Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva města Budišov nad Budišovkou,
konaného dne 10. prosince 2014
Přítomno
: 14členů zastupitelstva města
Omluveno
: R. Němeček
Neomluveno : 0
Další přítomní : Ing. H. Dlouhá, ved. odb. FaS, M. Zatloukalová,ref. FaS, G. Roháčová,DiS,
ved. odb. BHSŽP, ředitelka MŠ Mgr. S. Novotná, ředitel ZŠ J. Vondrouš, Bc. J. Poljak,
ředitel SVČ
Jednání řídil : Ing. Rostislav Kyncl, starosta města
Obsah usnesení
1.schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města Budišov nad Budišovkou dle předloženého
materiálu.
2. schvaluje rozpočet města na rok 2015 jako přebytkový s tím, že přebytek ve výši 2.571 tis.
Kč bude použit ke splácení úvěrů z předchozích let. Výše rozpočtu v příjmové části činí
44.690 tis. Kč, ve výdajové části 42.119 tis. Kč.
3.schvaluje závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2015 v celkové výši 13.404
tis. Kč, dle přiloženého materiálu.
4. pověřuje radu města prováděním rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu města na
rok 2015 a to v plném rozsahu.
5. schvaluje změnu výše odměny za výkon funkce pro členy rady ve výši 1.480,-- Kč dle
zákona.
6. a) schvaluje návrh na převod pozemků do majetku města
Pozemek parcela č. 282/7 TTP o výměře 2219 m2
Pozemek parcela č. 282/6 ost. plocha – ost. komunikace o výměře 903 m2
č. 282/16- Katastrální území Budišov nad Budišovkou.
Vlastník pozemku : EUREPOL, spol. s r.o.
b) pověřuje starostu města jednat s majitelem pozemků o způsobu převodu.
7. schvaluje převod pozemků z majetku města :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
Ppč. 1871/1 TTP o výměře 261 m2 za kupní cenu 15,-- Kč á 1 m2
Ppč. 1701/2 zahrada o výměře 1349 m2 zájemci s nejvyšší nabídkou
Ppč. st. 186 zast. plocha a nádvoří - zbořeniště výměře 113 m2 a ppč. 125/1 TTP o výměře
167 m2 za kupní cenu 32,-- Kč á 1 m2
Ppč. 3567/2 ost. plocha a ppč. 3563/1 ost. plocha – části parcel o výměře cca 300 m2 za kupní
cenu 32,-- Kč á 1 m2
Katastrální území Guntramovice :
Ppč. 483 zahrada o výměře 178 m2 za kupní cenu 10,-- Kč á 1 m2
ppč. 771 – část cca 80 m2 a ppč. 816 o výměře 54 za kupní cenu 10,-- Kč á 1 m2
ppč. 122/1 – část cca 400 m2 za kupní cenu 21,-- Kč á 1 m2
ppč. 280/1 o výměře 1071 m2, ppč. 279 o výměře 845 m2 a ppč. 278 o výměře 1994 m2 -

