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Program zasedání v předloženém znění s vypuštěním bodu 7
Návrhovou komisi ve složení: Ing. Václav Štefan, Mgr. Iva Přibylová, Ivana Roštejnská
Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2012, včetně zprávy auditu
Královéhradeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 bez
výhrad.
Převod kanalizace dle soupisu inventární karty dlouhodobého majetku do evidence a
hospodaření DSO Tichá Orlice
Odkup 8 % obchodního podílu ve společnosti ODEKO s. r. o., Smetanova 395, Týniště
nad Orlicí za částku 1,6 mil. Kč. Přesun prostředků RO č. 12
Zastupování města JUDr. Pavlem Švandrlíkem, advokátem, se sídlem Na Lávkách 778,
51741 Kostelec nad Orlicí na valné hromadě společnosti ODEKO s.r.o., ve věci
vyslovení souhlasu s převodem obchodního podílu na ostatního společníka a jinou osobu
a učiněním rozhodnutí o přistoupení nového společníka Města Horní Jelení do
společnosti ODEKO s.r.o., dle předloženého návrhu a pověřuje starostu obce k udělení a
podpisu plné moci advokátovi k zastupování města na valné hromadě společnosti
ODEKO s.r.o.
Zařazení správního území města Borohrádek do území působnosti Integrované strategie
území regionu MAS Nad Orlicí na období 2014 - 2020 realizované Místní akční
skupinou Nad Orlicí, o.p.s.
Záměr prodeje pozemku parc. č. 917/15 - lesní pozemek, v k.ú. Borohrádek, o výměře
1183 m2
Záměr prodeje pozemku p.č. 666/22- lesní pozemek, v k.ú. Borohrádek, o výměře 75 m2
Záměr odkoupení budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. st. 390/2 v k.ú.
Borohrádek od stávajícího vlastníka: Správy železniční a dopravní cesty, s.r.o., Praha za
cenu znaleckého posudku
Opatření obecné povahy č.1/2013 k vydání změny č. 1 ÚP Borohrádek ve znění příl. č. 1
Mimořádný příspěvek pro DSO Poorlicko na nákup fotopastí ve výši 2.888,- Kč a párty
stanu ve výši 28.122,- Kč pro společné využití - RO č. 11
Dar ve výši 100.000,- Kč pro obec Rudník na likvidaci povodňových škod - RO č. 12
Zadávací podmínky pro podání nabídek na dodání malotraktoru
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Schvaluje:

Zamítá:

Poskytnutí příspěvku pro MAS Nad Orlicí ve výši 20,- Kč/os.

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

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

