VÝPIS USNESENÍ
z 26. jednání Zastupitelstva města Borohrádek
konaného dne 20. 06. 2018
Usnesení číslo:

482/2018/MUBK

Zastupitelstvo města Borohrádek:

I.

Bere na vědomí

k bodu 6)

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 51. jednání osadního výboru
v Šachově ze dne 08.06.2018

k bodu 7)

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru č. 22 ze
dne 23.04.2018

k bodu 21b) ZM bere na vědomí informace starosty města ze schůzky s projekční společností
SUDOP Praha a.s. týkající se nechráněného železničního přejezdu (směrem na
Holice) v souvislosti s „Modernizací traťového úseku (mimo) – Choceň“.

II.
k bodu 2)

Schvaluje

ZM schvaluje program jednání v předloženém / upraveném znění.

k bodu 3b) ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: JUDr.
Zaujec, Mgr. Jindřich Vašíček

Josef

Moravec,

Pavel

k bodu 8)

Zastupitelstvo města schvaluje pro volební období 2018 – 2022 počet 15 členů
Zastupitelstva města Borohrádek

k bodu 9)

ZM schvaluje Roční účetní závěrku města Borohrádek sestavenou k 31. 12. 2017.

k bodu 10) ZM města projednalo závěrečný účet obce k 31. 12. 2017 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
k bodu 11) Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 959/22 ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 17 m² odděleného z pozemku p.č. 959/1, v k.ú. Borohrádek,
na základě geometrického plánu č. 862-36/2018 ze dne 19. dubna 2018 za cenu
v místě a čase obvyklou, k níž budou připočteny náklady spojené s převodem –
vypracování znaleckého posudku a vklad do katastru nemovitostí. Kupní smlouvu
si zajistí budoucí kupující.
k bodu 12) Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu mezi městem Borohrádek jako
prodávajícím a Josefem Kučerou, trvale bytem Šachov 56, 517 21 Borohrádek
jako kupujícím ve věci pozemku p.č. st. 1056, zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře 23 m², v k.ú. Borohrádek. Kupní cena činí 19.116,-Kč. ZM pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy.
k bodu 13) Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu mezi městem Borohrádek jako
prodávajícím a manželi Luďkem a Marii Černých, trvale bytem 5. května 23, 517
24 Borohrádek jako kupujícími ve věci pozemku p.č. st. 1054, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 22 m², v k.ú. Borohrádek. Kupní cena činí 18 516,-Kč. ZM
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
k bodu 14) Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu mezi městem Borohrádek jako
prodávajícím a manželi Václavem a Jarmilou Musilovými, trvale bytem
Družstevní 467, 517 24 Borohrádek jako kupujícími ve věci pozemku p.č. st.
1055, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m², v k.ú. Borohrádek Kupní cena
činí 18 516,-Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
k bodu 15) Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouva mezi městem Borohrádek jako
prodávajícím a Romanem Faltou, trvale bytem Šachov 51, 517 21 Borohrádek
jako kupujícím ve věci pozemku p.č. 302/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
14 m² odděleného z pozemku p.č. 302, v k.ú. Šachov u Borohrádku, na základě
geometrického plánu č. 134-144/2017 ze dne 28. února 2018.
Kupní cena činí 6.190,- Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
k bodu 16) Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IE-122006429/SOSB VB/004676/VB/2 mezi městem Borohrádek budoucím povinným
a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené panem Karlem Jelenem. Pověřuje starostu
jejím podpisem.
k bodu 20) Zastupitelstvo města pověřuje radu města provedením výběrového řízení
(výběrových řízení) na akci: Změna č. 2 územního plánu města Borohrádek,
včetně schválení smlouvy a případného dodatku s vítězným uchazečem.
k bodu 21a) ZM schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1118159329/18 od
České spořitelny a.s. Praha ve formě debetního zůstatku na běžném účtu č.
11859329/0800 až do výše 4 000 000 Kč pro případ potřeby překlenutí nedostatku
finančních prostředků se splatností do 30. 06. 2019 a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
k bodu 21c) ZM schvaluje vypracování a podání žádosti z Fondu mikroprojektů v Euroregionu
Glacensis, Programu Interreg V – A Česká republika – Polsko v rámci prioritní
osy 4 – spolupráce institucí s komunit se zaměřením na oblast vzdělávání, kultura,
sport, apod.

III.
k bodu 18

Zamítá

Zastupitelstvo města zamítá požadavek Václava Hejny a Marie Hejnové a trvá na
zachování veřejně prospěšné stavby P 160B - v územním plánu města.

IV.

Pověřuje radu města

k bodu 17

Zastupitelstvo města pověřuje radu města prověřit možnost zrušení předkupního
práva na pozemek p. č. 111 - zahrada o výměře 468 m2 v k.ú. Borohrádek.

k bodu 19

Zastupitelstvo města pověřuje radu města provedením výběrového řízení
(výběrových řízení) na akci: Bezbariérový přístup do budovy MÚ Borohrádek,
úprava okolí, včetně opravy parkoviště včetně schválení smlouvy a případného
dodatku s vítězným uchazečem.

k bodu 20

Zastupitelstvo města pověřuje radu města provedením výběrového řízení
(výběrových řízení) na akci: Změna č. 2 územního plánu města Borohrádek,
včetně schválení smlouvy a případného dodatku s vítězným uchazečem.
Předpokládaná cena zakázky je 300.000,- Kč bez DPH.

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

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

