Usnesení z 13 . zasedání zastupitelstva mČsta Budišov nad Budišovkou,
konaného dne 27. záĜí 2016
___________________________________________________________________________
PĜítomno
: 13þlenĤ zastupitelstva mČsta
Omluveno
: MUDr. V. Mikulíková, Ing. F. Vrchovecký
Neomluveno : 0
Další pĜítomní : M. Zatloukalová, Ing.H.Dlouhá, G.Roháþová, DiS, M.Stránská DiS, MČÚ
A.Horák, jednatel TeSport
Jednání Ĝídil : Ing. Patrik Schramm, starosta mČsta
___________________________________________________________________________
Obsah usnesení
___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo mČsta :
1. bere na vČdomí zprávu o odpadovém hospodáĜství za rok 2015.
2. a) schvaluje OZV þ. 1/2016, o noþním klidu a regulaci hluþných þinností, kterou se také
zrušuje obecnČ závazná vyhláška þ. 2/2010 dle pĜílohy,
b) povČĜuje starostu a místostarostu mČsta podpisem OZV uvedené v bodu a) tohoto
usnesení
3. a) schvaluje dodatek þ. 2 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 a) tohoto usnesení
4. a) schvaluje bezúplatný pĜevod nemovitosti do majetku mČsta :
Katastrální území Staré OldĜĤvky :
Parcela þ. 2245/2 ost. plocha – jiná plocha – þást o výmČĜe cca 545 m2.
PĜevodce : Okresní stavební bytové družstvo, Vrchní 939/27, 747 05 Opava - KateĜinky
b) povČĜuje starostu mČsta podpisem smlouvy.
5. a) schvaluje bezúplatný pĜevod nemovitosti z majetku mČsta :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
ppþ. 1652/12 TTP o výmČĜe 59 m2
nabyvatel : Moravskoslezský kraj, Krajský úĜad, 28.Ĝíjna 117, 702 18 Ostrava
b) povČĜuje starostu mČsta podpisem smlouvy.
6. a) schvaluje Smlouvu o uzavĜení budoucí smlouvy o zĜízení vČcného bĜemene a smlouvu
o právu provést stavbu þ. IV-12-8011752/1, Budišov nad Budišovkou, pozemek parc. þ.
620/32, pĜípojka NN pro oprávnČného ýEZ Distribuce, a.s..
VČcným bĜemenem bude zatížen pozemek ppþ. 619/2 zahrada a pozemek ppþ. 4355 ost.
plocha, k.ú. Budišov nB.
VČcné bĜemeno se bude zĜizovat za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,-- Kþ + DPH
( 2.420,--Kþ)

b) povČĜuje starostu mČsta podpisem smlouvy.
7. schvaluje doplatek hodnoty pozemkĤ ve výši 42.530,- Kþ Vojenským lesĤm a statkĤm
ýR, s.p., divize Lipník nad Beþvou v souvislosti se smČnou pozemkĤ v k.ú. Podlesí nad
Odrou a k.ú Rudoltovice.
8. a) ruší své usnesení ze dne 17.2.2016, bod 14 v celém znČní.
b) schvaluje nové znČní :
Zastupitelstvo mČsta schvaluje úplatný pĜevod vlastnického práva k nemovité vČci pozemek
parcela þ. st. 1051 o výmČĜe 80 m2, k.ú. Budišov nad Budišovkou a pĜenesení daĖové
povinnosti k zaplacení danČ z nabytí nemovité vČci od ÚĜadu pro zastupování státu ve vČcech
majetkových, Rašínovo nábĜeží 390/42, 12/ 00 Praha 2.
PĜevodce : ýR - pĜíslušnost hospodaĜit s majetkem státu ÚĜad pro zastupování státu ve
vČcech majetkových
Nabyvatel : MČsto Budišov nad Budišovkou.
c) schvaluje kupní cenu ve výši 19.000,--Kþ.
d) povČĜuje podpisem smlouvy starostu mČsta.
9. bere na vČdomí zprávu o plánovaných a probíhajících investiþních akcích mČsta na období
2016 – 2017 a zprávu o spolupráci s Agenturou pro sociální zaþleĖování.
10. schvaluje zahájení projektu „Podpora inkluzivního vzdČlávání na Vítkovsku“
k 1. 10. 2016
11. schvaluje podání žádosti o dotaci na Podporu terénní práce pro rok 2017.
12. neschvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na pĜevod nemovitostí:
- pozemek parcela þ. st.926 zast. Procha a nádvoĜí o výmČĜe 239 m2 jehož souþástí je stavba
bez þp/þe, jiná stavba, stavba stojí na pozemku parc.þ. st.926
- pozemek parcela þ. 2368/1 ostatní plocha o výmČĜe 3084 m2
pozemek parcela þ. 2368/11 ostatní plocha o výmČĜe 587 m2
___________________________________________________________________________

Ing.Patrik Schramm
starosta mČsta

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

