Usnesení z 49. schĤze Rady mČsta Budišova nad Budišovkou
konané dne 12. þervna 2017
PĜítomno
: 5 þlenĤ rady mČsta
Omluveno
:0
Neomluveno : 0
Další pĜítomní : Ing. H.Dlouhá,MČÚ
Jednání Ĝídil : Ing. Patrik Schramm, starosta mČsta
Obsah usnesení
Rada mČsta :
734/17 doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválení úþetní závČrky mČsta Budišov nad
Budišovkou k 31.12.2016 dle pĜiložených dokumentĤ.
___________________________________________________________________________
735/17 doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit ZávČreþný úþet mČsta za rok 2016 vþetnČ
zprávy o výsledku pĜezkoumání hospodaĜení mČsta za rok 2016 a to s výhradami, na základČ
nichž pĜijme územní samosprávný celek opatĜení potĜebná k nápravČ zjištČných chyb a
nedostatkĤ.
__________________________________________________________________________
736/17 schvaluje výsledek hospodaĜení mČsta a pĜíspČvkových organizací za I. þtvrtletí roku
2017 .
___________________________________________________________________________
737/17 a) schvaluje výši dotace na úhradu výdajĤ na realizaci školní výlet neziskové
organizaci ZŠ Budišov nad Budišovkou v roce 2017 ve smyslu zákona o obcích dle
pĜiloženého materiálu
b) schvaluje veĜejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu výdajĤ
uvedených v bodu a) tohoto usnesení
c) povČĜuje starostu mČsta podpisem veĜejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle
bodu b) tohoto usnesení .
___________________________________________________________________________
738/17 a) doporuþuje zastupitelstvu mČsta zĜízení nové pĜíspČvkové organizace pod názvem
„Národní dĤm Budišov nad Budišovkou, pĜíspČvková organizace
b) doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit zĜizovací listinu pĜíspČvkové organizace
dle pĜiloženého materiálu.
___________________________________________________________________________
739/17 a) doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit výsledek výbČrového Ĝízení na svozové
vozidlo pro svoz SKO dle pĜiloženého materiálu
b) doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit uzavĜení kupní smlouvy s vítČzem Vě na
dodávku vozidla pro svoz SKO

c) doporuþuje povČĜit zpracováním návrhu financování svozového vozidla, oslovením
nejménČ tĜí bankovních ústavĤ, Ĝeditele TS.
___________________________________________________________________________
740/17 a) schvaluje ukonþení pĜiložené nájemní smlouvy, vþ. všech dodatkĤ, uzavĜené na
nájem nebytových prostor s klubem dĤchodcĤ v budovČ DPS ul. Pivovarská 317, Budišov nad
Budišovkou
b) schvaluje ukonþení nájemní smlouvy, vþ. všech dodatkĤ, uzavĜené na nájem
nebytových prostor s hasiþkou zbrojnicí ul. Dukelská 454, Budišov nad Budišovkou.
___________________________________________________________________________
741/07 schvaluje zveĜejnČní zámČru Technických služeb mČsta Budišov nad Budišovkou, p.o.
na pronájem Restaurace Staré OldĜĤvky þp. 71 od 1.7.2017 na dobu neurþitou.
___________________________________________________________________________
742/17 schvaluje úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2017 þ. 25 v pĜíjmové a výdajové þásti
rozpoþtu na stranČ výdajĤ ve výši 82.000,00 Kþ
V pĜíjmové þásti rozpoþtu
0000 – 2451 Splátky pĤjþených prostĜedkĤ od PO
+ 82.000,00 Kþ
Ve výdajové þásti rozpoþtu
6409 – 5329 – Ostat.neinv.transfery veĜ. rozpoþtĤm úz. úrovnČ
+ 17.500,00 Kþ
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
+ 64.500,00 Kþ
___________________________________________________________________________
743/17 schvaluje úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2017 þ. 26 v þásti rozpoþtu na stranČ
výdajĤ ve výši 273.760,00 Kþ
Ve výdajové þásti rozpoþtu
6399 – 5362 – Platby daní a poplatkĤ SR
- 273.760,00 Kþ
6399 – 5365 – Platby daní a poplatkĤ krajĤm, obcím a SF
+ 273.760,00 Kþ
___________________________________________________________________________
744/17 schvaluje úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2017 þ. 27 v pĜíjmové a výdajové þásti
rozpoþtu ve výši 20.279,20 Kþ
V pĜíjmové þásti rozpoþtu
6402 – 2222 – Ostatní pĜíjmy z finanþního vypoĜádání pĜedchozích let
+ 20.279,20 Kþ
Ve výdajové þásti rozpoþtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
+ 20.279,20 Kþ
___________________________________________________________________________
745/17 schvaluje úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2017 þ. 28 v þásti rozpoþtu na stranČ výdajĤ
ve výši 120.000,00 Kþ
Ve výdajové þásti rozpoþtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
- 120.000,00 Kþ
6112 – 5023 – OdmČny þlenĤm zastupitelstva obcí a krajĤ
+
90.000,00 Kþ
6112 – 5031 – Povinné poj. na social. zabezpeþení
+
20.000,00 Kþ
6112 – 5032 – Povinné poj. na veĜejné zdravot. poj.
+
10.000,00 Kþ

