Usnesení z 18 . zasedání zastupitelstva mČsta Budišov nad Budišovkou,
konaného dne 26. dubna 2017
___________________________________________________________________________
PĜítomno
: 14 þlenĤ zastupitelstva mČsta
Omluveno
: R. NČmeþek
Neomluveno : 0
Další pĜítomní : Ing.H.Dlouhá, M. Zatloukalová ,G. Roháþová DiS , Ing. K. Beþicová
M. Stránská Dis,MČÚ, Ing. Hagenová, MČÚ Vítkov, arch. Veselá
Jednání Ĝídil : Ing. Patrik Schramm, starosta mČsta
___________________________________________________________________________
Obsah usnesení
___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo mČsta :
1. schvaluje návrh stavebních úprav ploch Halaškova námČstí a nám. Republiky v BudišovČ
nad Budišovkou - II. etapa.
2. a) schvaluje pĜijetí neinvestiþní dotace urþené na úhradu výdajĤ jednotky SDH mČsta
Budišov nad Budišovkou v roce 2017 od Moravskoslezského kraje v celkové výši 50.000,-Kþ .
b) povČĜuje starostu podpisem smlouvy.
3. schvaluje pĜijetí dotace z rozpoþtu Moravskoslezského kraje na akci „Rekonstrukce
místních komunikací ve stĜedu mČsta II.etapa“ ve výši 300.000,- Kþ.
4. schvaluje pĜevod pozemkĤ z majetku mČsta :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
Parcela þ. 388/1 orná pĤda:
- þást parcely, která bude dle GP novČ oznaþena jako parcela þ. 388/15 o výmČĜe 1083 m2
žadateli s nejvyšší nabídkou, kdy nejnižší podání je ve výši 100.000,-- Kþ.
Parcela þ. 3955 trvalý travní porost - þást o výmČĜe cca 1500 m2 za
kupní cena 1000 m2 á 76,-- Kþ /1m2 a 500 m2 á 10 Kþ + DPH 21 % .
Parcela þ.4229 trvalý travní porost - þást o výmČĜe cca 200 m2 za kupní cenu 36,-- Kþ á 1 m2
+ DPH 21 % .
5. schvaluje Strategický plán sociálního zaþleĖování 2017 – 2019 – Vítkov, Budišov nad
Budišovkou, ýermná ve Slezsku.
6. a) schvaluje zámČr založení sociálního podniku a
b) ukládá radČ mČsta pĜipravit žádost o dotaci v rámci výzvy þ.52 Operaþního programu
zamČstnanost.
7. a) schvaluje zakoupení svozového vozidla pro svoz SKO v cenČ do cca 3 600 000,- Kþ
bez DPH
b) schvaluje vyhlášení výbČrového Ĝízení na svozové vozidlo pro svoz SKO dle bodu a)
tohoto usnesení.

8. a) bere na vČdomí informace k zasnČžování SkiAreálu Horní Guntramovice a
b) povČĜuje místostarostu zadáním Projektové dokumentace pro územní Ĝízení
___________________________________________________________________________

Ing.Patrik Schramm
starosta mČsta

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

