Usnesení z 25 . zasedání zastupitelstva Města Budišov nad Budišovkou,
konaného dne 27. června 2018
___________________________________________________________________________
Přítomno
: 14 členů zastupitelstva města
Omluveno
: Mgr. P. Franěk
Neomluveno : 0
Další přítomní : Ing.H.Dlouhá, M. Zatloukalová, M. Stránská, DiS. J. Skalková MěÚ,
Ing.J. Klus ,- Lesy, , s.r.o
Jednání řídil : Ing. Patrik Schramm, starosta města
___________________________________________________________________________
Obsah usnesení
___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo města :
1. schvaluje účetní závěrku města Budišov nad Budišovkou k 31.12.2017 dle přiložených
dokumentů.
2. schvaluje Závěrečný účet města Budišov nad Budišovkou za rok 2017 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 s vyjádřením „bez zjištěných chyb a
nedostatků“.
3. schvaluje Smlouvu o zápůjčce finančních prostředků ve výši 2,000.000,00 Kč mezi
Městem Budišov nad Budišovku a obchodní společností Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
dle přiloženého materiálu.
4. a) schvaluje přijetí neinvestiční dotace ve výši 7,299.585,00 Kč na realizaci projektu
Prevence kriminality v Budišově nad Budišovkou, registr. č.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008921
poskytnutou na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/052/008921 – podpora
z Operačního programu Zaměstnanost na období od 1.7.2018 až 30.6.2021
b) schvaluje finanční spoluúčast na projektu dle bodu a) tohoto usnesení ve výši 5 %
poskytnuté dotace, tj. 364.979,25 Kč.
5. a) schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši
50.000,00 Kč, jejímž předmětem je dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti
jednotky sboru dobrovolných hasičů města Budišov nad Budišovkou v roce 2018.
b) pověřuje starostu města podpisem smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení.
6. a) schvaluje převod pozemků z majetku města :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
Parcela č. 4220 TTP – část o výměře cca 200 m2 za kupní cenu 70,-- Kč á 1 m2
Parcela č. st. 819 zast. plocha o výměře 31 m2 za kupní cenu 82,-- kč á 1 m2
Parcela č. 759/4 zahrada – část o výměře o výměře 48 m2 ( dle GP nově bude 759/13) a část
o výměře 73 m2 ( dle GP nově bude 759/12 ),
parcela č. 3568/2 ost. plocha část o výměře 5 m2 ( dle GP nově bude 3568/59 )
za kupní cenu ve výši 100,-- Kč á 1 m2.
Parcela č. 4728 zahrada o výměře 786 m2
Parcela č. 130 zahrada o výměře 416 m2

za kupní cena ve výši 100,-- Kč
Parcela č. 4675 ostatní plocha o výměře 478 m2 za kupní cenu ve výši 100,-- Kč
Parcela č. 4704 ostatní plocha o výměře 22 m2
Parcela č. 4703 ostatní plocha o výměře 478 m2 za kupní cenu ve výši 100,-- Kč
Parcela č. st. 30 část o výměře cca 30 m2 za kupní cenu ve výši 100,-- Kč
Katastrální území Guntramovice :
Parcela č. 306 ost. plocha - část o výměře cca 250 m2 manželům za kupní cenu 67,-- Kč á 1
m2.
Parcela č. 770 ost. plocha - část o výměře cca 100 m2
Parcela č. 771/1 ost. plocha - část o výměře cca 550 m2
obě parcely do podílového spoluvlastnictví : podíl ve výši 1/2, podíl ve výši 1/6, podíl ve
výši 1/6 a podíl ve výši 1/6 za kupní cenu 67,-- Kč á 1 m2.
Katastrální území Podlesí nad Odrou :
Parcela č. 153/4 trvalý travní porost o výměře 72 m2
Parcela č. 2188/1 ostatní plocha o výměře 125 m2 za kupní cenu ve výši 67,-- Kč á 1 m2
Katastrální území Staré Oldřůvky :
Parcela č. 1486/4 zahrada - část o výměře cca 45 m2 za kupní cenu ve výši 67,-- Kč á 1 m2
b) neschvaluje převod pozemků z majetku města :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
Parcela č. 4499 ostatní plocha o výměře 821 m2
Parcela č. 4507 ostatní plocha o výměře 3168 m2
Parcela č. 4697 ost. plocha o výměře 607 m2
Parcela č. 226 zahrada o výměře 450 m2
Parcela č.3563/1 ost. plocha o výměře 4074 m2
Parcela č. 3847 lesní pozemek o výměře 7809 m2
7. schvaluje směnu pozemků následně :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
Do vlastnictví MĚSTA Budišov nad Budišovkou postoupit z vlastnictví nemovitost :
Parcela č. 2741/3 orná půda o výměře 394 m2.
Parcela č. 4416 ostatní plocha o výměře 1191 m2.
Hodnota pozemků (ZP) : 60.000,-- Kč
Do vlastnictví postoupit z vlastnictví MĚSTA Budišov nad Budišovkou nemovitost :
Parcela č. 4141 ovocný sad o výměře 1203 m2
Parcela č. 4170 ostatní plocha o výměře 3122 m2
Hodnota pozemků (ZP) : 59.000,-- Kč.
8. schvaluje směnu pozemků následně :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
Do vlastnictví MĚSTA Budišov nad Budišovkou postoupit z vlastnictví pana nemovitost :
Parcela č. 3584/2 ost. ploch – ost. komunikace o výměře 59 m2.
Do vlastnictví postoupit z vlastnictví MĚSTA Budišov nad Budišovkou nemovitost :
Parcela č. 4899 ost. plocha o výměře 36 m2.

9. schvaluje výkup pozemku parcela č. 129/4 zahrada o výměře 115 m2 k. ú. Budišov nad
Budišovkou, za cenu dle ZP – cena v místě obvyklá 13.400,--Kč.
10. a) schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8011564/2,
Budišov nad Budišovkou, zahrádky, kNN. pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s..
Věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč. 619/2 zahrada, k.ú. Budišov nB.
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 3.000,-- Kč + DPH ( 3.630,--Kč)
b) pověřuje podpisem smlouvy starostu města.
11. berte na vědomí sdělení A-interiéry s.r.o. k usnesení ZM týkajícího se odkoupení
nemovitostí v K.ú. Budišov nad Budišovkou :
Pozemek p.č. st. 563 zast. plocha a nádvoří o výměře 3683 m2 jehož součástí je stavba s č.p.
484 – prům. objekt.
Pozemek p.č. st. 1080 zast. plocha a nádvoří o výměře 3 m2 jehož součástí je stavba bez
čp/če – jiná stavba.
Pozemek p.č. 2369/2 zahrada výměře 221 m2.
12. bere na vědomí vyúčtování dotace Charity Odry za rok 2017 a statistické hlášení o
poskytování pečovatelské služby v roce 2017.
13. bere na vědomí zprávu o odpadovém hospodářství za rok 2017.
4. schvaluje počet členů zastupitelstva města Budišova nad Budišovkou pro další volební
období 15.
___________________________________________________________________________

Ing.Patrik Schramm, v.r.
starosta města

Ing. Pavel Jílek, v.r.
místostarosta

