VÝPIS USNESENÍ
ze 14. jednání Zastupitelstva města Borohrádek
konaného dne 07. 11. 2016
Usnesení číslo:

751/2016/MUBK

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

I.

Schvaluje

k bodu 2) Program zasedání v předloženém znění.
k bodu 3b) Návrhovou komisi ve složení: Ing. Eduard Machek, Radek Hemelík, Mgr.
Jindřich Vašíček
k bodu 6) Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 1.000.000,- Kč z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje č. 16RGI02-0082 na projekt: „Odstranění vlečky ŽPSV
Borohrádek“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
k bodu 7) Navýšení příspěvku pro Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek ve výši
21.200,- Kč jako posílení rozpočtu školy v rámci prevence patologických jevů.
k bodu 8) RO č. 18/2016 - úprava příjmu a výdajů ve výši 2,921.200,- Kč.
k bodu 9) Zápis z jednání kontrolního výboru č. 14/2016 ze dne 21. 09. 2016.
k bodu 10) Zprávu o činnosti Mateřské školy Borohrádek ve školním roce 2015 – 2016
v předloženém znění.
k bodu 11) Výroční zprávu ZŠ T. G. Masaryka Borohrádek za období školního roku 20152016 v předloženém znění.
k bodu 12) Dodatek č. 1 Smlouvy o smlouvě budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IZ-12-2000306/VB/1
Borohrádek, Havlíčkova, MĚSTO-přel. VN3970 a pověřuje starostu jeho
podpisem.
k bodu 13) Kupní smlouvu mezi městem Borohrádek jako prodávajícím a spoluvlastníky
bytové jednotky č. 468/111 v bytovém domě čp. 467, 468 v Družstevní ulici v
Borohrádku jako kupujícím týkající se podílu o velikosti 1415/16971 vzhledem
k celku na pozemku p.č. 630/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Borohrádek za
cenu 7.260, - Kč a pověřuje starostu podpisem.
k bodu 15b) Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Borohrádek a jeho
příspěvkových organizací v předloženém znění.
k bodu 16) Projednávané návrhy změn územního plánu pro zadání změny č. 2 ÚP města
Borohrádek – dle přílohy
k bodu 17b) Kupní smlouvu o koupi altánů č. 9011 na pozemku p.č. 526/1 v k.ú. Borohrádek
a č. 9021 na pozemku p.č. 910/1 v k.ú. Borohrádek, včetně jejich příslušenství,
mezi Dobrovolným svazkem Poorlicko v likvidaci, IČ 48614181 se sídlem na
Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí jako prodávajícím a městem
Borohrádkem jako kupujícím.
Kupní cena altánu č. 9011 s příslušenstvím činí 1.000,- Kč a altánu č. 9021
s příslušenstvím je 10.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

II.

Zamítá

k bodu 14) Záměr prodeje části p.č. 185/2 v k.ú. Borohrádek. K záměru se vrátí až v době,
kdy bude vyřešena otázka přístupu na pozemky p.č. 185/1 a 185/2 v k.ú.
Borohrádek.
k bodu 15a) Protinávrh na odložení schválení Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu
městem Borohrádek a jeho příspěvkových organizací na příští jednání ZM.
III.

Ukládá radě města

k bodu 17a) Zastupitelstvo města pověřuje radu zajištěním výběrového řízení na realizaci
projektu: „Analýza rizik staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého
průmyslového areálu společnosti ŽPSV ve městě Borohrádek“, včetně schválení
smlouvy s vítězným účastníkem výběrového řízení.

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

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

