Usnesení z 54. schĤze Rady MČsta Budišova nad Budišovkou
konané dne 11. záĜí 2017
PĜítomno
: 5 þlenĤ rady mČsta
Omluveno
:
Neomluveno : 0
Další pĜítomní : M.Zatloukalová, Bc. G. Roháþová, DiS, MČÚ
Jednání Ĝídil : Ing. Patrik Schramm, starosta mČsta
Obsah usnesení
Rada mČsta :
779/17 doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit pĜevod pozemkĤ z majetku následnČ :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
Parcela þ. 249/4 zahrada - þást o výmČĜe cca 30 m2 manželĤm za kupní cenu 76,-- Kþ á 1 m2
Parcela þ. 282/7 trvalý travní porost - þást o výmČĜe cca 300 m2 manželĤ þást o výmČĜe cca
800 m2 za kupní cenu 76,-- Kþ á 1 m2 + DPH
Parcela þ. 3960 ost. plocha - þást o výmČĜe 213 m2 za kupní cenu 76,-- Kþ á 1 m2 + DPH
Parcela þ.1532/1 zahrada o výmČĜe 37 m2 a parcela þ. st. 407/1 þást o výmČĜe cca 60 m2 za
kupní cenu 95 Kþ á 1 m2
Katastrální území Guntramovice :
Parcela þ. 1793 ost. plocha - þást o výmČĜe cca 40 m2 za kupní cenu 38,-- Kþ á 1 m2
Parcela þ. 167 ost. plocha - þást o výmČĜe cca 200 m2 za kupní cenu 38,-- Kþ á 1 m2
Parcela þ. 163 ost. plocha - þást o výmČĜe cca 250 m2 a þást o výmČĜe cca 450 m2 za kupní
cenu 38,-- Kþ á 1 m2
Katastrální území Podlesí nad Odrou :
Parcela þ. 2268/29 ostatní plocha – þást o výmČĜe cca 30 m2 pozemek pod stavbou – garáž za
kupní cenu 77,-- Kþ á 1 m2.
___________________________________________________________________________
Smlouvu o zĜízení vČcného
780/17a) doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit
bĜemene - služebnost pro oprávnČného ýEZ Distribuce, a.s. spoþívající v právu oprávnČného
umístit, provozovat, opravovat a ZaĜízení distribuþní soustavy na dotþených nemovitostech.
Rozsah vČcného bĜemene je vymezen v geom. plánu þ. 1148-289/2016, který je pĜílohou
smlouvy.
VČcným bĜemenem budou zatíženy pozemky : ppþ. 2255/2, 3028/2 a 2270/3, k.ú. Budišov
nad Budišovkou.
VČcné bĜemeno se zĜizuje za jednorázovou náhradu ve výši 17.000,--Kþ. + DPH
b) doporuþuje zastupitelstvu mČsta povČĜit podpisem smlouvy starostu mČsta.
__________________________________________________________________________
781/17 schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na pĜevod pozemkĤ z majetku mČsta :
Katastrální území Guntramovice :
Parcela þ. 306 ost. plocha - þást o výmČĜe cca 250 m2

