VÝPIS USNESENÍ
z 18. jednání Zastupitelstva města Borohrádek
konaného dne 19. 06. 2017
Usnesení číslo:

5372017/MUBK

Zastupitelstvo města Borohrádek

I.

Bere na vědomí

k bodu 8)

ZM bere na vědomí Zápis ze 45. jednání Osadního výboru v Šachově ze dne 19. 12.
2016 a pověřuje RM zahájit jednání o zabezpečení nepřehledného úseku od Zdelova
dopravními značkami

k bodu 9)

ZM bere na vědomí Zápis ze 46. jednání Osadního výboru v Šachově ze dne 28. 03.
2017 a pověřuje RM projednat způsob oplocení budoucího hřiště s osadním
výborem a projednat technické řešení přívodu vody a elektřiny na pozemek.

k bodu 10) ZM bere na vědomí Zápis ze 47. jednání Osadního výboru v Šachově ze dne 08. 06.
2017

II.
k bodu 2)

Schvaluje

ZM schvaluje program jednání v předloženém znění.

k bodu 3b) ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jindřich Vašíček, Ing. Marta
Susová, Milan Maček
k bodu 6)

ZM schvaluje Roční účetní závěrku města Borohrádek sestavenou k 31. 12. 2016.

k bodu 7)

ZM města projednalo závěrečný účet obce k 31. 12. 2016 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

k bodu 12) Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Borohrádek jako
dárcem a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7,
Praha 1, jako obdarovaným, ve věci nově zbudovaného kolejového pole vloženého
náhradou za výhybku č. B1 v délce 83 m v žkm 14,927 – 15,010 celostátní dráhy
Choceň – Týniště nad Orlicí, na pozemku p.č. 975/12 v k.ú. Borohrádek, v rámci
stavby: „Odstranění vlečky ŽPSV Borohrádek“.
k bodu 13) a) Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 986/3 zahrada, v
obci Borohrádek, k.ú. Borohrádek, zapsaného 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 k ní započítány náklady spojené s prodejem.

k bodu 14) Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-2006429/SOSB/VB/004
Zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení VN na pozemcích města p.č.
910/1, 578/7, 584/2 a 583 v k.ú. Borohrádek a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
k bodu 15

Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu mezi městem Borohrádek jako
prodávajícím a firmou BIOTEC a.s. jako kupujícím ve věci nově vzniklého
pozemku 948/46 ostatní plocha, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře o
výměře 14 m², v k.ú. Borohrádek, odděleného z pozemku p.č 948/25 – ostatní
plocha v k.ú. Borohrádek na základě geometrického plánu č. 822 – 149/2016 ze dne
20.10.2016. Kupní cena činí 16.057,-Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy.

k bodu 16

Zastupitelstvo města schvaluje Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na
akci: Analýza rizik staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého průmyslového
areálu spol. ŽPSV ve městě Borohrádek, včetně přílohy č. 1 a č. 2. Registrační číslo
této akce je CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_036/00022276. Poskytnutá dotace je ve výši
1.005.748,35 Kč.

k bodu 17

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Energomontáže Votroubek
s.r.o., Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou na akci: Realizace obnovy
veřejného osvětlení v místní části Šachov. Cena díla je 2.126.679,-Kč bez DPH.
Pověřuje starostu jejím popisem.

k bodu 18

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o dílo č. 2017/47 E s firmou MATEX HK s.r.o.,
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové na stavbu: Borohrádek, Havlíčkova ulice – veřejné
osvětlení, chodníky v ceně díla 3.086.309,20 Kč a pověřuje starostu jejím popisem.

k bodu 19

ZM schvaluje Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 111815929/17
České
spořitelny, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 umožňující
čerpání finančních prostředků až do výše 4.000.000,- Kč a pověřuje starostu jejím
podpisem.

k bodu 20

ZM schvaluje nabídku České spořitelny a.s. k úvěrové smlouvě č. 12143/13LCD
(odkup bývalého areálu ŽPSV) spočívající v nahrazení stávající pevné (fixní)
úrokové sazby ve výši 1,32% p. a. platné po celou dobu splatnosti úvěru novou
úrokovou sazbou vázanou na 3. měsíční PRIBOR a pověřuje starostu uzavřít
dodatek k výše jmenované smlouvě.

k bodu 21

Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu mezi městem Borohrádek jako
prodávajícím a manželi Michalem Jandou, trvale bytem Mírové nám. 90, 517 21
Týniště nad Orlicí a Romanou Jandovou, trvale bytem Roveň 100, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou jako kupujícími ve věci pozemku parc. č. 131/2, zahrada, o výměře 69
m2, v k.ú. a obci Borohrádek, zapsaného na LV č. 10001 pro obec a k.ú.
Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou, u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou. Kupní cena
činí 40.961,-Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

k bodu 22

Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouva mezi městem Borohrádek jako
prodávajícím a manželi Petrem Šrámkem a Alicí Šrámkovou, oba trvale bytem

