VÝPIS USNESENÍ
ze 17. jednání Zastupitelstva města Borohrádek
konaného dne 20. 03. 2017

Usnesení číslo:

309/2017/MUBK

Zastupitelstvo města Borohrádek

I.
k bodu 7)

Zprávu starosty města o úpravě rozpočtového opatření č. 22/2016, schváleného
dne 13. prosince 2016 na 15. zasedání Zastupitelstva města Borohrádek (usnesení
číslo 841/2016/MUBK, bod 11), kterým se provedlo, dle skutečnosti, narovnání
rozpočtu města Borohrádek na rok 2016. Celková výše rozpočtového opatření č.
22/2016 činí -116.001,98 Kč na straně výdajů a 1,279.910,17 Kč na straně příjmů.

II.
k bodu 2)

Bere na vědomí

Schvaluje

Program jednání v předloženém znění.

k bodu 3b) Návrhovou komisi ve složení:
JUDr. Josef Moravec, Mgr. Jindřich Vašíček, Libor Kašpar
k bodu 6)

Zastupitelstvo města Borohrádek schvaluje Rozpočet města Borohrádek na rok
2017 dle návrhu, který byl dne 3. března 2017 vyvěšen na úřední desce, a to jako
rozpočet schodkový, kdy celkové příjmy činí 37,956.373,20 Kč a celkové výdaje
41,281.373,20Kč. Schodek ve výši 3,325.000,- Kč bude kryt čerpání úvěru,
schváleného v roce 2016 (číslo smlouvy 0437859459) až do výše 7 mil. s úpravou
spočívající ve změně označení položky 1351 na 1382 a 1355 na 1383. Změna
označení položek je z důvodu legislativní úpravy v rozpočtové skladbě platné pro
rok 2017.
Závaznými ukazateli Rozpočtu města Borohrádek na rok 2017 jsou stanoveny
paragrafy.

k bodu 8)

Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Borohrádek pro Tělocvičná
jednota SOKOL Borohrádek, Havlíčkova 323, Borohrádek 517 24 IČO:
46460306 na dotace z rozpočtu města Borohrádek na celoroční činnost. Celková
částka dotace činí 107.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem.

k bodu 9)

Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Borohrádek pro TJ
Lokomotiva Borohrádek, Družstevní 486, Borohrádek 517 24 IČO: 48617032 na
dotace z rozpočtu města Borohrádek na celoroční činnost. Celková částka dotace
činí 260.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem.

k bodu 10) Záměr prodeje záměr prodeje pozemků p.č. 446/6 - zahrada o výměře 267 m² a
pozemku p.č. 446/7 - zahrada o výměře 185 m² vše v obci a k.ú. Borohrádek,
zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro

Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou. Prodejní
cena bude stanovena na základě znaleckého posudku jako cena v místě a čase
obvyklá a budou započítány náklady spojené s prodejem.
k bodu 11) Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu.
k bodu 12) Stanovení prodejní pozemku p.č. 131/2 zahrada o výměře 69 m² v obci a k.ú.
Borohrádek na základě znaleckého posudku jako ceny v místě a čase obvyklé, ke
které budou započítány náklady spojené s prodejem.
k bodu 13) Zastupitelstvo města schvaluje změnu v projektové dokumentaci stavebního
objektu Komunikace a chodníky (SO.13 až SO15) v lokalitě Západní louka
v položce šíře chodníku pro pěší tak, že v bočních komunikacích bude šíře
chodníku pro pěší změněna ze stávající hodnoty 2 m na hodnotu 1,5 m a ukládá
radě města zajistit do příštího jednání ZM vyčíslení této změny.
k bodu 14) ZM schvaluje záměr způsobu využití pozemku p.č. 577/3 v k.ú. Borohrádek z plochy VD
(plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba) na SK (plochy smíšené obytné
- komerční) a zařazuje ji do připravované změny č. 2 územního plánu.

k bodu 15a) Ukončení funkce přísedícího u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pro
pana Václava Ondráčka, nar. 05.05.1965, bytem Havlíčkova 424, Borohrádek.
k bodu 15b) • Dohodu mezi městem Borohrádek a obcí Zdelov o vytvoření společného
školského obvodu spádové mateřské školy.
• Obecně závaznou vyhlášku města Borohrádek č. 1/2017, kterou se stanoví část
společného školského obvodu mateřské školy.
k bodu 15c) • Revokaci usnesení č.j.: 841/2016/MUBK, bod 15, ze dne 13.12.2016
• Podání žádosti Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH
obcí" v roce 2017 na nákup dopravního automobilu (DA) a zároveň schvaluje
zapracování výdajů na spoluúčast města ve výši 150.000,- Kč do rozpočtu 2018.

III.
k bodu 13)

Ukládá radě města
Zajistit do příštího jednání ZM vyčíslení změny v projektové dokumentaci
stavebního objektu Komunikace a chodníky (SO.13 až SO15) v lokalitě Západní
louka

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

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

