Usnesení z 63. schůze Rady Města Budišova nad Budišovkou
konané dne 19. února 2018
Přítomno
: 5 členů rady města
Omluveno
: 0
Neomluveno : 0
Další přítomní : Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová, Bc. G. Roháčová, DiS - MěÚ,
Jednání řídil : Ing.Patrik Schramm, starosta města
Obsah usnesení
Rada města :
892/18 schvaluje zveřejnění záměru města na převod nemovitostí z majetku města :
k.ú. Budišov nad Budišovkou :
pozemek p.č. st. 926 zast. plocha a nádvoří o výměře 287 m2 jehož součástí je stavba
bez čp/če – jiná stavba
pozemek p.č. 2368/1 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 3243 m2
pozemek p.č. 2368/11 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 595 m2.
___________________________________________________________________________
893/18 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene pro
oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. č. IV-12-8009845/1, Budišov nad Budišovkou, Berounská,
přípojka kNN pro dům č.p. 667. Obsahem smlouvy je právo oprávněné zřídit, provozovat,
opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy na pozemku. Rozsah VB je vymezen
geom. plánem, který je nedílnou součástí smlouvy
Věcným břemenem bude zatížen pozemek parcela č. 2313/1 a 2313/2, k.ú. Budišov nad
Budišovkou.
Věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,-- Kč + DPH tj.
1.200 Kč.
b) doporučuje zastupitelstvu města pověřit podpisem smlouvy starostu města.
__________________________________________________________________________
894/18 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene pro
oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. č. IV-12-8011117/1, Budišov nad Budišovkou, č.p. 726 TJ
SPARTAK, rozšíření kNN. Obsahem smlouvy je právo oprávněné zřídit, provozovat,
opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy na pozemku. Rozsah VB je vymezen
geom. plánem, který je nedílnou součástí smlouvy
Věcným břemenem bude zatížen pozemek parcela č. 221/1, 3568/21 a 448/1, k.ú. Budišov
nad Budišovkou.
Věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,-- Kč + DPH tj.
2.420 Kč.
b) doporučuje zastupitelstvu města pověřit podpisem smlouvy starostu města.
___________________________________________________________________________
895/18 schvaluje na základě § 27, odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí finančního daru Základní
škole Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvkové organizaci v roce 2018 ve výši
19 500,00 Kč (na školní rok 2017/2018 na období od 7.2.2018 do 29.6.2018)

od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Praha 4 na financování obědových
služeb dětí, žáků základní školy.
Finanční dar bude použit pouze k výkonu činnosti, pro kterou byla příspěvková organizace
zřízena.
___________________________________________________________________________
896/18 schvaluje Zprávu o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb., za rok 2017.
___________________________________________________________________________
897/18 schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemku v majetku města
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
Parcela č. 3870 TTP o výměře 3455 m2
___________________________________________________________________________
898/18 doporučuje zastupitelstvu města schválit nový název ulice – parcela č. 3960/1 v obci
a k.ú. Budišov nad Budišovkou ve znění :
a) Lesní
b) Sadová
c) K Hubertovi
d) Hradní
___________________________________________________________________________
899//18 schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků z majetku :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
Parcela č. st. 997 zast. plocha o výměře cca 49 m2.
___________________________________________________________________________
900/18 a) schvaluje Dodatek č. 1 nájemní smlouvy- NP Restaurace St. Oldřůvky dle
předloženého materiálu
b) pověřuje ředitele Technických služeb Budišov n.B. podpisem dodatku č. 1
k nájemní smlouvě.
_____________________________________________________________________
901/18 a) schvaluje dodatek č. 3 Nájemní smlouvy objektu občanské vybavenosti ul. Nábřeží
688, Budišov nad Budišovkou dle přiloženého materiálu
b) pověřuje ředitele příspěvkové organizace podpisem nájemní smlouvy dle bodu a).
___________________________________________________________________________
902/18 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr na získání Investičního úvěrového
rámce
b) doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu města provést poptávkové řízení
na Investiční úvěrový rámec a na základě výsledku předložit zastupitelstvu návrh smlouvy.
__________________________________________________________________________
903/18 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 5 v příjmové a výdajové části
rozpočtu ve výši 184.306,80 Kč.

Na straně příjmů
4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR
+ 184.306,80 Kč
Na straně výdajů
3111 – 5336 – Neinv. transfery zřízeným PO
+ 184.306,80 Kč
___________________________________________________________________________
904/18 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 6 v příjmové a výdajové části
rozpočtu ve výši 80.000,00 Kč
Na straně příjmů
6310 – 2142 – Příjmy z podílu na zisku a dividend
+ 80.000,00 Kč
Na straně výdajů
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
+ 80.000,00 Kč
___________________________________________________________________________
905/18 schvaluje uzavření Mateřské školy Budišov nad Budišovkou v době hlavních
prázdnin.od 16.7.2018 do 10.8.2018.
___________________________________________________________________________
906/18 doporučuje zastupitelstvu města pověřit kontrolní a finanční výbor kontrolou odvodu
poplatku z ubytovací kapacity dle OZV č. 4/2010
__________________________________________________________________________
907/18 a) bere na vědomí informaci o záměru areálu Jezerní důl .
b) pověřuje starostu města jednání se statutárními orgány spolku Jezerní důl, z.s. o
přistoupení města Budišov nad Budišovkou k tomuto z.s.
___________________________________________________________________________
908/18 a) bere na vědomí informaci o založení spolku Krajina břidlice,z.s.
b) pověřuje starostu města jednáním s městem Vítkov a Odry o založení spolku a
přípravou podkladů pro jednání zastupitelstva města.
__________________________________________________________________________
909/18 doporučuje zastupitelstvu města trvat na návrhu stavebních úprav náměstí Republiky
schválených na jednání ZM 26. 4. 2017.
__________________________________________________________________________
910/18 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 6,
na ulici Pivovarská č.p. 317 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt I. kategorie, nájemní
smlouva bude uzavřena od 01.04.2018 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku.
___________________________________________________________________________
911/18 schvaluje přidělení bytu č. 4, I. kategorie, o velikosti 2+1, ul. Křivá, č.p. 672
v Budišově nad Budišovkou, s nájemní smlouvou uzavřenou od 01. 03. 2018 na dobu určitou
3 měsíce, dle Občanského zákoníku.
___________________________________________________________________________
912/18 schvaluje smluvní nájemné za nebytový prostor na ul. Partyzánská č.p. 229 –
kancelář, Budišov nad Budišovkou ve výši 2.000,- měsíčně.

913/18 schvaluje přidělení nebytového prostoru na ulici Partyzánská 229 v Budišově nad
Budišovkou, Nájemní smlouva bude uzavřena od 01.03.2018 na dobu neurčitou.
__________________________________________________________________________
914/18 bere na vědomí změnu nájemní smlouvy na nebytový prostor na nám. Republiky č.p.
158 v Budišově nad Budišovkou z fyzické osoby na společnost TS FOODS Company s.r.o.
___________________________________________________________________________
915/18 a) schvaluje výsledek výběrového řízení na služby v rámci projektu „Revitalizace
zeleně na vybraných veřejných prostranstvích“
b) pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítěznou firmou VYKRUT zahradní
služby a.s., IČ: 03921921, Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh.
___________________________________________________________________________

Ing. Patrik Schramm
starosta města

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

