Výpis usnesení
z 2. jednání Zastupitelstva města Borohrádek
konaného dne 17.12.2018
číslo jednací:

973/2018/MUBK

Zastupitelstvo města Borohrádek
I.

Bere na vědomí

k bodu 8)

ZM bere na vědomí zápis z 1. jednání Finančního výboru města Borohrádek ze
dne 12.11.2018

k bodu 20

ZM bere na vědomí zápis z 1. jednání Osadního výboru v Šachově ze dne
22.11.2018

k bodu 21

ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru č. 1 ze dne 13.11.2018

k bodu 25

ZM bere na vědomí kalkulaci skutečných nákladů za rok 2017 za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních
odpadů za poplatníka a kalendářní rok. Pro rok 2019 zůstává poplatek ve stejné
výši jako v roce 2018, tj. 550,- Kč na osobu.
II.

k bodu 2)

Schvaluje

ZM schvaluje program jednání v předloženém znění

k bodu 3b) ZM Borohrádek schvaluje návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení ve
složení: Hana Adamcová, Mgr. Eva Musilová, Marie Černá
k bodu 6)

ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy T. G. Masaryka
Borohrádek, příspěvková organizace a schvaluje úplné znění zřizovací
listiny Základní školy T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace, ve
znění tohoto dodatku.

k bodu 7)

ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Borohrádek,
příspěvková organizace a schvaluje úplné znění zřizovací listiny Mateřské školy
Borohrádek, příspěvková organizace, ve znění tohoto dodatku.

k bodu 9)

ZM schvaluje Rozpočet města na rok 2019 dle Přílohy str. 1 - str. 3. jako
schodkový v celkových příjmech 39 024 652 Kč a celkových výdajích 41 524 652
Kč s úpravou na výdajích paragrafu 5512 Požární ochrana ve výši 702 000 Kč a
úpravou výdajů paragrafu 6402 Finanční vypořádání ve výši
30 673,22 Kč
a dále úpravu paragrafu 6409 Rezerva ve výši 1 298 315,78 Kč. Závazné
ukazatele výdajů jsou v členění dle paragrafu. Schodek ve výši 2 500 000 Kč je
kryt přebytkem hospodaření minulých let.

k bodu 10) ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Borohrádek
pro TJ Lokomotiva Borohrádek, Družstevní 486, Borohrádek 517 24 IČO:
48617032 na dotace z rozpočtu města Borohrádek na celoroční činnost. Celková
částka dotace činí 290 000 Kč a pověřuje starostu podpisem.

k bodu 11) ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Borohrádek
pro Tělocvičná jednota SOKOL Borohrádek, Havlíčkova 323, Borohrádek 517 24
IČO: 46460306 na dotace z rozpočtu města Borohrádek na celoroční činnost.
Celková částka dotace činí 147 000 Kč a pověřuje starostu podpisem.
k bodu 12

ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 12 úpravu příjmů a výdajů rozpočtu 2018 a
zároveň předběžně schvaluje rozpočtové opatření č. 13 pro operace, které
nastanou v období od data 17.12.2018 do 31.12.2018. Tímto rozpočtovým
opatřením nesmí dojít ke zhoršení salda příjmů a výdajů rozpočtu. O provedení
rozpočtového opatření bude starosta informovat na následujícím zasedání
zastupitelstva.

k bodu 13

Zastupitelstvo obce předběžně schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na
rok 2019 pro operace, které vzniknou za období od 01.01.2019 do 31.12.2019 bez
určení konkrétní výše částky pro tyto rozpočtové změny:
- zapojení dotace od Úřadu práce na VPP do příjmů i výdajů rozpočtu (vč. úprav
výše dotace v příjmech a souvisejících výdajů)
- zapojení průtokových dotací pro příspěvkové organizace do příjmů i výdajů
rozpočtu
- pro změny v členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě ve znění změn
účinných pro rok 2019
Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v
konkrétních částkách k informování zastupitelstva na svých zasedáních roku
2019.

k bodu 14

Zastupitelstvo města Borohrádek schvaluje pořádání VII. ročníku Sportovních her
seniorů Královehradeckého kraje a podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu
Královéhradeckého kraje.

k bodu 15

Zastupitelstvo města schvaluje dokument: Strategie rozvoje města 2018 – 2028.

k bodu 16

Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu mezi paní Marií Gregorovou, č.p.
17, 517 41 Tutleky jako prodávajícím a městem Borohrádek jako kupujícím ve
věci nově vzniklého pozemku p.č. 21/2 – orná půda o výměře 1168 m² v k.ú.
Šachov u Borohrádku, odděleného na základě geometrického plánu č. 12945/2017 ze dne 24.02.2018.
Kupní cena činí 27.000,- Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

k bodu 17

Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu mezi městem Borohrádek jako
prodávajícím a paní Marií Gregorovou, č.p. 17, 517 41 Tutleky jako kupujícím ve
věci pozemku p.č. 295/2 – trvalý travní porost o výměře 1168 m² v k.ú.
Borohrádek.
Kupní cena činí 27.000,- Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

k bodu 18

Zastupitelstvo města schvaluje odměny jednotlivým členům Sboru pro občanské
záležitosti města Borohrádek, za celoroční činnost za rok 2018 v předloženém
návrhu.

k bodu 19

Zastupitelstvo města souhlasí se změnou vymezení koridoru stavby: „I/36 Holice
– Čestice“ v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Souhlasí
s vymezením „Severozápadního obchvatu“ Borohrádku.

k bodu 21

ZM schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2019.

k bodu 22

Zastupitelstvo města Borohrádek schvaluje pojmenování dvou nově vzniklých
ulic v zástavbě rodinných domků v lokalitě Západní louka s názvem „Platanová“
a „Javorová“.

k bodu 23

ZM schvaluje Výroční zprávu Základní školy T. G. Masaryka Borohrádek za
období školního roku 2017-2018 v předloženém znění.

k bodu 24

ZM schvaluje Zprávu o činnosti Mateřské školy Borohrádek za období školního
roku 2017–2018 v předloženém znění.

k bodu 26

Zastupitelstvo města schvaluje starostovi Mgr. Martinu Moravcovi v souladu
s Nařízením vlády č. 318/2017, mimořádnou finanční odměnu dle přílohy s tím,
že odměna bude vyplacena v lednovém termínu.

k bodu 27b) Zastupitelstvo města schvaluje pokračovat v prodeji hasičského dopravního
automobilu WV Transporter do dubna 2019 za stejných podmínek schválených
usnesením z 27. jednání konaného dne 19.09.2018.

III.

Pověřuje

k bodu 27a) Zastupitelstvo města pověřuje starostu jednáním o možnosti spolufinancování
nákladů spojených s opravou a údržbou budovy Církevní základní školy.

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

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