část parcel o výměře cca 1000 m2 za kupní cenu 10,-- Kč á 1 m2 a část parcel o výměře cca
2400 m2 za kupní cenu 10,-- Kč á 1 m2
ppč. 307/1 orná půda o výměře 348 m2 za kupní cenu 10 Kč á 1 m2
ppč. 217 TTP o výměře 177 m2 za kupní cenu 10 ,-- Kč á 1 m2
ppč. st. 243 zast. plocha - zbořeniště o výměře 106 m2, ppč. 195 TTP o výměře 653 m2 a
ppč. 242 zahrada – část o výměře cca 450 m2 za kupní cenu 10,-- Kč á 1 m2 od které bude
odečtena částka 7.020,--Kč.
ppř. 244 zast. plocha – dvůr o výměře 31 m2, ppč. 245 zahrada o výměře 34 m2 a ppč. 242
zahrada – část o výměře cca 100 m2 za kupní cenu 10,-- Kč od které bude odečtena částka
530,--Kč.
ppč. 641 ost. plocha o výměře 4 m2, ppč. 678 ost. plocha - část o výměře cca 50 a ppč. 646/1
ost. plocha – část o výměře cca 450 m2
za kupní cenu 10 ,-- Kč á 1 m2
Katastrální území Podlesí nad Odrou :
ppč. 121/1 TTP o výměře 3008 m2 a ppč. 2901 ost. plocha o výměře 135 m2 za kupní cenu
5,--Kč á 1 m2.
ppč. 69/3 zahrada o výměře 58 m2 za kupní cenu 21,-- Kč á 1 m2
ppč. 87/2 TTP o výměře 374 m2 za kupní cenu 10,-- Kč á 1 m2
ppč. 56/3 zahrada o výměře 77 m2 a ppč. 2268/29 ost. plocha – část o výměře cca 150 m2 za
kupní cenu 10,--- Kč á 1 m2 – pozemek ppč. 56/3 a 21,-- Kč pozemek ppč. 2268/29
ppč. 198/3 zahrada o výměře 1031 m2 za kupní cenu 15,-- Kč á 1 m2
8.neschvaluje převod pozemků z majetku města :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou „
ppč. 755/5 orná půda o výměře 891 m2
Katastrální území Staré Oldřůvky :
ppč. 136/1 zahrada o výměře 985 m2
ppč. 135/4 ost. plocha o výměře 857 m2
9. schvaluje vykoupení pozemků do majetku města :
Katastrální území Guntramovice :
ppč. st. 92 – část cca 30 m2 za kupní cenu 21,-- Kč á 1 m2
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
ppč. 244/1 zahrada – část o výměře cca 15 m2 za kupní cenu 32,-- Kč á 1 m2
10. a) schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu
provést stavbu pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v zajištění práv oprávněného
související se stavbou zařízení distribuční soustavy „IV-12-8009845, Budišov nad
Budišovkou, ul. Berounská parc. č. st. 456/3, přípojka kNN, podzemní kabel NN 0,4 kV“.
Věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč. 2313/1 ost. plocha, k.ú. Budišov nad
Budišovkou.
Věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1.210,-- Kč.
b) pověřuje podpisem smlouvy starostu města.
11. a) schvaluje Kupní smlouvu č. 345/KS/OP/K/2014 na převod vodních děl – kanalizace a
čistírna odpadních vod v rámci stavby s názvem „ Budišov nad Budišovkou, výstavba
kanalizace a ČOV „ a budovy s č.p. 444, stavba technického vybavení, SO 103-sdružený
provozní objekt ČOV, stojící na pozemku parcela č. st. 1171, k.ú. Budišov nad Budišovkou,

z majetku města Budišov nad Budišovkou do majetku Severomoravských vodovodů a
kanalizací Ostrava a.s. za podmínky, že poplatníkem daně z nabytí nemovité věci bude
kupující tj. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Toto ujednání bude uvedeno
v kupní smlouvě.
b) pověřuje podpisem smlouvy starostu města.
12. bere na vědomí informaci o výsledku elektronické dražby konané dne 25.11.2014 :
Příklep na vydražené nemovitosti : 1/2 stavby – rodinný dům s č.p. 153 na ppč. st. 40, 1/2
pozemku ppč. st. 40 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 514 m2 a 1/2 pozemku ppč. 3515/2
ostatní plocha o výměře 942 m2, k.ú. Budišov nad Budišovkou, se uděluje vydražiteli Městu
Budišov nad Budišovkou za nejvyšší podání 126.000,--Kč.
13. schvaluje OZV č. 1/2014 Města Budišov nad Budišovkou o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
14. a) schvaluje darovací smlouvu na 4 ks kompletních přetlakových vzduchových
izolačních přístrojů s otevřeným okruhem včetně ochranných masek ochranné masky PSS
3000 a vč. tlakové kompozitní láhve od Moravskoslezského kraje pro SDH Budišov nad
Budišovkou.
b) pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
15. bere na vědomí zprávu Kontrolní komise Venkovského mikroregionu Moravice.
16. a) schvaluje výpověď Smlouvy o nájmu, správě a provozování tepelného zařízení města
Budišov nad Budišovkou firmě Vytep Uničov
b) schvaluje výpověď Smlouvy o dodávce tepelné energie č.3/B dle Obchodních a
technických podmínek dodávek tepelné energie pro uzavírání smluv o dodávce tepelné
energie firmě Vytep Uničov.
17. a) schvaluje přijetí věcného daru - požární nákladní vozidlo – TATRA 148, CAS 32
b) schvaluje darovací smlouvu na požární nákladní vozidlo – TATRA 148, CAS 32
obce Šilheřovice pro město Budišov nad Budišovkou
c) pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
___________________________________________________________________________

Ing. Rostislav Kyncl
starosta města

Ing. Patrik Schramm
místostarosta