Havlíčkova 315, 517 24 Borohrádek jako kupujícími ve věci pozemků parc. č.
446/6, zahrada, o výměře 267 m2 a parc. č. 446/7, zahrada, o výměře 185 m2, v k.ú.
a obci Borohrádek, zapsaných na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Borohrádek, okres
Rychnov nad Kněžnou, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Rychnov nad Kněžnou. Kupní cena činí 19.461,-Kč. ZM pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy.
k bodu 23

Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu mezi městem Borohrádek jako
prodávajícím a manželi Františkem Kuncem, trvale bytem Nerudova 203, 517 24
Borohrádek a Petrou Broulíkovou, trvale bytem Družstevní 199, 517 42 Doudleby
nad Orlicí jako kupujícími ve věci pozemků parc. č. 959/5, zahrada, o výměře 18 m2
a parc. č. 959/6, zahrada, o výměře 17 m2, v k.ú. a obci Borohrádek, zapsaných na
LV č. 10001 pro obec a k.ú. Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou, u
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad
Kněžnou. Kupní cena činí 22.961,-Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

k bodu 25

ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 6 ve výši 3.079.846,35 Kč úprava příjmů a
výdajů.

k bodu 26

ZM schvaluje projednávané návrhy změn územního plánu pro zadání změny č. 2 ÚP
města Borohrádek – dle přílohy

k bodu 27a) Zastupitelstvo města schvaluje záměr podání žádosti z Fondu mikroprojektů
v Euroregionu Glacensis, Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko, prioritní
osa 4 – spolupráce institucí a komunit a to v oblasti kultury, sportu a organizace
volnočasových aktivit. Projekt by byl zaměřen v rámci této osy na spolupráci
s Gminou Cieplowody s maximální spoluúčastí města 200.000,- Kč.
k bodu 27b) ZM schvaluje, aby se na území města vybíraly pouze tyto místní poplatky:
1. poplatek ze psů (§ 2)
2. poplatek za užívání veřejného prostranství (§ 4)
3. poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (§ 10b)
ZM pověřuje RM připravit návrh(y) nové(ých) OZV tak, aby jejich účinnost byla od
1. ledna 2018
k bodu 27c) ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej stavebních pozemků v lokalitě Západní
louka uzavřenou v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí kupní, když předmět
převodu a výše kupní ceny pro jednotlivé kupující jsou uvedeny v přiložené
specifikaci a pověřuje starostu podpisem smluv.
k bodu 27d) ZM schvaluje Zápis z jednání kontrolního výboru č. 17 ze dne 17. 04. 2017
k bodu 27f) ZM schvaluje čerpání úvěru s Českou spořitelnou, a.s., na financování stavebních
akcí.

III.

Zamítá

k bodu 11) Zastupitelstvo města zamítá záměr prodeje části pozemku p.č. 268/1 ostatní plocha
v obci Borohrádek, k.ú. Šachov u Borohrádku, zapsaném na listu vlastnictví č.
10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Rychnov nad Kněžnou.
k bodu 13

b) ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 948/32 ostatní plocha v obci
Borohrádek, k.ú. Borohrádek, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 vedeném
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad
Kněžnou.

k bodu 24

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. st. 578 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 210 m², jehož součástí je budova bez čísla popisného - trafostanice,
zapsaných na listu vlastnictví LV č. 10001 pro obec Borohrádek, k.ú. Borohrádek, u
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště v Rychnově
nad Kněžnou, včetně kabelových rozvodů k jednotlivým elektroměrovým
rozvaděčům.

IV.

Pověřuje radu města

k bodu 8)

Zahájit jednání o zabezpečení nepřehledného úseku v Šachově od Zdelova
dopravními značkami dle zápisu ze 45. jednání Osadního výboru v Šachově ze dne
19. 12. 2016

k bodu 9)

Projednat způsob oplocení budoucího hřiště v Šachově s osadním výborem a
projednat technické řešení přívodu vody a elektřiny na pozemek.

k bodu 27b) ZM pověřuje RM připravit návrh(y) nové(ých) OZV tak, aby jejich účinnost byla od
1. ledna 2018
k bodu 27e) ZM pověřuje RM zajistit v rámci možností odborný stavební dozor na všechny
stavební akce v celkové částce do 150.000,- Kč.

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

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

