Úplný výpis usnesení
z ustavujícího jednání Zastupitelstva města Borohrádek
konaného dne 31.10.2018

číslo jednací:

848/2018/MUBK

Zastupitelstvo města Borohrádek

k bodu 2)

ZM Borohrádek schvaluje komisi pro ověření voleb do ZM ve složení:
Hana Adamcová, Mgr. Eva Musilová, Marie Černá
ZM Borohrádek schvaluje předloženou zprávu komise pro věření voleb do
zastupitelstva města Borohrádek

k bodu 4b) ZM Borohrádek schvaluje návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení ve
složení:
Mgr. Iva Přibylová, Mgr. Michal Přibyl, Tomáš Sazima
k bodu 4c) ZM Borohrádek schvaluje volební komisi ve složení:
Luděk Vejr, Ing. Miroslav Palhoun, Libor Kašpar
k bodu 5)

ZM Borohrádek schvaluje program jednání v předloženém znění

k bodu 6a)

ZM Borohrádek schvaluje pro volební období 2018-2022 jednoho místostarostu

k bodu 6b) ZM Borohrádek schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že
pro výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva uvolněn
k bodu 6d) ZM Borohrádek volí do funkce starosty města Mgr. Martina Moravce
k bodu 6e)

ZM Borohrádek volí dlouhodobě neuvolněným místostarostou JUDr. Josefa
Moravce

k bodu 6f)

ZM Borohrádek volí členem Rady města Borohrádek Mgr. Ivu Přibylovou
ZM Borohrádek volí členem Rady města Borohrádek Mgr. Jindřicha Vašíčka
ZM Borohrádek volí členem Rady města Borohrádek Pavla Zaujece

k bodu 7a)

ZM Borohrádek schvaluje zřízení finančního a kontrolního výboru jako
tříčlenného a Osadního výboru Šachov jako sedmičlenného

k bodu 7b) ZM Borohrádek volí do funkce předsedy finančního výboru Pavla Zaujece
k bodu 7c)

ZM Borohrádek volí za člena finančního výboru Mgr. Jindřicha Vašíčka
ZM Borohrádek volí za člena finančního výboru Luďka Vejra

k bodu 7d) ZM Borohrádek volí do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Miroslava
Palhouna
k bodu 7e)

ZM Borohrádek volí za člena kontrolního výboru Evu Provazníkovou
ZM Borohrádek volí za člena kontrolního výboru Miroslava Šrámka

k bodu 7f)

ZM Borohrádek volí do funkce předsedy Osadního výboru Šachov Hanu
Adamcovou

k bodu 7g) ZM Borohrádek schvaluje způsob volby členů osadního výboru „en bloc“
ZM Borohrádek volí za členy Osadního výboru Šachov:
Ing. Martu Susovou, Ing. Pavla Krupku, Libuši Řehákovou, Jozefa Filipka, Janu
Pajskrovou a Oldřicha Kamenického
k bodu 8)

ZM Borohrádek schvaluje delegování zástupců města s pověřením zastupování
dle zákona 128/2000Sb. § 84 do institucí, jejichž je město členem dle
předloženého návrhu:
a) v DSO Tichá Orlice – starosta Mgr. Martin Moravec, místostarosta JUDr.
Josef Moravec
b) ve společnosti ODEKO s. r. o. – starosta Mgr. Martin Moravec
c) ve společnosti AQUA Servis a. s. – místostarosta JUDr. Josef Moravec
d) v Euroregionu Glacensis - místostarosta JUDr. Josef Moravec
e) v ostatních případech statutární zástupce města – starosta Mgr. Martin
Moravec

k bodu 9a)

ZM Borohrádek schvaluje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny
dle předloženého návrhu

k bodu 9b) ZM stanovuje členy zastupitelstva, kteří jsou pověřeni vedením slavnostních
obřadů (např. svatby, vítání občánků …) a používáním insignií starosty města:
Mgr. Martin Moravec
JUDr. Josef Moravec
Mgr. Iva Přibylová
Mgr. Jindřich Vašíček
k bodu 9c)

ZM schvaluje svým neuvolněným a uvolněným členům příspěvek na úhradu
nákladů na úpravu zevnějšku při vedení slavnostních obřadů (např. svatby, vítání
občánků…) ve výši 200,- Kč za jeden obřad

k bodu 9d) ZM schvaluje svým neuvolněným členům a fyzickým osobám, jenž jsou členy
SPOZ (Sboru pro občanské záležitosti) příspěvek na úhradu nákladů na úpravu
zevnějšku při účasti na slavnostních obřadech (např. svatby, vítání občánků…) ve
výši 200,- Kč za jeden obřad
k bodu 9e)

ZM stanovuje stravné svým uvolněným členům dle Směrnice č.1/2013 pro
poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců města Borohrádek

k bodu 10) Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 295/2 trvalý travní
porost o výměře 1168 m² v k.ú. Borohrádek za cenu v místě a čase obvyklou.
Náklady spojené s převodem (prodej p.č. 295/2 v k.ú. Borohrádek a odkoupení
části p.č. 21 v k.ú. Šachov u Borohrádku ) - vypracování geometrického plánu,
znaleckého posudku, kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí hradí město
Borohrádek
k bodu 11) Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouva mezi městem Borohrádek jako
prodávajícím a Ing. Lubošem Dernerem, trvale bytem Na Trávníku 1231, 516 01
Rychnov nad Kněžnou a Bc. Ladou Dernerovou, trvale bytem Švermova 163, 517

24 Borohrádek jako kupujícími ve věci pozemku p.č. 959/22 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 17 m², odděleného z pozemku p.č. 959/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Borohrádek na základě geometrického plánu č. 862-36/2018
ze dne 10.04.2018. Kupní cena činí 5.100,- Kč. ZM pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy
k bodu 12) Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 52. jednání Osadního výboru Šachov
ze dne 20.09.2018
k bodu 13) Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 53. jednání Osadního výboru Šachov
ze dne 04.10.2018
k bodu 14) ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 9 /2018 ve výši 794.187,- Kč
k bodu 15a) ZM Borohrádek schvaluje Mgr. Martina Moravce jako zastupitele určeného pro
pořízení změny č. 2 územního plánu města Borohrádek

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

……………………………………
JUDr. Josef Moravec v.r.
místostarosta

