Usnesení z 54. schůze Rady Města Budišova nad Budišovkou
konané dne 11. září 2017
Přítomno
: 5 členů rady města
Omluveno
:
Neomluveno : 0
Další přítomní : M.Zatloukalová, Bc. G. Roháčová, DiS, MěÚ
Jednání řídil : Ing. Patrik Schramm, starosta města
Obsah usnesení
Rada města :
779/17 doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemků z majetku následně :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
Parcela č. 249/4 zahrada - část o výměře cca 30 m2 manželům Vladimíru a Miroslavě
Novotným za kupní cenu 76,-- Kč á 1 m2
Parcela č. 282/7 trvalý travní porost - část o výměře cca 300 m2 manželů Jaroslavu a Evě
Drozdovým a část o výměře cca 800 m2 manželé Jakubovi a Ladě Dobiášovým za kupní cenu
76,-- Kč á 1 m2 + DPH
Parcela č. 3960 ost. plocha - část o výměře 213 m2 manželů Michalovi a Kateřině
Drozdovým za kupní cenu 76,-- Kč á 1 m2 + DPH
Parcela č.1532/1 zahrada o výměře 37 m2 a parcela č. st. 407/1 část o výměře cca 60 m2
manželům Jozefu a Petře Macákovým za kupní cenu 95 Kč á 1 m2
Katastrální území Guntramovice :
Parcela č. 1793 ost. plocha - část o výměře cca 40 m2 paní MUDr. Jana Schmidtové za kupní
cenu 38,-- Kč á 1 m2
Parcela č. 167 ost. plocha - část o výměře cca 200 m2 panu Jiřímu Horváthovi za kupní cenu
38,-- Kč á 1 m2
Parcela č. 163 ost. plocha - část o výměře cca 250 m2 m2 panu Jiřímu Horváthovi a část o
výměře cca 450 m2 manželům Janovi a Márii Halamíčkovým za kupní cenu 38,-- Kč á 1 m2
Katastrální území Podlesí nad Odrou :
Parcela č. 2268/29 ostatní plocha – část o výměře cca 30 m2 pozemek pod stavbou – garáž
paní Ireně Pončíkové za kupní cenu 77,-- Kč á 1 m2.
___________________________________________________________________________
780/17a) doporučuje zastupitelstvu města schválit
Smlouvu o zřízení věcného
břemene - služebnost pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v právu oprávněného
umístit, provozovat, opravovat a Zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech.
Rozsah věcného břemene je vymezen v geom. plánu č. 1148-289/2016, který je přílohou
smlouvy.
Věcným břemenem budou zatíženy pozemky : ppč. 2255/2, 3028/2 a 2270/3, k.ú. Budišov
nad Budišovkou.
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 17.000,--Kč. + DPH
b) doporučuje zastupitelstvu města pověřit podpisem smlouvy starostu města.
__________________________________________________________________________

781/17 schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků z majetku města :
Katastrální území Guntramovice :
Parcela č. 306 ost. plocha - část o výměře cca 250 m2
Parcela č. 770 ost. plocha - část o výměře cca 100 m2
Parcela č. 771/1 ost. plocha - část o výměře cca 550 m2
___________________________________________________________________________
782/17doporučuje zastupitelstvu města schválit převod nemovitostí – pozemky rekreační
středisko Zálesí :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou.
parcela č. 2254/1 ost. plocha - sportoviště a rekreační plocha část o výměře cca 4800 m2
parcela č. 2254/13 ost. plocha - sportoviště a rekreační plocha o výměře 1093 m2 Společnosti
R&L Niňos s.r.o., Náměstí Svobody 7, Přerov za kupní cenu 50,--Kč á 1m2.
___________________________________________________________________________
783/17 schvaluje zveřejnění záměru města na bezúplatný převod nemovitostí z majetku
města :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
pozemek parcela č. st. 61 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 144 m2, součástí je stavba
s č.p. 30, obč. vyb.
pozemek parcela č. st. 62 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 425 m2, součástí je stavba
s č.p. 29, obč. vyb.,
pozemek parcela č. st. 60 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 100 m2.
__________________________________________________________________________
784/17 schvaluje závaznou část Plánu odpadového hospodářství Města Budišov nad
Budišovkou.
___________________________________________________________________________
785/17 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 11,
na ulici náměstí Republiky č.p. 158 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt II. kategorie,
nájemní smlouva bude uzavřena od 01.11.2017 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského
zákoníku.
___________________________________________________________________________
786/17 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 3,
na ulici Křivá č.p. 672 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt I. kategorie, nájemní
smlouva bude uzavřena od 01.11.2017 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku.
___________________________________________________________________________
787/17 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 12,
na ulici Pivovarská č.p. 317 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt I. kategorie, nájemní
smlouva bude uzavřena od 01.11.2017 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku.
___________________________________________________________________________
789/17 a) schvaluje vyhlášení dne ředitelského volna dne 29. 9. 2017 dle § 24 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

