Usnesení z 56. schĤze Rady MČsta Budišova nad Budišovkou
konané dne 16. Ĝíjna 2017
PĜítomno
: 4 þlenové rady mČsta
Omluveno
: Roman. Pecník
Neomluveno : 0
Další pĜítomní : Ing. Hana Dlouhá, FaS
Jednání Ĝídil : Ing. Patrik Schramm, starosta mČsta
Obsah usnesení
Rada mČsta :
813/17 a) bere na vČdomí zprávu o pĜipravenosti mČsta na zimní období 2017/2018
b) schvaluje Plán zimní údržby pro období 2017/2018
c) schvaluje NaĜízení mČsta þ. 1/2017 o rozsahu, zpĤsobu a lhĤtách odstraĖování
závad ve schĤdnosti a sjízdnosti místních komunikací
___________________________________________________________________________
814/17 a) schvaluje výsledek výbČrového Ĝízení a složení výbČrové komise na stavební práce
v rámci projektu „Park setkávání ve Starých OldĜĤvkách“.
b) povČĜuje starostu podpisem smlouvy s vítČznou firmou Ing. Olga Šamárková,
Moravice 27, 747 84, Iý: 76672204
___________________________________________________________________________
815/17 doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit finanþní spoluúþast na projektu s názvem
SociálnČ aktivizaþní služby pro rodinu s dČtmi.
___________________________________________________________________________
816/17 schvaluje nepĜidČlení bytu þ. 11, II. kategorie, o velikosti 1+0, ul. nám. Republiky,
þ.p. 158 v BudišovČ nad Budišovkou, žádnému žadateli.
___________________________________________________________________________
817/17 schvaluje pĜidČlení bytu þ. 3, I. kategorie, o velikosti 2+1, ul. KĜivá, þ.p. 672
v BudišovČ nad Budišovkou, s nájemní smlouvou uzavĜenou od 01. 11. 2017 na dobu urþitou
3 mČsíce, dle Obþanského zákoníku.
___________________________________________________________________________
818/17 schvaluje pĜidČlení bytu þ. 12, I. kategorie, o velikosti 1+KK, ul. Pivovarská, þ.p. 317
v BudišovČ nad Budišovkou, s nájemní smlouvou uzavĜenou od 01.11.2017 na dobu urþitou 3
mČsíce, dle Obþanského zákoníku.
___________________________________________________________________________
819/17 a) bere na vČdomí rezignaci pana na obsazení funkce jednatele fa TeSport Budišov
nad Budišovkou, s.r.o.
b) revokuje své usnesení þ. 766/17

c) jmenuje na základČ výsledku výbČrového Ĝízení jednatelem fa TeSport Budišov nad
Budišovkou, s.r.o. Ing. ke dni 1. 1. 2018.
___________________________________________________________________________
820/17 doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit Zprávu o þinnosti p.o. Základní školy
Budišov nad Budišovkou rok 2016/2017.
___________________________________________________________________________
821/17 schvaluje úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2017 þ. 43 ve výdajové þásti rozpoþtu ve
výši 850.000,00 Kþ
Ve výdajové þásti rozpoþtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
- 850.000,00 Kþ
6310 – 5362 – Platby daní a poplatkĤ SR
+ 850.000,00 Kþ
___________________________________________________________________________
822/17 a) schvaluje starostu mČsta Ing. Patrik Schramma jako zástupce mČsta Budišov nad
Budišovkou ve výboru MAS Opavsko.
b) bere na vČdomí harmonogram plánovaných výzev na kalendáĜní rok 2018 MAS
Opavsko.
___________________________________________________________________________

Ing. Patrik Schramm
starosta mČsta

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

