Usnesení z 43. schůze Rady města Budišova nad Budišovkou
konané dne 13. února 2017
Přítomno
: 5 členů rady města
Omluveno
:0
Neomluveno : 0
Další přítomní : Ing. H. Dlouhá, M.Zatloukalová, G. Roháčová, DiS
Jednání řídil : Ing. Patrik Schramm, starosta města
Obsah usnesení
Rada města :
628/17 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 5 ve výdajové části rozpočtu ve výši
270.000,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
- 270.000,00 Kč
6171 – 5169 – Nákup ostatních služeb
+ 70.000,00 Kč
6310 – 5362 – Platby daní a poplatků SR
+ 200.000,00 Kč
__________________________________________________________________________
629/17 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 6 ve výdajové části rozpočtu ve výši
700.000,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
- 700.000,00 Kč
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby ostatních služeb
+ 700.000,00 Kč
___________________________________________________________________________
630/17 doporučuje zastupitelstvu města schválení darovací smlouvy mezi Městem Budišov
nad Budišovkou a spolkem SDH Guntramovice dle materiálu
___________________________________________________________________________
631/17 schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků v majetku města následně :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
parcela č. 388/11 orná půda - části parcely, které budou dle GP nově označena jako parcely
č : 388/12 o výměře 1082 m2 ( určeno ke stavbě RD )
388/11 o výměře 1083 m2 ( určeno ke stavbě RD )
388/10 o výměře 1082 m2 ( určeno ke stavbě RD )
parcela č. 4178 orná půda o výměře cca 2000 m2 ( určeno ke stavbě RD )
__________________________________________________________________________
632/17 schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemků v majetku města
Katastrální území Guntramovice :
parcela č. 101 ostatní plocha o výměře 110 m2
Katastrální území Podlesí nad Odrou :
parcela č. 2304 ostatní plocha o výměře 46 m2
___________________________________________________________________________
633/17 schvaluje pronájem pozemku v majetku města.

Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
parcela č. 2254/1 ost. plocha - sportoviště a rekreační plocha o výměře 21515 m2 společnosti
R&L Niňos s.r.o. za nájemné ve výši 1,--/m2
__________________________________________________________________________________

634/17 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků a zřízení věcného
břemene :
1. Směna pozemků :
Do vlastnictví MĚSTA Budišov nad Budišovkou postoupit z vlastnictví zem. spol.
EUREPOL, spol. s r.o. nemovitosti v Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
parcela č. 282/7 TTP o výměře 2219 m2,
parcela č. 282/6 ostatní plocha o výměře 903 m2,
Do vlastnictví zem. spol. EUREPOL, spol. s r.o. postoupit z vlastnictví MĚSTA Budišov nad
Budišovkou nemovitosti v Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
parcela č. 4067 role část o výměře cca 17 000 m2
2. Zřízení věcného břemene :
Povinný z věcného břemene : MĚSTO Budišov nad Budišovkou
Oprávněný z věcného břemene : EUREPOL, spol. s r.o.
Obsahem věcného břemene bude :
Povinný se zavazuje, že oprávněnému bude umožněn průjezd těžkou technikou přes pozemek
parcela č. 282/6 ost. pl. – ost. komunikace. K.ú. Budišov nad Budišovkou za podmíne
stanovených ve smlouvě. Věcné břemeno se zřizuje bezplatně a na dobu existence
oprávněného tj. zem spol. EUREPOL, spol. s r.o.
b) doporučuje zastupitelstvu města pověřit podpisem smlouvy starostu města.
___________________________________________________________________________
635/17 doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemků z majetku města :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
parcela č. 388/13 orná půda o výměře 1083 m2
parcela č. 388/14 orná půda o výměře 1082 m2 manželům Jakubovi a Ladě Dobiášovým za
kupní cenu 250 410,-- z toho 163 820,-- + DPH
___________________________________________________________________________
636/17schvaluje zveřejnění záměru Technických služeb města Budišov nad Budišovkou, p.o.
na pronájem Restaurace Staré Oldřůvky od 1.3.2017 na dobu neurčitou.
___________________________________________________________________________
637/17 schvaluje přidělení bytu č. 4, II. kategorie, o velikosti 2+1, ul. nám. Republiky, č.p.
661 v Budišově nad Budišovkou, manželům Karlovi a Ingeborg Plačkovým s nájemní
smlouvou uzavřenou od 01.03.2017 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku.
___________________________________________________________________________
638/17 schvaluje Výroční zprávu o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb. za rok
2016.
___________________________________________________________________________

639/17schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 7 v příjmové části rozpočtu ve výši
360.000,00 Kč
V příjmové části rozpočtu
0000 – 1351 – Odvod loterií a jiných podob. her, kromě VHP
- 110.000,00 Kč
0000 – 1355 - Odvod z VHP
250.000,00 Kč
0000 – 1382 – Zrušený odvod loterií a podobných her, kromě VHP
+ 110.000,00 Kč
0000 – 1383 – Zrušený odvod z VHP
+ 250.000,00 Kč
___________________________________________________________________________
640/17 a) schvaluje dotaci ve výši 50.000 Kč na úhradu výdajů na činnost neziskové
organizaci TJ Spartak Budišov nad Budišovkou od 1.1.2017 do 31.12. 2017 ve smyslu zákona
o obcích dle přiloženého materiálu
b) schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na činnost
pro neziskovou organizaci uvedenou v bodu a) tohoto usnesení
c) pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na
úhradu výdajů na činnost z rozpočtu města s neziskovou organizaci dle bodu a)
__________________________________________________________________________
641/17 schvaluje zveřejnění záměru města na směnu pozemků.
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
parcela č. 4159 orná půda o výměře 10895m2,
parcela č. 4143 ostatní plocha o výměře 508 m2,
___________________________________________________________________________
642/17 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 8 ve výdajové části rozpočtu ve výši
42.630,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
42.630,00 Kč
2169 – 6130 – Pozemky
42.630,00 Kč
___________________________________________________________________________

Ing. Patrik Schramm
starosta města

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

