Usnesení z 34. schůze Rady města Budišova nad Budišovkou
konané dne 24. srpna 2016
Přítomno
: 4 členové rady města
Omluveno
: Mgr. I. Tomandlová
Neomluveno : 0
Další přítomní : Ing. H. Dlouhá, M. Stránská DiS, M. Zatloukalová, MěÚ, Bc. J. Poljak, SVČ
Jednání řídil : Ing. Patrik Schramm, starosta města
Obsah usnesení
Rada města :
500/16 schvaluje zveřejnění záměru města na propachtování pozemků :
katastrální území Budišov nad Budišovkou :
parcela č. 3947 TTP o výměře 13038 m2,
parcela č. 3951 TTP o výměře 5217 m2,
parcela č. 3709 TTP o výměře 5579 m2,
parcela č. 4006 TTP o výměře 7273 m2,
parcela č. 4392 TTP o výměře 31021m2,
parcela č. 4400 ostatní plocha o výměře 460 m2,
parcela č. 4414 TTP o výměře 12003 m2,
parcela č. 4419 ostatní plocha o výměře 472 m2,
parcela č. 4067 orná půda o výměře 28447 m2,
parcela č. 4084 orná půda o výměře 7011 m2,
parcela č. 4036 TTP o výměře 8880 m2,
parcela č. 3714 TTP o výměře 3390 m2,
parcela č. 3715 TTP o výměře 3861 m2,
parcela č. 3730 TTP o výměře 18304 m2,
parcela č. 3739 TTP o výměře 24147 m2,
parcela č. 3753 TTP o výměře 957 m2,
parcela č. 3760 orná půda o výměře 66336 m2,
parcela č. 4399 TTP o výměře 14286 m2,
parcela č. 4457 TTP o výměře 46704 m2,
parcela č. 4517 TTP o výměře 23132 m2,
__________________________________________________________________________
501/16 a) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení ze dne 17.2.2016, bod 14 v celém
znění.
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit nové znění :
Zastupitelstvo města schvaluje úplatný převod vlastnického práva k nemovité věci pozemek
parcela č. st. 1051 o výměře 80 m2, k.ú. Budišov nad Budišovkou a přenesení daňové
povinnosti k zaplacení daně z nabytí nemovité věci od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12/ 00 Praha 2.
Převodce : ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových
Nabyvatel : Město Budišov nad Budišovkou.
Zastupitelstvo města schvaluje kupní cenu ve výši 19.000,--Kč.
Zastupitelstvo města pověřuje podpisem smlouvy starostu města.
___________________________________________________________________________

502/16 neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na dofinancování služby sociální
rehabilitace poskytované organizací FOKUS – Opava, z.s., Opavská 33, Svobodné
Heřmanice, IČ: 26990881
___________________________________________________________________________
503/16 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 5,
na ulici Berounská č.p. 666 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt II. kategorie, nájemní
smlouva bude uzavřena od 01.10.2016 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku.
___________________________________________________________________________
504/16 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 3,
na ulici náměstí Republiky č.p. 158 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt II. kategorie,
nájemní smlouva bude uzavřena od 01.10.2016 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského
zákoníku.
___________________________________________________________________________
505/16 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 1,
na ulici Pivovarská č.p. 317 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt I. kategorie, nájemní
smlouva bude uzavřena od 01.10.2016 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku.
___________________________________________________________________________
506/16 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem nebytového
prostoru, na ul. Dukelská č.p. 674, 747 87 Budišov nad Budišovkou.
___________________________________________________________________________
507/16 a) schvaluje zajišťování hotovosti jednotky SDH Budišov nad Budišovkou , v roce
2017 která je zařazena jako jednotka kategorie JPO II a
b) schvaluje podání žádosti o finanční dotaci na částečné pokrytí mzdových nákladů
hotovosti jednotky SDH JPOII ve výši 120.000,-- Kč.
___________________________________________________________________________
508/16 bere na vědomí zprávu o odpadovém hospodářství za rok 2015.
___________________________________________________________________________
509/16 a) schvaluje výši dotace 9.000,-- Kč na úhradu výdajů na činnost neziskové
organizaci Moravian, historicko-vlastivědné společnosti Suchdol nad Odrou od 1.1.2016 do
30.11. 2016 ve smyslu zákona o obcích dle přiloženého materiálu
b) schvaluje přiloženou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu
výdajů na činnost pro neziskovou organizaci uvedené v bodu a) tohoto usnesení
c) pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
na úhradu výdajů na činnost dle bodu b) tohoto usnesení.
___________________________________________________________________________
510/16 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 21 v příjmové a ve výdajové části
rozpočtu ve výši 224.000,00 Kč
V příjmové části rozpočtu

0000 – 4222 – Investiční transfery od krajů

+

224.000,00 Kč

Ve výdajové části rozpočtu
2212 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+ 224.000,00 Kč
___________________________________________________________________________
511/16 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 22 v příjmové a ve výdajové části
rozpočtu ve výši 50.000,00 Kč
V příjmové části rozpočtu
0000 – 1351 – Odvod loterií a jiných podobných her
+ 50.000,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5222 – Neinvestiční transfery spolkům
+ 4.500,00 Kč
6409 – 5229 – Ostatní neinvestiční transfery NO
+ 10.000,00 Kč
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
+ 35.500,00 Kč
__________________________________________________________________________
512/16 bere na vědomí informace o probíhajících a plánovaných investičních akcích v r.
2016-2017.
___________________________________________________________________________
513/16 a) schvaluje propachtování pozemků v majetku města následně :
Panu Rostislavu Hegarovi propachtování pozemků parcela č. :
4141 o výměře 1203 m2,
4110 o výměře 4258 m2,
4088 o výměře 8240 m2, ……………celkem výměra 1,3701 ha
Panu Jiřímu Kynclovi propachtování pozemku parcela č. :
4146 o výměře 16678 m2,
4124 o výměře 1560 m2,
4119 o výměře 2894 m2,
4170 o výměře 3122 m2, ……………celkem výměra 2,4254 ha
Pachtovné se schvaluje ve výši 1200,-- Kč/1 ha
b) schvaluje dobu pachtu neurčitou s výpovědní lhůtou pět let.
___________________________________________________________________________
514/16 a) schvaluje darovací smlouvu mezi Tělovýchovnou jednotou Spartak, neziskovou
organizací a Městem Budišov nad Budišovkou, jejímž předmětem je finanční dar dle
přiloženého materiálu
b) pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení.
__________________________________________________________________________
515/16 schvaluje vyplacení jednorázové odměny Bc. Josefu Poljakovi, řediteli Střediska
volného času dle předloženého materiálu.
___________________________________________________________________________
Ing. Patrik Schramm
starosta města

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