b) schvaluje pro tento den 29.9.2017 přerušením činnosti školní družiny při
Základní škole Budišov nad Budišovkou, okr. Opava, p. o. dle §8 vyhlášky č. 74/2005.
___________________________________________________________________________
790/17 schvaluje realizaci záměru vybudování a provozování bytového domu s 5. vstupními
bytovými jednotkami.
___________________________________________________________________________
791/17 schvaluje realizaci záměru vybudování a provozování bytového domu
s 9. bezbariérovými upravitelnými pečovatelskými v bytovými jednotkami.
___________________________________________________________________________
792/17 a) schvaluje darovací smlouvu mezi Farním úřadem Budišov nad budišovkou a
Městem Budišov nad Budišovkou, jejímž předmětem je finanční dar dle přiloženého
materiálu
b)pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení .
___________________________________________________________________________
793/17 a) schvaluje přiloženou Smlouvu o poskytnutí auditorských služeb s firmou Audit
Team, s.r.o. se sídlem v Olomouci za účetní období roku 2017,
b) pověřuje starostu podpisem Smlouvu o poskytnutí auditorských služeb dle bodu
a) tohoto usnesení.
___________________________________________________________________________
794/17 a) neschvaluje přijetí trvale nepotřebného majetku - vozidla Fabia COMBI,RZ:
1T9 9721, nabízený organizací Technické služby města Budišov na Budišovkou, příspěvková
organizace
b) schvaluje organizaci Technické služby města Budišov nad Budišovkou,
příspěvková organizace prodej trvale nepotřebného majetku, vozidla FABIA COMBI,RZ:
1T99721, minimálně za cenu dle znaleckého posudku + náklady na znalecký posudek.
___________________________________________________________________________
795/17 doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled na období r. 2018-2022.
___________________________________________________________________________
796/17 doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o výpůjčce movitých věcí (Projekt
inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku) mezi Mateřskou školou Budišov nad Budišovkou,
okres Opava, příspěvkovou organizací a Městem Budišov nad Budišovkou dle přiloženého
materiálu.
___________________________________________________________________________
797/17 doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o výpůjčce movitých věcí (Projekt
inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku) mezi Základní školou Budišov nad Budišovkou, okres
Opava, příspěvkovou organizací a Městem Budišov nad Budišovkou dle přiloženého
materiálu.
___________________________________________________________________________

798/17 doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o výpůjčce movitých věcí (Projekt
inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku) mezi Centrem inkluze o.p.s., Velké Hoštice a Městem
Budišov nad Budišovkou dle přiloženého materiálu.
__________________________________________________________________________
799/17 schvaluje výsledek hospodaření města a příspěvkových organizací za I. pololetí roku
2017.
___________________________________________________________________________
800/17 doporučuje zastupitelstvu města na základě přiložených podkladů bankovních ústavů
sjednat smlouvu o poskytnutí úvěru na financování rozpočtových potřeb (svozového vozidla
pro TS) mezi Technické služby Budišov nad Budišovkou p.o. a Komerční bankou, a.s. , typ
úvěru na 8 let ,úvěr s pohyblivou úrokovou sazbou 0,71 ve výši 3.725.623,00 Kč.
___________________________________________________________________________
801/17 a) bere na vědomí předložené vyúčtování poskytnuté dotace dle 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.
b) pověřuje vedoucí finančního a správního odboru k poukázání druhé části
schválené dotace (500.000,00 Kč), dle Dodatku č. 3 uvedeném v bodu a) tohoto usnesení.
__________________________________________________________________________________

802/17 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 37 v příjmové a ve výdajové části
rozpočtu ve výši 1,000.000,00 Kč
V příjmové části rozpočtu
0000 – 1111 – Daň z příjmů FO placená plátci
+ 500.000,00 Kč
0000 – 1211 – Daň z přidané hodnoty
+ 500.000,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+ 1,000.000,00 Kč
___________________________________________________________________________
803/17 a) schvaluje přiložený Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Stavební úpravy
autobusové čekárny“ ze dne 5. 4. 2017
b) pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo dle bodu a)
tohoto usnesení.
___________________________________________________________________________
804/17 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej motorového vozidla TATRA T
148 P CAS 32 –T 148 RZ OVC 74-32,
( speciální cisternová automobilová stříkačka)
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu na odprodej motorového
vozidla TATRA T 148 P CAS 32 –T 148 RZ OVC 74-32, ( speciální cisternová automobilová
stříkačka) dle materiálu
c) doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu města podpisem této smlouvy.
___________________________________________________________________________

805/17 schvaluje vyplacení jednorázové odměny Bc. Josefu Poljakovi, řediteli Střediska
volného času dle přiloženého materiálu.
__________________________________________________________________________
806/17 schvaluje opravy místních komunikací dle předložené cenové nabídky.
__________________________________________________________________________

Ing. Patrik Schramm
starosta města

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

