VÝPIS USNESENÍ
z 6. jednání Zastupitelstva města Borohrádek
konaného dne 09. 09. 2015

Usnesení číslo:

684/2015/MUBK

Zastupitelstvo města Borohrádek

I.

Bere na vědomí

1. Informace starosty o událostech ve městě a činnosti rady města
2. Informaci starosty o jednání s panem Vojtěchem k žádosti na pořízení změny územního
plánu na pozemku p.č. 5/1 v k.ú. Šachov u Borohrádku
3. Zprávu o realizaci opatření k odstranění méně závažných chyb a nedostatků zjištěných při
přezkoumání hospodaření za rok 2014

II.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Schvaluje

Program zasedání v předloženém znění
Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Iva Přibylová, Ing. Petr Beránek, Radek Hemelík
Uzavření Dodatku č. 1 kupní smlouvy ze dne 08. 07. 2015 mezi kupujícím městem
Borohrádek a prodávajícím MEVA - Ostrava, s.r.o., Slovenská 1083/1b, Ostrava – Přívoz,
IČ: 64088707, ve věci úpravy článku II. Předmět dodatku, odst. 1. písmena f) smlouvy
týkající se dodávky velkokapacitního kontejneru o objemu min. 13.500 litrů.
Smluvní strany se dohodly, že počet kusů se mění v souladu s rozpočtem projektu na 2 ks.
Smlouvu č. 15245984 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Nakládání s bioodpadem ve městě
Borohrádek“, Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně příloh: č. 1 - Podmínky poskytnutí
dotace, č. 2 - Technická a finanční příloha a č. 3 - Stanovení finančních oprav.
RO č. 13 příjmy a výdaje investiční dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí,
oblast podpory 4.1-Zkvalitnění nakládání s odpady - název akce „Nakládání s bioodpadem
ve městě Borohrádek“ v celkové výši 1.752.080,- Kč.
Darovací smlouvu mezi městem Borohrádek jako dárcem a Královéhradeckým krajem
jako obdarovaným týkající se darování pozemků p.č. 881/13 – ostatní plocha o výměře
15m² odděleného geometrickým plánem 756-93/2013 ze dne 11.07.2014 z pozemku 881/6
a p.č. 956/9 – ostatní plocha o výměře 15m² odděleného geometrickým plánem 75693/2013 ze dne 11.07.2014 z pozemku p.č. 956/3, vše v k.ú. Borohrádek.
Vypracování žádosti o dotace na provedení analýzy rizik k vyloučení kontaminace
pozemků, stavebních konstrukcí a podzemních vod v bývalém areálu ŽPSV.
Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Lesy České republiky, s.p. a městem
Borohrádek na část pozemku p.č. 965/2, vodní plocha, v k.ú. Borohrádek za účelem
vybudování stavby: „Rozdělovací objekt na Velinském potoce“.
Zadat zpracování znaleckého posudku – ceny místně obvyklé pozemků p.č. 437/3 – ostatní
plocha o výměře 123m², p.č. 437/5 – ostatní plocha o výměře 105m², p.č. 437/7 – ostatní
plocha o výměře 173 m²,vše v k.ú. Borohrádek.

10. ZM schvaluje protinávrh na poskytování dotací městem Borohrádek bez vyhlašování
dotačních programů pouze na základě podaných žádostí na předepsaném formuláři
11. RO č. 14 Průtokový transfer OP VK CZ.1.07/1.1.0056.2282 „Chceme více znát“ pro
Základní školu T. G. Masaryka Borohrádek ve výši 510.647,- Kč.

III.
1.
2.

3.

Ukládá RM

Zajistit vypracování žádosti o dotace na provedení analýzy rizik k vyloučení kontaminace
pozemků, stavebních konstrukcí a podzemních vod v bývalém areálu ŽPSV.
Zajistit zadání zpracování znaleckého posudku – ceny místně obvyklé pozemků p.č. 437/3
– ostatní plocha o výměře 123m², p.č. 437/5 – ostatní plocha o výměře 105m², p.č. 437/7 –
ostatní plocha o výměře 173 m²,vše v k.ú. Borohrádek.
Zajistit vyhlášení termínu pro podání žádosti na poskytování dotací městem Borohrádek
na rok 2016.

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

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

