
od České republiky - Vojenských lesů a statků s.p. a pozemku p.č. 578/7 v k.ú.
Borohrádek získaného od LČR do kategorie lesů zvláštního určení – lesy příměstské se
zvýšenou rekreační funkcí.
Záměr prodeje pozemků a zahrad v k.ú. Borohrádek:
- p.č. st. 283/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 377m²
- p.č. st. 612/2- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 359m²
- p.č. st. 651 o výměře 202 m²- zast. plocha a nádvoří, který byl oddělen na základě GP
č.783-99/2014 ze stávajícího pozemku p.č. st. 651- zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 370 m²
- p.č. st. 652 o výměře 195 m²- zast. plocha a nádvoří, který byl oddělen na základě GP
č.783-99/2014 ze stávajícího pozemku p.č. st. 651- zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 388 m²
- p.č. st. 558/2 o výměře 333 m²- zast. plocha a nádvoří, který byl oddělen na základě

GP č.783-99/2014 ze stávajícího pozemku p.č. st. 558/2- zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 635 m²,
- p.č. st. 929 –zastavěná plocha a nádvoří o výměře 185 m² a pozemek p.č. 666/13 –
zahrada o výměře 1018 m²,
- p.č. 666/2 – zahrada o výměře 886 m²,
Cena bude stanovena na základě znaleckého posudku, k němuž budou započítány náklady
spojené s prodejem (se zpracováním znaleckého posudku, geometrického plánu, sepsáním
kupní smlouvy, kolkem na vklad do katastru nemovitostí). U zahrad na pozemku p.č.
666/13 o výměře 1018 m² a p.č. 666/13 o výměře 1018 m² bude prodej podmíněn
odstraněním černých staveb.
10. Plán činnosti kontrolního výboru pro rok 2015
11. Kupní smlouvu pro pí Engelmannovou, ve výši 1,560.000,-- Kč na odkoupení
spoluvlastnického podílu pozemků
- pozemku parc. č. 480/1, orná půda, o výměře 55610 m2,
- pozemku parc. č. 480/3, trvalý travní porost, o výměře 1149 m2,
- pozemku parc. č. 480/14, lesní pozemek, o výměře 49 m2,
- pozemku parc. č. 480/15, lesní pozemek, o výměře 478 m2,
- pozemku parc. č. 480/26, ostatní plocha, o výměře 494 m2,
- pozemku parc. č. 487/17, ostatní plocha, o výměře 15 m2,
- pozemku parc. č. 498/1, trvalý travní porost, o výměře 3566 m2,
- pozemku parc. č. 498/2, ostatní plocha, o výměře 726 m2,
- pozemku parc .č. 917/13, orná půda, o výměře 27 m2
vše v k.ú. a obci Borohrádek, zapsáno na LV č. 1300 pro obec a k.ú. Borohrádek
12. Kupní smlouvu pro rodinu Mallovy, Toronto, ve výši 2,340.000,-- Kč na odkoupení
spoluvlastnického podílu pozemků
- pozemku parc. č. 480/1, orná půda, o výměře 55610 m2,
- pozemku parc. č. 480/3, trvalý travní porost, o výměře 1149 m2,
- pozemku parc. č. 480/14, lesní pozemek, o výměře 49 m2,
- pozemku parc. č. 480/15, lesní pozemek, o výměře 478 m2,
- pozemku parc. č. 480/26, ostatní plocha, o výměře 494 m2,
- pozemku parc. č. 487/17, ostatní plocha, o výměře 15 m2,
- pozemku parc. č. 498/1, trvalý travní porost, o výměře 3566 m2,
- pozemku parc. č. 498/2, ostatní plocha, o výměře 726 m2,
- pozemku parc .č. 917/13, orná půda, o výměře 27 m2
vše v k.ú. a obci Borohrádek, zapsáno na LV č. 1300 pro obec a k.ú. Borohrádek
13. Souhlas s vydáním potvrzení zániku předkupního práva na pozemek p.č. st. 665 v k.ú.
Borohrádek. Tato informace bude poskytnuta vlastníku pozemku a žadatelce o vyjádření.
Výmaz předkupního práva provede město Borohrádek.
III.
1.
2.

Schválení Zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Borohrádek.
Žádost a výzvu na bezplatný převod pozemku p.č. 630/1 v k.ú. Borohrádek ze dne
04.02.2015 podanou SVJ Družstevní 467,468, Borohrádek.
IV.

1.
2.

Odkládá

Zamítá

Návrh na hlasování o jednotlivých bodech jmenovitě.
Záměr odkoupení budovy na pozemku p.č. st. 390/2 – zastavěná plocha a nádvoří o

3.
4.

výměře 104m² v k.ú. Borohrádek.
Záměr prodeje pozemku p.č 666/22 – lesní pozemek o výměře 75 m² v k.ú. Borohrádek.
Návrh na zrušení poplatku za užívání víceúčelového sportovního hřiště v Čechově ulici
pro děti do 15 let věku
V.

1.
2.

Prověřit dopad do smluv s Lesním družstvem Vysoké Chvojno zařazením lesních
pozemků do kategorie lesů zvláštního určení – lesy příměstské se zvýšenou rekreační
funkcí
Jednat s předsedou SJV byt. domu č.p. 467, 468 ohledně dokladů potvrzujících tvrzení
uvedených v žádosti o bezplatný převod pozemku.
VI.

1.

Ukládá radě města

Ukládá Ing. Eduardu Machkovi ve spolupráci s velitelem JSDH

Připravit do příštího jednání ZM nové znění Zřizovací listiny JSDH

....................................................
Mgr. Martin Moravec v.r.
starosta

.............................................
Milan Maček v.r.
místostarosta

