Usnesení z 16 . zasedání zastupitelstva mČsta Budišov nad Budišovkou,
konaného dne 18. ledna 2017
___________________________________________________________________________
PĜítomno
: 14 þlenĤ zastupitelstva mČsta
Omluveno
: Ing. P. Jílek
Neomluveno : 0
Další pĜítomní : Ing.H.Dlouhá, M. Zatloukalová , MČÚ,
Jednání Ĝídil : Ing. Patrik Schramm, starosta mČsta
___________________________________________________________________________
Obsah usnesení
___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo mČsta :
1. a).schvaluje nabytí nemovitých vČcí pozemku parcela þ. 530/2 o výmČĜe 11165 m2 ostatní
plocha - dobývací prostor a pozemku parcela þ. 530/4 o výmČĜe 3697 m2, ostatní plocha –
dobývací prostor , vþetnČ souþástí v k.ú. Staré OldĜĤvky.
b) schvaluje nejvyšší podání ve výši 423.000,--Kþ, slovy : þtyĜistadvacettĜitisíc korun
þeských.
c) schvaluje úþast ve výbČrovém Ĝízení s následnou aukcí za podmínek stanovených Vě
þ. OOP/199/2016 ze dne 29.12.2016.
d) stanoví starostu mČsta Ing. Patrika Schramma úþastníkem Vě za MČsto Budišov nad
Budišovkou.
2. a) schvaluje dodatek þ. 3 ke SmlouvČ o dotaci na kompenzaci nákladĤ závazku veĜejné
služby, tj. zajištČní služeb obecného hospodáĜského zájmu s obchodní firmou TeSport
Budišov nad Budišovkou, s.r.o. dle pĜiloženého materiálu,
b) povČĜuje starostu mČsta podpisem dodatku uvedeného v bodu 1) tohoto usnesení
3 schvaluje pĜevod pozemkĤ z majetku mČsta :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
parcela þ. 3144 lesní pozemek – þást o výmČĜe 384 m2
parcela þ. 3173/7 lesní pozemek – þást o výmČĜe 280 m2 LesĤm ýR, s.p., správa toku - oblast
povodí Odry za kupní cenu 6.640,-- Kþ.
parcela þ. st. 407/11 zast. plocha o výmČĜe 225 m2 – souþástí je stavba bez þp/þe zem. Stavba
za kupní cenu 260 000,-- Kþ
parcela þ. 3566/2 ost. plocha – þást o výmČĜe cca 50 m2 za kupní cenu 47,-- Kþ á 1 m2
parcela þ. 4560 TTP o výmČĜe 3859 m2 AUTOMOTOKLUBU Budišov nad Budišovkou za
kupní cenu 24.000,-- Kþ s pĜedkupním právem pro mČsto Budišov n.B. v pĜípadČ prodeje
Katastrální území Staré OldĜĤvky :
parcela þ. st. 239 zast. plocha – zboĜeništČ o výmČĜe 463 m2
parcela þ. 2342 ost. plocha o výmČĜe 678 m2 za kupní cenu 77.000,-- Kþ
parcela þ. 1486/4 zahrada - þást o výmČĜe 175 m2 za kupní cenu 38,-- Kþ á 1 m2
4. a) bere na vČdomí podané žádosti o výjimku z ObecnČ závazné vyhlášky o noþním klidu
Moto-klubu Beskyds Raiders z. s. a a panu, Jakubþovice nad Odrou.

b) ukládá starostovi mČsta pĜipravit novou OZV o noþním klidu s uvedením akcí pro které
bude schválena výjimka z OZV o noþním klidu.
5.a) bere na vČdomí informaci o podaných žádostech o dotaci 2016/2017.
b) bere na vČdomí informaci o probíhajících a plánovaných investiþních akcích 2017 –
2018.
___________________________________________________________________________

Ing.Patrik Schramm
starosta mČsta

Ing. Rostislav Kyncl
þlen rady mČsta

