VÝPIS USNESENÍ
z 11. jednání Zastupitelstva města Borohrádek
konaného dne 01.06.2016
Usnesení číslo:

396/2016/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
1. Informaci o způsobu a průběhu likvidace majetku DSO Poorlicko.

1.

II.
Schvaluje
Program zasedání v předloženém znění.

2.

Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Iva Přibylová, Mgr. Michal Přibyl, Libor Kašpar.

3.

Roční účetní závěrku města Borohrádek sestavenou k 31.12.2015.

4.

Závěrečný účet obce k 31. 12. 2015 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad.

5.

Zápis z jednání kontrolního výboru č. 12/2016 ze dne 12.4.2016.

6.

Uzavření veřejnoprávní smlouvy na dobu neurčitou mezi městem Borohrádek a městem
Kostelec nad Orlicí, o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znění, v rozsahu vymezeném v § 16 odst. 1) ve
spojení s § 40 odst. 5) tohoto zákona a pověřuje starostu jejím podpisem.

7.

Smlouvu o budoucí darovací smlouvě se Správou železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234,
ve věci darování nově zbudovaného kolejového pole vloženého jako náhradou za výhybku
B1 a darování vyzískaného kovového materiálu z celostátní dráhy v rámci stavby:
„Odstranění vlečky ŽPSV Borohrádek“.

8.

Kupní smlouvu č. S 1855/15 mezi městem Borohrádek a státním podnikem Lesy České
republiky, s. p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08, Nový Hradec
Králové, IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451 na pozemek p.č. 965/28, vodní plocha, o
výměře 145 m2, který vznikl oddělením z pozemku p.č. 965/2, vodní plocha na základě
geometrického plánu č. 803-96/2015 z 8.10.2015 ověřeného dne 20.10.2015, za cenu
21.934 Kč. Předmětné pozemky jsou t.č. zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, na LV č.
900, pro obec a k.ú. Borohrádek.

9.

Pravidla pro odprodej zasíťovaných pozemků číslo 1-10 v lokalitě Západní louka
v Borohrádku určených pro stavbu rodinných domů. Tato pravidla se stanou součástí
záměru prodeje pozemků p.č. 429/1 a p.č. 429/2 v k.ú. Borohrádek, který byl schválen dne
12.4.2016, v němž byla stanovena prodejní cena 600 Kč/m2 včetně DPH. Rovněž byla
schválena rezervační záloha ve výši 25.000 Kč splatná při podpisu smlouvy o smlouvě
budoucí.
Výše uvedená pravidla, stanovená prodejní cena a výše rezervační zálohy budou
součástí záměru prodeje pozemků p.č. 429/1 a p.č. 429/2 v k.ú. Borohrádek.

10. Kupní smlouvu mezi městem Borohrádek a vlastníky bytových jednotek v bytovém domě
čp. 501, 502 na prodej nově vzniklého pozemku p.č. st. 283/2, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 386 m2 (pod bytovým domem čp. 501,502), který vznikl sloučením části „a“

(pozemky pod vstupními schodišti bytového domu oddělenými na základě geometrického
plánu č. 802-23/2015 ze dne 1.8.2015 z pozemku p.č. 959/13, ostatní plocha) ke
stávajícímu pozemku p.č. st. 283/2 o výměře 377 m2 vše v katastrálním území Borohrádek,
které jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou pro obec a k.ú. Borohrádek za kupní cenu
108.300 Kč a pověřuje místostarostu jejím podpisem.
11. Smlouvu o úvěru č. 0437859459 s Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, IČ: 45244782 ve výši
7 000 000 Kč, kdy při čerpání 4.000 000 Kč v roce 2016 a 3.000 000 Kč v roce 2017
celková výše úroků nepřekročí 50 000 Kč. Splatnost úvěru je do 30. 6. 2023. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
12. Zastupitelstvo schvaluje text vzorové Smlouvy o smlouvě budoucí na odprodej
zasíťovaných pozemků v lokalitě Západní louka Borohrádek a pověřuje radu města
projednat a schválit smlouvy o smlouvě budoucí s konkrétními zájemci.

1.

1.

III.
Neschvaluje
1. protinávrh na úpravu usnesení schválení závěrečného účtu města k 31.12.2015 tak, aby
byla pod bodem a) schválena zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města
Borohrádek za rok 2015 jako součást závěrečného účtu města Borohrádek za rok 2015, a
pod bodem b) závěrečný účet města Borohrádek za rok 2015 spolu se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření města Borohrádek za rok 2015 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
IV.
Ukládá radě města
Zabezpečením výběrového řízení na akci: „Odstranění vlečky ŽPSV Borohrádek“
v rozsahu objektů (mimo areál): SO 01 Snesení výhybky č. B1 a nahrazení kolejovým
polem, PS 01 Úprava zabezpečovacího zařízení a SO 02 Snesení části vlečky mimo areál
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem do výše 1.800.000 Kč
vč. DPH.

2.

Projednat a schválit smlouvy o smlouvě budoucí na odprodej zasíťovaných pozemků
v lokalitě Západní louka Borohrádek s konkrétními zájemci.

3.

Projednat a případně schválit dodatek č. 1 smlouvy č. 16RGI02-0021 o poskytnutí dotace
ve výši 1.600.000 Kč z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu
s názvem „Rekonstrukce sociálního zázemí MŠ Borohrádek, dešťové kanalizace a
zpevněných ploch“, evidovaného pod číslem 16RGI02-0021, kterým se má upravit odst. 1
čl. I – předmět smlouvy tak, že slovo neinvestiční se nahrazuje slovem investiční a
v případě schválení pověřuje starostu jeho podpisem.

1.

V.
Odkládá
Do doby dodání relevantních podkladů žádost obce Čermná nad Orlicí o projednání změny
katastrálního území města Borohrádek ve prospěch obce Čermná nad Orlicí.

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

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

