Obec Borek

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOREK
2/2017 konaného dne 14.4.2017
Zastupitelstvo obce Borek se na svém veřejném zasedání
dne 14.4.2017 usneslo
Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Kontrola plnění usnesení 1/2017
Vypovězení veřejnoprávní smlouvy na výkon agendy přestupků
Změna č.1 ÚP
Uzavření smlouvy o spádovosti MŠ
Diskuse a závěr

………………………………………….
Jednání zastupitelstva obce zahájila v 17 hodin starostka obce Jana Bednářová DiS
s konstatováním přítomnosti 5 členů zastupitelstva a toto je usnášeníschopné .
Doplnění programu jednání:
- starostka navrhla doplnit program jednání o :
- Prodej palivového dřeva
- Žádost o odkup pozemku
- Žádost o podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
Návrh usnesení č. 1/2/2017 – program bude doplněn, body jednání zařazeny za bod 4).
Hlasování:

Souhlasí: 5

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
...............................................................
Návrh usnesení č.2/2/2017
Zastupitelstvo schvaluje program jednání
Hlasování:

Souhlasí: 5

nesouhlasí: 0

Usnesení bylo schváleno
.................................................................

zdržel se: 0

Kontrolním výborem byla provedena kontrola usnesení 1/2017
Kontrolním výborem nebyly zjištěny nedostatky
Zastupitelstvo bere na vědomí
………………………………………….
Návrh usnesení č. 3/2/2017
Zastupitelstvo obce Borek schvaluje podání výpovědi veřejnoprávní smlouvy o výkonu
přenesené působnosti na úseku projednáván í přestupků ze dne 18.2.2016 uzavřené se
statutárním městem Pardubice, IČ: 00274046 a ukládá starostce obce zajistit podání výpovědi.
Zároveň pověřuje starostku k uzavření nové veřejnoprávní smlouvy s městem Sezemice.
Hlasování:

Souhlasí:

5

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
………………………………………………
Návrh usnesení č. 4/2/2017
Zastupitelstvo obce Borek schvaluje připomínku ke společnému jednání Změny č.1 ÚP
Borek, která obsahuje vypuštění západní části zastavitelné lokality I/Z03 – viz . grafická
příloha, konkrétně pozemky: cca ½ (jižní část) pozemku parc. č. 131/47 k.ú. Borek, cca
1/7(jižní část) pozemku parc. č. 131/4 k.ú. Borek, cca 1/7 (jižní část) pozemku parc. č.
131/45 k.ú. Borek, cca 1/7 (v jižní části) pozemku parc. č. 131/44 k.ú. Borek, cca 1/3
(severní část) pozemku parc. č. 131/42 k.ú. Borek, střední část pozemku parc. č. 131/40 k.ú.
Borek.“
Hlasování:

Souhlasí:

5

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
………………………………………………
Návrh usnesení č. 5/2/2017
Zastupitelstvo obce souhlasí se spádovostí MŠ a ZŠ v Býšti a pověřuje starostku k uzavření
smlouvy o spádovosti
Hlasování:

Souhlasí:

5

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
……………………………………………....
Návrh usnesení č. 6/2/2017
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že palivové dřevo bude v ceně 150,-Kč/m³ a za souše
použitelné na pořez na prkna a trámy odprodá zájemcům za cenu 500,-Kč/m³ za celý objem
stromu.
Hlasování:

Souhlasí:

5

nesouhlasí: 0

Usnesení bylo schváleno
……………………………………………....

zdržel se: 0

Návrh usnesení č.7/2/2017
Zastupitelstvo obce rozhodlo vypsat Záměr na prodej pozemku p.č. 463/23, které je
vlastnictví obce Borek a vytyčit pozemek určený k prodeji. Cenu pozemku stanovilo na 50,Kč/m²
Hlasování:

Souhlasí:

5

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
..........................................................................
Návrh usnesení č.8/2/2017
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti na p.č.
463/23 a 513/1 v k.ú Borek na základě Smlouvy o smlouvě budoucí a pověřuje starostku k
jejímu podpisu
Hlasování:

Souhlasí:

5

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
..........................................................................
8) Informace starostky
10.6. hasičské cvičení v Borku - zajistit občerstvení
2.7. dětský den
5.7. tradiční nohejbalový turnaj
Deratizace-stížnost občanů
Jelikož neměl žádný z členů zastupitelstva další podněty a připomínky, starostka v
17.38 hodin jednání zastupitelstva ukončila.

Starostka obce:

V Borku dne 18.4.2017

Místostarosta obce:

