VÝPIS USNESENÍ
z 23. jednání Zastupitelstva města Borohrádek
konaného dne 13. 12. 2017
Usnesení číslo:

916/2017/MUBK

Zastupitelstvo města Borohrádek
I.
k bodu 7)

Bere na vědomí

ZM bere na vědomí kalkulaci skutečných nákladů za rok 2016 za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních
odpadů za poplatníka a kalendářní rok. Pro rok 2018 zůstává poplatek ve stejné výši
jako v roce 2017, tj. 550,- Kč na osobu.

k bodu 23) ZM bere na vědomí předložený výčet kontrolní činnosti kontrolního výboru a
ukládá kontrolnímu výboru do příštího jednání předložit plán činnosti na rok 2018

II.
k bodu 2)

Schvaluje

ZM schvaluje program jednání v upraveném znění.

k bodu 3b) ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Michal Přibyl, Mgr. Jindřich Vašíček,
Milan Maček

k bodu 6)

ZM schvaluje zápis z jednání kontrolního výboru č. 20 ze dne 27.11.2017

k bodu 9)

ZM schvaluje revokaci usnesení z jednání zastupitelstva města č. 22. ze dne 22. 11
2017 čj. 883/2017/MUBK bod 13) schválení Obecně závazné vyhlášky města
Borohrádek o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

k bodu 11) ZM schvaluje záměr odkoupení pozemků p.č. 526/15, vodní plocha, p.č. 526/9,
vodní plocha, p.č. 526/21, vodní plocha, 523/18 ost. plocha a 523/17, ost. plocha od
ÚZSVM v lokalitě starý písník Borohrádek, náklady na odkoupení bodou
zapracovány do rozpočtu 2018
k bodu 12) Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. st. 1054 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 22 m², p.č. st. 1055 – zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 22 m², st. 1056– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m² v obci a k.ú.
Borohrádek, zapsaných na listu vlastnictví č. 10001, vedeném Katastrálním úřadem
pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou za cenu
v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, k níž budou připočteny
náklady spojené s převodem.

k bodu 13) Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-2006682/VB/02 „Čermná nad
Orlicí – Malá Čermná – rek. NN a TS mezi městem Borohrádek jako budoucím
povinným a ČEZ Distribuce, a. s. jako budoucím oprávněným vybudovat zařízení
distribuční soustavy na pozemku p.č. 877/1 v k.ú. Borohrádek a pověřuje starostu
podpisem
k bodu 15) Zastupitelstvo města Borohrádek schvaluje podle čl. V. odst. 2) Smlouvy o dílo
uzavřené dne 28. 6. 2017 mezi Městem Borohrádek a firmou Energomontáže
Votroubek s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, IČ 28791274, na akci: Realizace obnovy
veřejného osvětlení v místní části Šachov Dodatek č. 1 této smlouvy, kterým se
navyšuje dohodnutá cena díla z 2.126.679,- Kč bez DPH na 2.250.276,- Kč bez
DPH z důvodu započtení více a méně prací a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.
k bodu 16) Zastupitelstvo města schvaluje Záměr podání žádosti o dotaci z programu Údržba a
obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny na opravu ohradní zdi
hřbitova na Šachově.
k bodu 17) Zastupitelstvo města schvaluje Smlouva o dílo s firmou Energomontáže Votroubek
s.r.o., Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou na akci: Realizace obnovy
veřejného osvětlení v obci Borohrádek v ceně díla 416.790,- Kč bez DPH a
pověřuje starostu jejím popisem.
k bodu 18) a) ZM stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc
v následujících částkách
 místostarosta
19.329,- Kč
 člen rady
4.295,- Kč
 předseda výboru, předseda komise
2.148,- Kč
 člen komise, člen výboru
1.790,- Kč
 člen zastupitelstva
1.074,- Kč
V případě souběhu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva se stanovuje
odměna jako souhrn odměn a to maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší
odměnou.
Odměna bude poskytována od 01. 01. 2018. V případě nástupu náhradníka na
uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna poskytována ode dne složení
slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
b) ZM stanovuje členy zastupitelstva, kteří jsou pověřeni vedením slavnostních
obřadů
Mgr. Martin Moravec, JUDr. Josef Moravec, Milan Maček, Mgr. Iva Přibylová
za každou účast na slavnostním obřadu jim náleží 200,- Kč - příspěvek na
úhradu nákladů na úpravu zevnějšku.

