Usnesení z 46. schůze Rady města Budišova nad Budišovkou
konané dne 24. dubna 2017
Přítomno
: 5 členů rady města
Omluveno
:0
Neomluveno : 0
Další přítomní : Ing. H. Dlouhá, M.Zatloukalová, MěÚ. Ing. P. Brodský
Jednání řídil : Ing. Patrik Schramm, starosta města
Obsah usnesení
Rada města :
694/17 doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemků z majetku města následně :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
Parcela č. 388/1 orná půda:
- část parcely, která bude dle GP nově označena jako parcela č. 388/15 o výměře 1083 m2
žadateli s nejvyšší nabídkou
Parcela č. 3955 trvalý travní porost - část o výměře cca 1500 m2 panu Vojtěch Hudečkovi za
kupní cenu 76,-- Kč/ m2 výměra 1000 m2 a 500 m2 á 10,-- Kč m2 + 21% DPH
Parcela č.4229 trvalý travní porost - část o výměře cca 200 m2 manželům Mgr. Ivaně a
Richardu Tomandlovým za kupní cenu 36,-- Kč á 1 m2 + DPH 21 %
___________________________________________________________________________
695/17 schvaluje pronájem pozemků v majetku města následně :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
Parcela č. st. 435 zbořeniště o výměře 808 m2,
parcela č. st. 436 zbořeniště o výměře 180 m2, společnosti Lesy s.r.o. za nájemné ve výši
10,-- Kč/ /l m2parcela č. 4229 TTP část o výměře cca 4000 m2 zem. společnosti EUREPOL
spol. s r.o. za pachtovné ve výši 480,.. Kč/rok
parcela č. 3968 TTP o výměře 7756 m2, panu Jan Večerkovi pachtovné 924,--Kč/rok
parcela č. 4178 role
- část o výměře cca 1700 m2, zem. spol. EUREPOL,spol. s r.o za pachtovné ve výši 204,-Kč/rok
- část o výměře cca 1000 m2 pí. Barboře Indrákové spol. s r.o. za pachtovné ve výši 120,-Kč/rok
___________________________________________________________________________
696/17 schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků z majetku města
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
Parcela č. 249/4 zahrada - část o výměře cca 30 m
Katastrální území Guntramovice :
Parcela č. 1793 ost. plocha - část o výměře cca 40 m2
___________________________________________________________________________
697/17 schvaluje zakoupení traktorové sekačky KUBOTA G23LD v ceně 299 000,-Kč bez
DPH. pro TS města Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace.

___________________________________________________________________________
698/17 a) doporučuje zastupitelstvu města schválení zakoupení svozového vozidla pro svoz
SKO v ceně do cca 3 600 000,- Kč bez DPH pro TS města Budišov nad Budišovkou,
příspěvková organizace
b) doporučuje zastupitelstvu města schválení vyhlášení výběrového řízení na svozové
vozidlo pro svoz SKO.
___________________________________________________________________________
699/17 a) bere na vědomí přiložené Protokoly o výsledku veřejnosprávní kontroly u
zřízených příspěvkových organizací – Mateřská škola, Základní škola, Středisko volného času
a Technické služby města Budišov nad Budišovkou za účetní období roku 2016,
b) bere na vědomí přijatá opatření jednotlivých příspěvkových organizací
k provedené kontrole dle bodu a).
___________________________________________________________________________
700/17 schvaluje příspěvek na kastraci 4 koček pro p.Eriku Réteiovou, nám.Republiky 677,
Budišov n.B.
___________________________________________________________________________
701/17 a) schvaluje vyhlášení výběrového řízení a složení výběrové komise na stavební práce
v rámci projektu „Stavební úpravy objektu č.p.229, Budišov n.B.“
b) schvaluje aby výběrové řízení zajišťovala externí firma Seller Moravia s.r.o.
c) jmenuje tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek
Člen komise pro otevírání obálek
Ing. Patrik Schramm
Miroslav Švancar
Gabriela Roháčová, DiS.

Náhradník člena komise pro otevírání obálek
Ing. Pavel Jílek
Roman Tyl
Ing. Hana Dlouhá

___________________________________________________________________________
702/17 schvaluje zadání zhotovení projektové dokumentace na akci „Kompletní stavební
úpravy stávajícího nevyhovujícího objektu a jeho přestavba na bytový dům s pečovatelskými
a vstupními byty v Budišově nad Budišovkou“ firmě Taylorteam s.r.o., Lužická 1308/16,
Opava.
__________________________________________________________________________
703/17 a) bere na vědomí cenovou nabídku projektových prací na stavební úpravy MŠ a
b) schvaluje další postup ve věci – stavební úpravy k navýšení kapacity MŠ,
modernizace šaten, bezbariérový přístup, úprava sklepních prostor.
___________________________________________________________________________
704/17 doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr založení sociálního podniku a
přípravu žádosti o dotaci v rámci výzvy č.52 Operačního programu zaměstnanost.

___________________________________________________________________________
705/17 doporučuje zastupitelstvu města schválit Strategický plán sociálního začleňování
2017 – 2019 - Vítkov, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku.
___________________________________________________________________________
706/17 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 18 v části rozpočtu na straně příjmů
a výdajů ve výši 212.854,00 Kč
V příjmové části rozpočtu
2321 – 2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí
+
24.000,00 Kč
3639 – 2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti
+
2.000,00 Kč
3639 – 2310 – Příjmy z prodeje krátkodob.a drobného dlouh.maj.
+
15.000,00 Kč
3639 – 3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovit. a jejich částí
+
60.000,00 Kč
3639 – 3113 – Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh.maj.
+
96.854,00 Kč
3762 – 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů
+
15.000,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6171 – 5424 – Náhrady mezd v době nemoci
+ 40.000,00 Kč
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
+ 172.854,00 Kč
___________________________________________________________________________
707/17 doporučuje zastupitelstvu města Budišov nad Budišovkou schválit výši dotací na
obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Budišov nad Budišovkou
pro rok 2017 dle přiloženého materiálu.
___________________________________________________________________________

Ing. Patrik Schramm
starosta města

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

