VÝPIS USNESENÍ
z 10. jednání Zastupitelstva města Borohrádek
konaného dne 12. 04. 2016
Usnesení číslo:

267/2016/MUBK

Starosta podal informace o plnění dříve přijatých úkolů z usnesení
Starosta podal informace o událostech ve městě a činnosti rady města
Zastupitelstvo města Borohrádek
I.

Bere na vědomí

II.

Schvaluje

Program zasedání v předloženém znění
Návrhovou komisi ve složení: Ing. Marta Susová, Radomila Pírková, Luděk Vejr
Smlouvu č. Z_S14_12_8120053905 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie v lokalitě Západní louka, území pro
výstavbu 10 rodinných domů, Havlíčkova, Borohrádek s firmou ČEZ Distribuce, IČ:
247290035 se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 05 Děčín
s odhadovanými náklady na realizaci 1,005.000,- Kč.
4. Záměr prodeje pozemku p.č. 987/9 ostatní plocha, o výměře 1892 m², v k.ú. Borohrádek,
který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Rychnov nad Kněžnou pro obec a k.ú. Borohrádek
5. Nevyužití předkupního práva zřízeného podle § 101 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb. na
pozemku p.č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, na které stojí stavba garáže a který je
zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Rychnov nad Kněžnou pro obec a k.ú. Borohrádek.
6. Smlouvu č. 16RGI02-0021 o poskytnutí dotace ve výši 1,600.000,- Kč z Dotačního fondu
Královéhradeckého kraje na realizaci projektu s názvem: Rekonstrukce sociálního zařízení
v MŠ Borohrádek, evidovaného pod číslem 16RGI02-0021 a starostu pověřuje podpisem
smlouvy.
7. RO č. 02/2016 Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rekonstrukci sociálního
zařízení v MŠ Borohrádek ve výši 1,600.000,- Kč.
8. Záměr prodeje pozemků p.č. 959/5, zahrada o výměře 18 m² a p.č. 959/6, zahrada o výměře
17 m², vše v k.ú. Borohrádek, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou
9. Jednací řád Zastupitelstva města Borohrádek v předloženém znění
10. Záměr prodat pozemky v lokalitě Západní louka, které vzniknou na pozemcích parc. čís.
429/1 a 429/2 podle projektové dokumentace ing. Macase za cenu 600,- Kč/m2 včetně
DPH.
11. Rezervační zálohu na kupní cenu pozemků v lokalitě Západní louka ve výši 25.000,- Kč,
splatnou při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí.
1.
2.
3.

III.
1.
2.

Neschvaluje

1. protinávrh na úpravu jednacího řádu: Rozesílat členům ZM a zveřejňovat na webu
anonymizovaný zápis z jednání + anonymizovaný výpis usnesení.
2. protinávrh na úpravu jednacího řádu: Rozesílat členům ZM zápis z jednání a na webu
zveřejňovat anonymizovaný výpis usnesení.

IV.

Pověřuje radu města

1. Projednat a schválit Smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 60.000,- Kč z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na pořádání 4. ročníku sportovních her seniorů
Královéhradeckého kraje a zároveň zajistit příslušné rozpočtové opatření.

V.
1.

2.

3.

4.
5.

Ukládá radě města

Zajistit výběrové řízení na zhotovitele projektu Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ
Borohrádek, evidovaného pod číslem 16RGI02-0021 a starostu pověřuje podpisem
smlouvy s vítězem výběrového řízení
Zajistit podání žádosti o vypracování dodatku ke smlouvě č. 16RGI02-0021 o poskytnutí
dotace ve výši 1,600.000,- Kč z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje, kterým se
opraví odst. 1 čl. I – Předmět smlouvy tak, že bude nahrazeno slovo neinvestiční slovem
investiční a pověřuje starostu jeho podpisem.
Zajistit výběrové řízení na dodavatele elektrické energie pro město Borohrádek, jeho
organizační složky a pro příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město
Borohrádek. Jediným kritériem pro výběr dodavatel bude výše nabídkové ceny. Rada
města předloží na červnovém zasedání zastupitelstva návrh smlouvy s vítězným
uchazečem na dodávku elektrické energie pro shora uvedený okruh odběratelů.
Vypracovat a předložit na příštím jednání ZM vzor smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji
pozemků v lokalitě Západní louka.
Připravit do příštího jednání smlouvu o poskytnutí účelového úvěru s nejvýhodnější
nabídkou ve výši 7 mil. Kč.

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

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

