VÝPIS USNESENÍ
ze 13. jednání Zastupitelstva města Borohrádek
konaného dne 26. 09. 2016
Usnesení číslo:

687/2016/MUBK

Starosta podal informace o událostech ve městě a činnosti rady města
Zastupitelstvo města Borohrádek

I.
1.

Bere na vědomí

Informaci o stavu likvidace DOS Poorlicko a předloženou nabídku likvidátora ohledně
vypořádání majetku.

II.

Schvaluje

Program zasedání v předloženém znění.
Návrhovou komisi ve složení: Radomila Pírková, Luděk Vejr, Pavel Zaujec
Darovací smlouvu mezi městem Borohrádek jako dárcem a Královéhradeckým krajem
jako obdarovaným týkající se pozemku p.č 1039, ostatní plocha o výměře 580 m², v k.ú.
Borohrádek a pověřuje starostu města jejím podpisem.
4. Darovací smlouvu mezi Královéhradeckým krajem jako dárcem a městem Borohrádek
jako obdarovaným týkající se nově označeného pozemku p.č 180/5 - trvalý travní porost
o výměře o výměře 580 m², v k.ú. Borohrádek odděleného z pozemku p.č 180/1 - trvalý
travní porost v k.ú. Borohrádek a pověřuje starostu jejím podpisem.
5. Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole T. G. Masaryka
Borohrádek na předfinancování projektu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši
220.000,- Kč.
6. Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci Mateřské škole Borohrádek na
předfinancování projektu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 60.000,- Kč.
7. RO č. 15 - výdaje na návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace ve výši
280.000,- Kč.
8. Prohlášení, že vegetace není a nikdy nebyla ve vlastnictví města, nebylo v minulosti
vydáno rozhodnutí soudu o vlastnictví silniční vegetace obcí nebo o povinnosti ji udržovat,
a že nebyla s ŘSD ČR uzavřena smlouva o údržbě této vegetace. Pověřuje starostu města
jeho podpisem.
9. Smlouvu č. Z_S24_12_8120053905 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce el. energie s firmou ČEZ Distribuce a.s. na stavbu: Borohrádek, Havlíčkova,
MĚSTO-přel. VN3970 (přeložka VN Západní louka) a o úhradě nákladů spojených
s předložkou, které nese město Borohrádek. Pověřuje starostu města jejím podpisem.
10. Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 40_16 na projekt dětského hřiště: „Táto,
mámo, pojďme si hrát na oranžové hřiště“ mezi Nadací ČEZ, Duhová 1/425, 140 53 Praha
4 a městem Borohrádek a pověřuje starostu jejím podpisem.
11. Kupní smlouvu mezi městem Borohrádek jako prodávajícím a firmou AVEPO s.r.o, Rudé
armády 3, 517 24 Borohrádek jako kupujícím týkající se nově označeného pozemku p.č
83/3 zahrada o výměře o výměře 251 m², v k.ú. Borohrádek odděleného z pozemku p.č
83/1 - zahrada v k.ú. Borohrádek na základě geometrického plánu č. 801 – 21/2015 ze dne
01.08.2015 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
1.
2.
3.

12. a) Město Borohrádek neakceptuje nabídku likvidátora na odprodej party stanu
s příslušenstvím, včetně přepravního kontejneru.
b) Město Borohrádek neakceptuje cenovou nabídku likvidátora na odprodej altánů a
navrhuje cenu:
altán vedený pod č. 9011
1.000,- Kč
altán vedený pod č. 2021
10.000,- Kč
13. Odložení záměru prodeje části pozemku p.č. 185/2 v k.ú. Borohrádek v lokalitě Bělidlo a
pověřuje RM prověřením a doplněním informací.
14. Projednávané návrhy změn územního plánu pro zadání změny č. 2 ÚP města Borohrádek
– dle přílohy

1.

III.
Neschválilo
Záměr prodeje části pozemku p.č. 185/2 v k.ú. Borohrádek v lokalitě Bělidlo.

IV.
1.
2.

Ukládá radě města

Prověřit a doplnit informace k záměru prodeje části pozemku p. č. 185/2 v k. ú.
Borohrádek v lokalitě Bělidlo.
Připravit, případně oslovit odborníka urbanistu, který zpracuje odborné posouzení využití
areálu bývalé ŽPSV a doporučuje dodržet limit zpracování do 40.000,- Kč.

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

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