c) ZM stanovuje stravné uvolněným členům zastupitelstva dle Směrnice č.1/2013
pro poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců města Borohrádek.
d) ZM stanovuje členům komise SPOZ při konání slavnostních obřadů (vítání
občánků, svatby) za každou účast na slavnostním obřadu 200,- Kč - příspěvek
na úhradu nákladů na úpravu zevnějšku.
k bodu 19) ZM schvaluje Zprávu o činnosti Finančního výboru města Borohrádek za 2017.
k bodu 20) ZM schvaluje Rozpočtové provizorium pro rok 2018 v navrhovaném znění.
k bodu 21) ZM schvaluje mimořádnou splátku úvěru č. 12143/13/LCD uzavřený s Českou
spořitelnou, a.s. a pověřuje starostu o zajištění mimořádné splátky do 31. 12. 2017.
k bodu 22) ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 16 narovnání rozpočtu 2017 a zároveň
pověřuje starostu provést rozpočtové změny s tím, že RM a ZM budou
s provedenými opatřeními podrobně seznámeni na nejbližším zasedání.
k bodu 24) Zastupitelstvo města schvaluje dohodu na vytvoření společného školského obvodu
základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek,
T. G. Masaryka 396, 517 24 Borohrádek, jejímž zřizovatelem je město Borohrádek,
pro plnění povinné školní docházky žáků II. stupně s trvalým pobytem v obci Žďár
nad Orlicí a pověřuje starostu podpisem.
k bodu 25) Zastupitelstvo města schvaluje dohodu na vytvoření společného školského obvodu
základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek,
T. G. Masaryka 396, 517 24 Borohrádek, jejímž zřizovatelem je město Borohrádek,
pro plnění povinné školní docházky žáků II. stupně s trvalým pobytem v obci
Čermná nad Orlicí a pověřuje starostu podpisem.
k bodu 26) Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Borohrádek č. 2/
2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ pro obce Čermná nad
Orlicí a Žďár nad Orlicí
k bodu 27a) ZM schvaluje pokračování projektových příprav rekonstrukce ulice Partyzána Petra
Ateliérem MACAS, Bratranců Veverkových 2717, 53002 Pardubice, které povedou
k vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení. Projektová
dokumentace k územnímu řízení bude navazovat na vypracovanou studii.
k bodu 27b) ZM schvaluje pořádání workcampu ve městě Borohrádek a možnou spoluúčast
města ve výši 25 tis. Kč zařadí do rozpočtu města 2018.
k bodu 27c) ZM schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č.959/1 ost. plocha s podmínkou
zachování ochranného pásma plynovodu 1 m dle ceny v místě a čase obvyklé.
Náklady spojené s prodejem uhradí žadatel.

III.
k bodu 7)

Neschvaluje

ZM neschválilo 1. protinávrh na stanovení sazby za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na částku 600,- Kč/osobu/rok.
ZM neschválilo 2. protinávrh na stanovení sazby poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro rok 2018 ve výši 550,- Kč a změnu frekvence svozu na 14 denní.

k bodu 16)

ZM neschválilo protinávrh na stanovení finančního limitu výše investice k Záměru
podání žádosti o dotaci z programu Údržba a obnova stávajících kulturních prvků
venkovské krajiny na opravu ohradní zdi hřbitova na Šachově.
IV.

Ukládá

k bodu 23) ZM ukládá kontrolnímu výboru do příštího jednání předložit plán činnosti na rok
2018

.................................................
Mgr. Martin Moravec
starosta

...............................................
Milan Maček
místostarosta

