Usnesení z 19 . zasedání zastupitelstva MČsta Budišov nad Budišovkou,
konaného dne 29. þervna 2017
___________________________________________________________________________
PĜítomno
: 9 þlenĤ zastupitelstva mČsta
Omluveno
: Ing.F. Vrchovecký,Ing. R.Kyncl, Mgr. P. FranČk, R.NČmec, D.Sekerková,
Mgr. I. Tomandlová
Neomluveno : 0
Další pĜítomní : Ing.H.Dlouhá, ,G. Roháþová DiS ,
Jednání Ĝídil : Ing. Patrik Schramm, starosta mČsta
___________________________________________________________________________
Obsah usnesení
___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo mČsta :
1. schvaluje úþetní závČrku mČsta Budišov nad Budišovkou k 31.12.2016 dle pĜiložených
dokumentĤ :
a) úþetní závČrka k 31.12.2016 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, PĜíloha
b) Zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazkĤ k 31.12.2016
c) Zpráva o výsledku finanþní kontroly za rok 2016
2. schvaluje 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.
3. a) schvaluje poskytnutí úþelové neinvestiþní dotace na úhradu výdajĤ na þinnost v roce
2017 spolku TJ Spartak Budišov nad Budišovkou, z.s. ve výši 120.000,00 Kþ
b) schvaluje pĜiloženou veĜejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu výdajĤ na
þinnost spolku TJ Spartak Budišov nad Budišovkou, z.s. dle bodu a) tohoto usnesení
c) povČĜuje starostu mČsta podpisem veĜejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na
úhradu výdajĤ na þinnost z rozpoþtu mČsta dle bodu b) tohoto usnesení
4. a) schvaluje úþelovou neinvestiþní dotaci na financování spoluúþasti na dotaci poskytnuté
TJ Spartak, z.s. Krajským úĜadem MSK Ostrava v roce 2017 ve výši 108.500,00 Kþ
b) schvaluje pĜiloženou veĜejnoprávní smlouvu o poskytnutí úþelové neinvestiþní dotace
na financování spoluúþasti na dotaci poskytnuté TJ Spartak, z.s. uvedené v bodu a) tohoto
usnesení
c) povČĜuje starostu mČsta podpisem veĜejnoprávní smlouvy dle bodu b) tohoto usnesení
5. a) schvaluje zĜizovací listinu pĜíspČvkové organizace Národní dĤm dle pĜiloženého
materiálu
b) povČĜuje starostu a místostarostu podpisem zĜizovací listiny dle bodu a) tohoto
usnesení
6. 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
7. schvaluje zprávu o þinnosti finanþního výboru za rok 2016.

8. schvaluje plán þinnosti finanþního výboru na rok 2017.
9. schvaluje zprávu o þinnosti kontrolního výboru za rok 2016.
10. schvaluje plán þinnosti kontrolního výboru na rok 2017.
11. schvaluje výši dotací na obnovu exteriéru památkovČ významných staveb na území mČsta
Budišov nad Budišovkou pro rok 2017 dle pĜiloženého materiálu.
12. bere 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.
PĜedstavitelé obce jsou tímto zároveĖ seznámeni s investiþními i neinvestiþními zámČry
vlastní školy/škol, které jsou souþástí Seznamu investiþních zámČrĤ (pĜíloha Strategického
rámce MAP Vítkovsko) a Akþního roþního plánu aktivit.
13. schvaluje závazek MČsta 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 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).
14. schvaluje Místní plán inkluze 2017 – 2019 Vítkov, Budišov nad Budišovkou, ýermná ve
Slezsku.
15. a) schvaluje 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 ve výši 300.000,00 Kþ dle
pĜiložené smlouvy
b) povČĜuje starostu mČsta podpisem veĜejnoprávní smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení
16. schvaluje úpravu závazných ukazatelĤ u pĜíspČvkové organizace StĜedisko volného þasu
na rok 2017 - pĜíspČvek na provoz, opravy a údržbu v celkové výši 3.169.250,00 Kþ.
17. schvaluje odpis nedobytných pohledávek dle pĜiloženého materiálu.
18. a) bere na vČdomí závČreþný úþet hospodaĜení Venkovského mikroregionu Moravice za
rok 2016 a
b) schvaluje celoroþní hospodaĜení svazku bez výhrad.
19. a) schvaluje výsledek výbČrového Ĝízení, výbČr nejvhodnČjší nabídky veĜejné zakázky:
„Svozový vĤz s nástavbou“ v poĜadí:
HANES s.r.o., Praha

Volvo Group Czech Republic, s.r.o., ýestice
Dle pĜiložené zprávy o hodnocení nabídek.
b)ukládá Ĝediteli Technických služeb mČsta Budišova nad Budišovkou, pĜíspČvková
organizace uzavĜít kupní smlouvu na „Svozový vĤz s nástavbou“ s firmou HANES s.r.o.,
Praha, Iý 26131919 za celkovou kupní cenu 3,581.000 Kþ bez DPH (4,333.010,00 Kþ vþ.
DPH)
___________________________________________________________________________

Ing.Patrik Schramm
starosta mČsta

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