746/17 schvaluje úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2017 þ. 29 ve výdajové þásti rozpoþtu ve
výši 300.000,00 Kþ za podmínky schválení smlouvy o poskytnutí návratné finanþní výpomoci
mezi MČstem Budišov nad Budišovkou a SVû, p.o. zastupitelstvem mČsta
Ve výdajové þásti rozpoþtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
- 300.000,00 Kþ
3233 - 5336 – Neinvestiþní transfery zĜízeným PO
+ 300.00,00 Kþ
___________________________________________________________________________
747/17 a) schvaluje dle nejvyšší nabídku kupní ceny, kupce nemovitosti pozemku parcela þ.
388/1 – þást parcely, která bude dle GP novČ oznaþena jako parcela þ. 388/15 o výmČĜe
1083 m2, za kupní cenu ve výši 141 111,-- Kþ
b) schvaluje kupní smlouvu za základČ usnesení zastupitelstva mČsta þ. 4 z 18.
Jednání zastupitelstva mČsta ze dne 26.4.2017
c) povČĜuje starostu mČsta podpisem kupní smlouvy.
___________________________________________________________________________
748/17 doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit odpis nedobytných pohledávek ve výši
124.354,20 Kþ .
___________________________________________________________________________
749/17 schvaluje pĜidČlení bytu þ. 9, I. kategorie, o velikosti 1+1, ul. Pivovarská, þ.p. 317
v BudišovČ nad Budišovkou, s nájemní smlouvou uzavĜenou od 01.07.2017 na dobu urþitou 3
mČsíce, dle Obþanského zákoníku.
___________________________________________________________________________
750/17 doporuþuje zastupitelstvu mČsta schvaluje pĜijetí neinvestiþní úþelové dotace
v celkové výši 150.000,-- Kþ na základČ rozhodnutí Ministerstva vnitra, generálního
Ĝeditelství Hasiþského záchranného sboru ýeské republiky ze dne 6.3.2017. na zabezpeþení
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasiþĤ.
___________________________________________________________________________
751/17 doporuþuje zastupitelstvu mČsta vzít na vČdomí dokument Místní akþní plán rozvoje
vzdČlávání na území Vítkovska složený z analytické, strategické a implementaþní þásti a
z akþního roþního plánu aktivit. Dokument je zpracován pro území správního obvodu ORP
Vítkov.
___________________________________________________________________________
752/17 doporuþuje zastupitelstvu MČsta Budišov nad Budišovkou schválit závazek mČsta
Budišov nad Budišovkou zajistit ze svých rozpoþtových zdrojĤ náklady na pĜedfinancování a
profinancování investiþní akce: „Stavební úpravy chodníkĤ a zvýšení bezpeþnosti v BudišovČ
nad Budišovkou“ s pĜedpokládanými celkovými náklady projektu cca 17 mil. Kþ vþetnČ DPH
s tím, že projekt bude podán jako žádost o dotaci do 8. výzvy MAS OPAVSKO, která je
souþástí 53. výzvy Integrovaného regionálního operaþního programu pro CLLD, a souþasnČ
se mČsto Budišov nad Budišovkou zavazuje uhradit veškeré nezpĤsobilé výdaje projektu
vþetnČ finanþní spoluúþasti na zpĤsobilých výdajích, a závazek zajistit udržitelnost projektu
minimálnČ po dobu jeho stanovené udržitelnosti (5 let). Projekt bude þásteþnČ hrazen

finanþním podílem SSMSK (pĜesnČji stavební objekty SO 101 Komunikace a SO 03.1
OdvodnČní komunikace ve výši cca 6 mil Kþ vþetnČ DPH).
___________________________________________________________________________
753/17 a) schvaluje odmČnu Ĝediteli Základní školy dle pĜiloženého materiálu.
b) schvaluje odmČnu Ĝeditelce MateĜské školy dle pĜiloženého materiálu.
__________________________________________________________________________
754/17 doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit veĜejnoprávní smlouvu mezi StĜediskem
volného þasu Budišov nad Budišovkou, okres Opava, pĜíspČvkovou organizací a MČstem
Budišov nad Budišovkou, jejímž pĜedmČtem je poskytnutí návratné finanþní výpomoci dle
pĜiložené smlouvy.
___________________________________________________________________________

Ing. Patrik Schramm
starosta mČsta

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

