Město Borohrádek
Husova 240, 517 24 Borohrádek
Borohrádek, 15. 4. 2019

Pozvánka
Dovoluji si Vás pozvat na 4. zasedání Zastupitelstva města Borohrádek, které se bude
konat ve středu 24. 4. 2019 od 16:30 hodin v městském kině.

Program :
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. a) Určení zapisovatele
b) Volba návrhové komise
c) Určení ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění dříve přijatých úkolů
5. Informace starosty města
6. Zápis z jednání kontrolního výboru č. 2/2019
7. Zápis z jednání osadního výboru č. 2/2019
8. Zápis z jednání finančního výboru č.2/2019
9. Zápis z jednání finančního výboru č.3/2019
10. Projednání návrhu na změnu obsahu zveřejňování ročního čerpání rozpočtu města
11. Projednání návrhu na vyplácení ročních odměn pro členy výborů ZM a komisí RM, kteří
nejsou zastupiteli města Borohrádek
12. Posouzení technického stavu budovy Církevní základní školy Borohrádek zpracované Ing.
Jiřím Víznerem, STATICI.EU
13. Projednání stížnosti na vybudování a provozování dětského hřiště v ulici Družstevní –
Borohrádek
14. Darovací smlouva mezi Královéhradeckým krajem, příspěvkovou organizací Správa silnic
Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové jako dárcem a
městem Borohrádek jako obdarovaným ve věci těchto částí pozemku p.č. 283/1v k.ú. Šachov
u Borohrádku oddělených GP č. 136-10/2018: p.č. 283/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 82 m², p.č. 283/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m² a p.č. 283/11
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m²
15. Darovací smlouva mezi panem Josefem Špalkem, Družstevní 518, 517 24 Borohrádek jako
dárcem a městem Borohrádek jako obdarovaným ve věci pozemků: 783/3 ostatní plocha o
výměře 495 m², p.č. 783/4 ostatní plocha o výměře 586 m², p.č. 858/93 ostatní plocha o výměře
75 m², p.č. 858/94 ostatní plocha o výměře 65 m² a p.č. 966/75 ostatní plocha o výměře 2239
m², vše v k.ú. Borohrádek
16. Darovací smlouva mezi panem Josefem Špalkem, Družstevní 518, 517 24 Borohrádek jako
dárcem a městem Borohrádek jako obdarovaným ve věci spoluvlastnického podílu o velikosti
1/21 na pozemku p.č. 667/24 orná půda, o výměře 1260 m², v k.ú. Borohrádek
17. Dohoda o umístění stavby (nadzemního vedení VN 35 kV a betonového sloupu do pozemku
475/1 v k. ú. Borohrádek) č. IE-12-2005710/DUS/05B Borohrádek – VN3970 – oprava příp.
mezi městem Borohrádek a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené společností ELEKTRO COMP
spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice
18. Smlouva číslo Z_S14_12_8120068557 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie v Čechově ulici (fotbalové tréninkové hřiště)
mezi ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín a městem Borohrádek
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19. Projednání žádosti o zahájení jednání o možné změně kategorie zařazení Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Města Borohrádek
20. Záměr odkoupení pozemků p.č. 480/16 - lesní pozemek o výměře 171 m², p.č. 480/2 - lesní
pozemek o výměře 418 m² a p.č. 494 - ostatní plocha o výměře 106 m² v k.ú. Borohrádek, v
lokalitě Pod pilou
21. Záměr prodeje pozemku p.č. 666/2 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 886 m² v k.ú.
Borohrádek, u bytového domu čp. 503 v ulici Partyzána Petra
22. Záměr prodeje pozemku p.č. 666/13 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 1018 m²
v k.ú. Borohrádek, u bytového domu čp. 504 v ulici Partyzána Petra
23. Záměr prodeje pozemku p.č. 948/33 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 73 m² a p.č.
948/33 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 45 m² v k.ú. Borohrádek, lokalita Bělidlo
24. Záměr prodeje pozemků p.č. 948/35 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 179 m², p.č. 453/12
– zahrada o výměře 29 m² a p.č. 453/13 – zahrada o výměře 8 m² v k.ú. Borohrádek, lokalita
Bělidlo
25. Projednání žádosti o prodej části pozemku p.č. 642/10- trvalý travní porost v k.ú. Borohrádek
26. Projednání žádosti o prodej části pozemku p.č. 642/9 - trvalý travní porost, o výměře 711 m² v
k.ú. Borohrádek
27. Projednání návrhu Zadání regulačního plánu Borohrádek sever – Pod Pilou zpracovaný
Ateliérem AURUM s.r.o., Pardubice
28. Dodatek ke smlouvě ze dne 5. září 2018 na vypracování Změny č. 2 Územního plánu města
Borohrádek s Ateliérem AURUM s.r.o., Pardubice
29. Projednání žádosti o převedení práv a povinností plynoucích ze „Smlouvy o uzavření budoucí
kupní smlouvy“ na bytovou jednotku č. 573/70 o velikosti 3+1 s příslušenstvím o výměře
92,94m² v III. NP domu č. p. 573 v ulici Jiráskova, Borohrádek
30. Projednání darovací smlouvy pro NAD Orlicí o. p. s. na financování činnosti MAS
31. Rozpočtové opatření č. 5/2019
32. Různé
33. Diskuze
34. Závěr

Přílohy k bodům č.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Mgr. Martin Moravec v. r.
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