Parcela þ. 770 ost. plocha - þást o výmČĜe cca 100 m2
Parcela þ. 771/1 ost. plocha - þást o výmČĜe cca 550 m2
___________________________________________________________________________
782/17doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit pĜevod nemovitostí – pozemky rekreaþní
stĜedisko Zálesí :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou.
parcela þ. 2254/1 ost. plocha - sportovištČ a rekreaþní plocha þást o výmČĜe cca 4800 m2
parcela þ. 2254/13 ost. plocha - sportovištČ a rekreaþní plocha o výmČĜe 1093 m2 Spoleþnosti
R&L NiĖos s.r.o., NámČstí Svobody 7, PĜerov za kupní cenu 50,--Kþ á 1m2.
___________________________________________________________________________
783/17 schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na bezúplatný pĜevod nemovitostí z majetku
mČsta :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
pozemek parcela þ. st. 61 zastavČná plocha a nádvoĜí o výmČĜe 144 m2, souþástí je stavba
s þ.p. 30, obþ. vyb.
pozemek parcela þ. st. 62 zastavČná plocha a nádvoĜí o výmČĜe 425 m2, souþástí je stavba
s þ.p. 29, obþ. vyb.,
pozemek parcela þ. st. 60 zastavČná plocha a nádvoĜí o výmČĜe cca 100 m2.
__________________________________________________________________________
784/17 schvaluje závaznou þást Plánu odpadového hospodáĜství MČsta Budišov nad
Budišovkou.
___________________________________________________________________________
785/17 schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu þ. 11,
na ulici námČstí Republiky þ.p. 158 v BudišovČ nad Budišovkou, jedná se o byt II. kategorie,
nájemní smlouva bude uzavĜena od 01.11.2017 na dobu urþitou 3 mČsíce, dle Obþanského
zákoníku.
___________________________________________________________________________
786/17 schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu þ. 3,
na ulici KĜivá þ.p. 672 v BudišovČ nad Budišovkou, jedná se o byt I. kategorie, nájemní
smlouva bude uzavĜena od 01.11.2017 na dobu urþitou 3 mČsíce, dle Obþanského zákoníku.
___________________________________________________________________________
787/17 schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu þ. 12,
na ulici Pivovarská þ.p. 317 v BudišovČ nad Budišovkou, jedná se o byt I. kategorie, nájemní
smlouva bude uzavĜena od 01.11.2017 na dobu urþitou 3 mČsíce, dle Obþanského zákoníku.
___________________________________________________________________________
789/17 a) schvaluje vyhlášení dne Ĝeditelského volna dne 29. 9. 2017 dle § 24 odst. 2 zákona
þ. 561/2004 Sb. (školský zákon).
b) schvaluje pro tento den 29.9.2017 pĜerušením þinnosti školní družiny pĜi
Základní škole Budišov nad Budišovkou, okr. Opava, p. o. dle §8 vyhlášky þ. 74/2005.
___________________________________________________________________________

790/17 schvaluje realizaci zámČru vybudování a provozování bytového domu s 5. vstupními
bytovými jednotkami.
___________________________________________________________________________
791/17 schvaluje realizaci zámČru vybudování a provozování bytového domu
s 9. bezbariérovými upravitelnými peþovatelskými v bytovými jednotkami.
___________________________________________________________________________
792/17 a) schvaluje darovací smlouvu mezi Farním úĜadem Budišov nad budišovkou a
MČstem Budišov nad Budišovkou, jejímž pĜedmČtem je finanþní dar dle pĜiloženého
materiálu
b)povČĜuje starostu podpisem darovací smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení .
___________________________________________________________________________
793/17 a) schvaluje pĜiloženou Smlouvu o poskytnutí auditorských služeb s firmou Audit
Team, s.r.o. se sídlem v Olomouci za úþetní období roku 2017,
b) povČĜuje starostu podpisem Smlouvu o poskytnutí auditorských služeb dle bodu
a) tohoto usnesení.
___________________________________________________________________________
794/17 a) neschvaluje pĜijetí trvale nepotĜebného majetku - vozidla Fabia COMBI,RZ:
1T9 9721, nabízený organizací Technické služby mČsta Budišov na Budišovkou, pĜíspČvková
organizace
b) schvaluje organizaci Technické služby mČsta Budišov nad Budišovkou,
pĜíspČvková organizace prodej trvale nepotĜebného majetku, vozidla FABIA COMBI,RZ:
1T99721, minimálnČ za cenu dle znaleckého posudku + náklady na znalecký posudek.
___________________________________________________________________________
795/17 doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit rozpoþtový výhled na období r. 2018-2022.
___________________________________________________________________________
796/17 doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit Smlouvu o výpĤjþce movitých vČcí (Projekt
inkluzivního vzdČlávání na Vítkovsku) mezi MateĜskou školou Budišov nad Budišovkou,
okres Opava, pĜíspČvkovou organizací a MČstem Budišov nad Budišovkou dle pĜiloženého
materiálu.
___________________________________________________________________________
797/17 doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit Smlouvu o výpĤjþce movitých vČcí (Projekt
inkluzivního vzdČlávání na Vítkovsku) mezi Základní školou Budišov nad Budišovkou, okres
Opava, pĜíspČvkovou organizací a MČstem Budišov nad Budišovkou dle pĜiloženého
materiálu.
___________________________________________________________________________
798/17 doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit Smlouvu o výpĤjþce movitých vČcí (Projekt
inkluzivního vzdČlávání na Vítkovsku) mezi Centrem inkluze o.p.s., Velké Hoštice a MČstem
Budišov nad Budišovkou dle pĜiloženého materiálu.
__________________________________________________________________________

