VÝPIS USNESENÍ
z 22. jednání Zastupitelstva města Borohrádek
konaného dne 22. 11. 2017
Usnesení číslo:

883/2017/MUBK

Zastupitelstvo města Borohrádek
I.
k bodu 2)

S ch v a l u j e

ZM schvaluje program jednání v upraveném znění.

k bodu 3b) ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
Ing. Marta Susová

Libor Kašpar, Mgr. Iva Přibylová,

k bodu 6)

Zastupitelstvo města Borohrádek schvaluje podle čl. 3 odst. 3.2. a 3.3. Smlouvy o
dílo č. 2017/47 E uzavřené dne 30. 6. 2017 mezi Městem Borohrádek a firmou
MATEX HK s.r.o., IČO 25968807, se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
na akci: Borohrádek, Havlíčkova ulice – veřejné osvětlení a chodníky Dohodu o
změně  dodatek č. 1 této smlouvy, kterým se navyšuje dohodnutá cena díla z
3.086.309,20 na 3 150 974,45 Kč bez DPH z důvodu započtení více a méně prací.
Zároveň pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

k bodu 8)

ZM schvaluje zápis z jednání kontrolního výboru č. 19 ze dne 06.11.2017

k bodu 9)

ZM schvaluje Výroční zprávu ZŠ T. G. Masaryka Borohrádek za období školního
roku 2016-2017 v předloženém znění.

k bodu 10) ZM schvaluje Zprávu o činnosti Mateřské školy Borohrádek ve školním roce
2016–2017 v předloženém znění.
k bodu 11) ZM schvaluje zápis z jednání osadního výboru v Šachově ze dne 31.10.2017
k bodu 13) Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Borohrádek o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství
k bodu 14a) ZM schvaluje podání žádosti na konání VI. ročníku Sportovních her seniorů KHK
s předběžným termínem konání 07.06.2018. Případné spoluúčast města bude
zahrnuta do rozpočtu roku 2018.
k bodu 14b) ZM schvaluje nevyužití předkupního práva městem Borohrádek k pozemku parc. č.
577/1 – orná půda, v k.ú. Borohrádek a požaduje zachování předkupního práva i po
převodu nemovitosti.
k bodu 14c) ZM schvaluje záměr prodeje, způsob zveřejnění a postup při prodeji parcely č. 3 na
Západní louce, parc. č. 429/6 – orná půda o výměře 844 m v k.ú. Borohádek.
II.
k bodu 7)

Zamítá

ZM zamítá opětovně projednávaný návrh o zařazení změny využití pozemků pro
zadání změny č. 2 ÚP města Borohrádek dle přílohy.

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

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

