Usnesení z 50. schĤze Rady MČsta Budišova nad Budišovkou
konané dne 29. þervna 2017
PĜítomno
: 4 þlenĤ rady mČsta
Omluveno
: Mgr. I. Tomandlová
Neomluveno : 0
Další pĜítomní : Ing. H.Dlouhá,MČÚ
Jednání Ĝídil : Ing. Patrik Schramm, starosta mČsta
Obsah usnesení
Rada mČsta :
755/17 schvaluje úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2017 þ. 30 ve výdajové þásti rozpoþtu ve
výši 108.500,00 Kþ za pĜedpokladu schválení veĜejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiþní dotace na spolufinancování dotace poskytnuté z rozpoþtu MSK Ostrava
zastupitelstvem mČsta dne 29.6.2017.
Ve výdajové þásti rozpoþtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
- 108.500,00 Kþ
6409 – 5222 – Neinvestiþní transfery spolkĤm
+ 108.500,00 Kþ
___________________________________________________________________________
756/17 schvaluje úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2017 þ. 31 v pĜíjmové a výdajové þásti
rozpoþtu ve výši 50.000,00 Kþ
V pĜíjmové þásti rozpoþtu
0000 – 4122 – Neinvestiþní pĜijaté transfery od krajĤ
+ 50.000,00 Kþ
Ve výdajové þásti rozpoþtu
5512 – 5909 – Ostatní neinvestiþní výdaje j.n.
+ 50.000,00 Kþ
___________________________________________________________________________
757/17 a) schvaluje pĜiložený Dodatek þ. 1 ke SmlouvČ o dílo na stavbu „Stavební úpravy
autobusové þekárny“ ze dne 5. 4. 2017
b) povČĜuje starostu mČsta podpisem Dodatku þ. 1 ke SmlouvČ o dílo dle bodu a)
tohoto usnesení.
___________________________________________________________________________
758/17 a) schvaluje výsledek výbČrového Ĝízení na stavební práce v rámci projektu „Oprava
místní komunikace Dukelská, Budišov n.B.“
b) povČĜuje starostu podpisem smlouvy s vítČznou firmou KARETA Bruntál,
Krnovská 51, 792 01 Bruntál, Iý: 62360213.
___________________________________________________________________________
759/17 a) schvaluje výsledek výbČrového Ĝízení na stavební práce v rámci projektu „Park
generaþního setkávání v Podlesí.“

b) povČĜuje starostu podpisem smlouvy s vítČznou firmou Ing. Olga Šamárková,
Moravice 27, 747 84, Iý: 76672204.
___________________________________________________________________________
759/17 – A schvaluje dodatek þ. 2 ke SmlouvČ o umístČní a provozování kontejnerĤ uzavĜené
dne 24. 10. 2012.

Ing. Patrik Schramm
starosta mČsta

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

