VÝPIS USNESENÍ
z 27. jednání Zastupitelstva města Borohrádek
konaného dne 19. 09. 2018
Usnesení číslo:

748/2018/MUBK

Zastupitelstvo města Borohrádek:
I.
k bodu 6)

Bere na vědomí

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru č. 23 ze
dne 05.09.2018

k bodu 11) Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o připravovaném dokumentu:
Strategie rozvoje města 2018 – 2028.
II.
k bodu 2)

Schvaluje

ZM schvaluje program jednání v předloženém znění.

k bodu 3b) ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr Beránek, Ing. Marta
Susová, Milan Maček
k bodu 7)

Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o nočním
klidu s úpravou v článku 3 bod 2c – mění se březen na duben s účinností od
01.01.2019

k bodu 8)

Zastupitelstvo města schvaluje revokaci Usnesení č. j. 482/2018/MUBK bod 12,
13 a 14 ze dne 20.06.2018
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 za kupní cenu 12.356,- Kč a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy.
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 za kupní
cenu 12.356,- Kč a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
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 za kupní cenu 12.676,- Kč a pověřuje starostu
města podpisem této smlouvy.

k bodu 9)

Zastupitelstvo města schvaluje udělením práva investorovi – Královéhradeckému
kraji - provést stavbu „III/3172 Borohrádek, 2. etapa“ podle projektové
dokumentace č. 45/17 k stavebnímu povolení a provádění stavby zpracované CR
PROJECT s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav v kooperaci s Kulhavý
s.r.o., Vraclav 192, 565 42 Vraclav.

k bodu 13) Zastupitelstvo města schvaluje vypracování Studie proveditelnosti likvidace
odpadních vod z místní části Šachov Ing. Vadislavem Kališem za cenu 104.060,Kč vč. DPH a pověřuje radu města zajistit rozpočtové opatření.

k bodu 14) ZM schvaluje Darovací smlouvu pro NAD ORLICÍ, o.p.s. IČ:27513823 ve výši
20.330,- Kč na financování činnosti MAS.
k bodu 15) Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje movitého majetku
obálkovou metodou. Předmětem prodeje je speciální hasičský nákladní automobil
skříňový VW Transporter, rok výroby 2006. Nejnižší nabídka kupní ceny je
stanovena znaleckým posudkem a činí 175.700,- Kč.
k bodu 16) Zastupitelstvo schvaluje vypracování projektové dokumentace přeložky vrchního
vedení vysokého napětí do pozemku města p.č. 471/2 trvalý travní porost v k.ú.
Borohrádek a podání žádosti o tuto přeložku
k bodu 17a) ZM schvaluje smlouvu návratné finanční výpomoci č. 12018 ve výši 180.000,Kč pro Základní školu T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace IČ:
70888353. Finanční výpomoc bude vrácena nejpozději do 31.12.2019.
k bodu 17b) ZM schvaluje smlouvu návratné finanční výpomoci č. 22018 ve výši 50.000,- Kč
pro Mateřskou školu Borohrádek, příspěvková organizace IČ:75015676. Finanční
výpomoc bude vrácena nejpozději do 31.12.2019.
k bodu 17c) ZM schvaluje RO č. 6 ve výši 230.000,- Kč čerpání výdajů na návratné finanční
výpomoci na předfinancování projektů příspěvkových organizací.
k bodu 17d) Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství s účinností od 01.01.2019, kterou se zrušuje
obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství ze dne 20. prosince 2010
III.

Zamítá

k bodu 10) Zastupitelstvo města zamítá vypuštění veřejně prospěšné stavby P 157 A –
obslužná komunikace – (požadavek č. 37) ze zadání změny č. 2 územního plánu
a výmazem předkupního práva k pozemkům p.č. 111, 110, 109, 108, 107, st. 134
v k.ú. Borohrádek
k bodu 12) Zastupitelstvo města zamítá protinávrh pověřit radu města k zajištění výběrového
řízení „Vyhotovení LHP pro LHC město Borohrádek s platností od 01.01.2020“,
včetně podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. s tím, že zadávací
dokumentace bude veřejně projednána za účasti lesních odborníků.
IV.

Ukládá

k bodu 10) Zastupitelstvo města pověřuje radu města k jednání s majiteli pozemků p.č. 111,
110, 109, 108, 107, st. 134 v k.ú. Borohrádek ke zřízení smluv o smlouvách
budoucích na zřízení věcného břemene za účelem opravy a údržby kanalizačního
řádu (vč. zákazu zřizování trvalých staveb a sázení trvalých porostů v šíři 2m na
každou stranu od osy řádu).
k bodu 12) Zastupitelstvo města pověřuje radu města zajištěním výběrového řízení
„Vyhotovení LHP pro LHC město Borohrádek s platností od 01.01.2020“, včetně
podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

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

……………………………………
Milan Maček
místostarosta