799/17 schvaluje výsledek hospodaĜení mČsta a pĜíspČvkových organizací za I. pololetí roku
2017.
___________________________________________________________________________
800/17 doporuþuje zastupitelstvu mČsta na základČ pĜiložených podkladĤ bankovních ústavĤ
sjednat smlouvu o poskytnutí úvČru na financování rozpoþtových potĜeb (svozového vozidla
pro TS) mezi Technické služby Budišov nad Budišovkou p.o. a Komerþní bankou, a.s. , typ
úvČru na 8 let ,úvČr s pohyblivou úrokovou sazbou 0,71 ve výši 3.725.623,00 Kþ.
___________________________________________________________________________
801/17 a) bere na vČdomí pĜedložené vyúþtování poskytnuté dotace dle Dodatku þ. 3 ke
SmlouvČ o dotaci na kompenzaci nákladĤ závazku veĜejné služby, tj. zajištČní služeb
obecného hospodáĜského zájmu s obchodní firmou TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
b) povČĜuje vedoucí finanþního a správního odboru k poukázání druhé þásti
schválené dotace (500.000,00 Kþ), dle Dodatku þ. 3 uvedeném v bodu a) tohoto usnesení.
__________________________________________________________________________________

802/17 schvaluje úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2017 þ. 37 v pĜíjmové a ve výdajové þásti
rozpoþtu ve výši 1,000.000,00 Kþ
V pĜíjmové þásti rozpoþtu
0000 – 1111 – DaĖ z pĜíjmĤ FO placená plátci
+ 500.000,00 Kþ
0000 – 1211 – DaĖ z pĜidané hodnoty
+ 500.000,00 Kþ
Ve výdajové þásti rozpoþtu
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+ 1,000.000,00 Kþ
___________________________________________________________________________
803/17 a) schvaluje pĜiložený Dodatek þ. 2 ke SmlouvČ o dílo na stavbu „Stavební úpravy
autobusové þekárny“ ze dne 5. 4. 2017
b) povČĜuje starostu mČsta podpisem Dodatku þ. 2 ke SmlouvČ o dílo dle bodu a)
tohoto usnesení.
___________________________________________________________________________
804/17 a) doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit odprodej motorového vozidla TATRA T
148 P CAS 32 –T 148 RZ OVC 74-32,
( speciální cisternová automobilová stĜíkaþka)
b) doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit kupní smlouvu na odprodej motorového
vozidla TATRA T 148 P CAS 32 –T 148 RZ OVC 74-32, ( speciální cisternová automobilová
stĜíkaþka) dle materiálu
c) doporuþuje zastupitelstvu mČsta povČĜit starostu mČsta podpisem této smlouvy.
___________________________________________________________________________
805/17 schvaluje vyplacení jednorázové odmČny, Ĝediteli StĜediska volného þasu dle
pĜiloženého materiálu.
__________________________________________________________________________

806/17 schvaluje opravy místních komunikací dle pĜedložené cenové nabídky.
__________________________________________________________________________

Ing. Patrik Schramm
starosta mČsta

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

