Usnesení z 41. schůze Rady města Budišova nad Budišovkou
konané dne 16. ledna 2017
Přítomno
: 5 členů rady města
Omluveno
:0
Neomluveno : 0
Další přítomní : Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová G. Roháčová, DiS, MěÚ
Jednání řídil : Ing. Patrik Schramm, starosta města
Obsah usnesení
611/17 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 1 v tř. 8 – Financování a výdajové
části rozpočtu o částku 6.636.701,89 Kč
Tř. 8 – Financování
0000 – 8115 – Změna stavu krátkodobých fin. prostř. na účtech
+ 6.636.701,89 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
+ 6.636.701,89 Kč
___________________________________________________________________________
612/17 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 2 pro rok 2017 ve výdajové části rozpočtu ve výši
114.000,00,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
114.000,00 Kč
4349 – 5321 – Neinvestiční transfery obcím
+
96.000,00 Kč
3299 – 5169 – Nákup služeb j.n. (stravenky)
+
18.000,00 Kč
___________________________________________________________________________
613/17 schvaluje v souladu s vnitřním předpisem č. 10, Směrnice k používání fondu
zaměstnavatele (sociální fond) rozpočet sociálního fondu na rok 2017 dle přiloženého
materiálu.
___________________________________________________________________________
614/17 doporučuje zastupitelstvu města schválení dodatku č. 3 ke Smlouvě o dotaci na
kompenzaci nákladů závazku veřejné služby, tj. zajištění služeb obecného hospodářského
zájmu s obchodní firmou TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o. dle přiloženého materiálu.
___________________________________________________________________________
615/17 doporučuje zastupitelstvu města :
1.
Nabytí nemovitých věcí pozemku parcela č. 530/2 o výměře 11165 m2 ostatní plocha dobývací prostor a pozemku parcela č. 530/4 o výměře 3697 m2, ostatní plocha – dobývací
prostor , včetně součástí v k.ú. Staré Oldřůvky.
2.
Schválit nejvyšší podání ve výši 423.000,--Kč, slovy : čtyřistadvacettřitisíckorunčeských.
3.
Souhlasit s účastí ve výběrovém řízení s následnou aukcí za podmínek stanovených VŘ č.
OOP/199/2016 ze dne 29.12.2016.
4.
Stanovit starostu města Ing. Patrika Schramma účastníkem VŘ za Město Budišov nad
Budišovkou.
___________________________________________________________________________
616/17 doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemků z majetku města :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
parcela č. 3144 lesní pozemek – část o výměře 384 m2
parcela č. 3173/7 lesní pozemek – část o výměře 280 m2 Lesům ČR, s.p., správa toku - oblast
___________________________________________________________________________
617/17 schvaluje pořízení schodišťové sedačky v Domě s pečovatelskou službou I. na ul.

Pivovarská č.p. 317 v Budišově nad Budišovkou.
___________________________________________________________________________
618/17 bere na vědomí žádost nájemníků domu 680, Berounská ul. V Budišově nad
Budišovkou na vybudování plynové kotelny v bytovém domě čp 680.
___________________________________________________________________________
619/17schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 4, na
ulici nám. Republiky č.p. 661 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt II. kategorie,
nájemní smlouva bude uzavřena od 01.03.2017 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského
zákoníku.
___________________________________________________________________________
620/17 a) schvaluje cenu nájemného hrobových míst na hřbitovech Budišov nad Budišovkou,
Guntramovice, Staré Oldřůvky a Podlesí pro rok 2017 ve výši 7 Kč/m2 dle věstníku MF č.
12/2016,
b) schvaluje cenu za služby spojené s nájmem na hřbitovech Budišov nad
Budišovkou, Guntramovice, Staré Odlřůvky a Podlesí pro rok 2017 ve výši 13 Kč/m2..
_____________________________________________________________________________________________________________

621/17 a) bere na vědomí informaci o podaných žádostech o dotaci 2016/2017.
b) bere na vědomí informaci o probíhajících a plánovaných investičních akcích
2017 – 2018.
___________________________________________________________________________
622/17 doporučuje zastupitelstvu města :
a) vzít na vědomí podané žádosti o výjimku z Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
Moto-klubu Beskyds Raiders z. s. a a Tomáše Bartošky i, Slunečná 131, Jakubčovice nad
Odrou.
b) uložit starostovi města připravit novou OZV o nočním klidu s uvedením akcí pro které
bude schválena výjimka z OZV o nočním klidu.
___________________________________________________________________________
623/17 a) schvaluje Smlouvu o nájmu sportovního areálu – SKI AREÁL Horní
Guntramovice s Oddílem lyžování Budišov nad Budišovkou, se sídlem Na Úbočí 538, 747 87
Budišov nad Budišovkou dle přiloženého materiálu,
b) pověřuje starostu podpisem smlouvy dle bodu a)
___________________________________________________________________________
624/17 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 3 ve výdajové části rozpočtu ve výši
80.000,00,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
80.000,00 Kč
6310 – 6201 – Nákup akcií
+
80.000,00 Kč
___________________________________________________________________________
625/17 a) schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/16 mezi firmou PPS Kania s.r.o. a
městem Budišov nad Budišovkou.
b) pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1.
___________________________________________________________________________
626/17 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 4 ve výdajové části rozpočtu ve výši
10.049,50 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
- 10.049,50 Kč
5512 – 5366 – Výdaje z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi
+ 10.049,50 Kč
___________________________________________________________________________

