Usnesení z 12 . zasedání zastupitelstva města Budišov nad Budišovkou,
konaného dne 29. června 2016
Přítomno
: 13členů zastupitelstva města
Omluveno
: D.Sekerková, R.Němeček
Neomluveno : 0
Další přítomní : M. Zatloukalová, Ing.H.Dlouhá
Jednání řídil : Ing. Patrik Schramm, starosta města
Obsah usnesení
Zastupitelstvo města :
1. schvaluje účetní závěrku města Budišov nad Budišovkou k 31.12.2015 dle přiložených
dokumentů
2. schvaluje závěrečný účet města za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2015 a to s výhradami, na základě nichž přijme územní
samosprávný celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
3. a) schvaluje poskytnutí věcného daru ZŠ Budišov nad Budišovkou, p. o. dle přiloženého
materiálu
b) schvaluje přiloženou darovací smlouvu na poskytnutí věcného daru uvedeného v bodu
a) tohoto usnesení
c) pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí
věcného daru dle b) tohoto usnesení
4. a) schvaluje smlouvu o výpůjčce a darování č. 6/2006, jejímž předmětem je ruční lis na
ražení mincí+ raznice a 2 ks kostýmů – Staroněmecká svačinářka dle přiloženého materiálu
b) pověřuje starostu města podpisem smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení
5. a) schvaluje darovací smlouvy mezi OS VLASTENECKÝ POUTNÍK, Budišov nad
Budišovkou, neziskovou organizací a Městem Budišov nad Budišovkou, jejímž předmětem je
finanční dar dle přiloženého materiálu
b) schvaluje přiloženou darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru uvedeného
v bodu a) tohoto usnesení
c) pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí
finančního daru dle b) tohoto usnesení
6. schvaluje zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2015
7. schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2016
8. schvaluje zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2015
9. schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2016

10. a) schvaluje Darovací smlouvu na nemovitost- stavba bez čp/če
vybavenost , stavba na parcele č. 1231/2 – LV 115, k.ú, Guntramovice

- občanská

b) pověřuje podpisem smlouvy starostu města
11. a) schvaluje účast Města Budišov nad Budišovkou na elektronické dražbě, předmětem
které budou nemovitosti : 1/2 pozemku parcela č. st. 40 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
514 m2, na pozemku stojí stavba s č.p. 153 – bydlení, 1/2 pozemku ppč. 3816 ostatní plocha
o výměře 942 m2 a 1/2 stavby s č.p. 153 – bydlení, obec a k.ú. Budišov nad Budišovkou
b) stanoví zástupcem dražitele starostu města Ing. Patrika Schramma.
12. a) bere na vědomí Závěrečný účet hospodaření Venkovského mikroregionu Moravice za
rok 2015 bez výhrad včetně zprávy Kontrolní komise ze dne 17.5.2016.
b) bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
obcí Venkovský mikroregion Moravice za rok 2015 ze dne 24.3.2016.
13. schvaluje ve smyslu § 84, odst. 2, písmeno e) zákona č. 128/2000Sb., zákon o obcích:
a) nové znění zakladatelské listiny firmy Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o.
b) podřízení se této společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku podle § 777,
odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
14 . a) schvaluje smírné ukončení soudního sporu se společností BKN s.r.o. o zaplacení
částky 440.300,- Kč s příslušenstvím.
b) pověřuje podpisem dohody o smíru starostu města.
15. a) schvaluje smlouvu o výpůjčce č.03587, jejímž předmětem je dopravní automobil pro
jednotku požární ochrany Města Budišov nad Budišovkou dle přiloženého materiálu
b) pověřuje starostu města podpisem smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení
16. schvaluje lokalitu pro výstavbu rozhledny severozápadně od města na kopci Kopřivná.
___________________________________________________________________________

Ing.Patrik Schramm
starosta města

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

