Usnesení z 29. schůze Rady města Budišova nad Budišovkou
konané dne 27. dubna2016
Přítomno
: 5 členů rady města
Omluveno
:0
Neomluveno : 0
Další přítomní : Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová, MěÚ JUDr. Pustějovský,
Ing. F. Vrchovecký, Mgr. P. Franěk
Jednání řídil : Ing. Patrik Schramm, starosta města
Obsah usnesení
Rada města :
399/16 schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemků – vodních ploch v majetku
města :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
ppč. 3779 o výměře 5542 m2
ppč. 4422 o výměře 16761m2
Katastrální území Staré Oldřůvky :
ppč. 2327 o výměře 4527 m2
___________________________________________________________________________
400/16 schvaluje pronájem pozemků v majetku města :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
ppč. 3932 TTP o výměře cca 652 m2, ppč. 3933 TTP o výměře cca 1271 m2, ppč. 3945
TTP část o výměře 100 m2 manželům PhDr. Věře a Zdeňkovi Lánským za nájemné ve výši
230,--Kč/rok
ppč. 2470/1 orná půda o výměře 547 m2 panu Zdeňku Kadlecovi a paní Zdeňce Štolcatrové –
každému k 1/2 za nájemné ve výši 0,50/1m2
Katastrální území Podlesí nad Odrou :
ppč. 2607 ostatní plocha o výměře cca 5114 m2 „Spolku za naše Podlesí „ za nájemné ve
výši 1,-- Kč
___________________________________________________________________________
401/16 schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemků v majetku města :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
ppč. 4146 o výměře 16678 m2
ppč. 4141 o výměře 1203 m2
ppč. 4110 o výměře 4258 m2
ppč. 4088 o výměře 8240 m2
ppč. 4124 o výměře 1560 m2
ppč. 4119 o výměře 2894 m2
ppč. 4170 o výměře 3122 m2
Katastrální území Staré Oldřůvky :
ppč. 2317 ostatní plocha o výměře 235 m2
ppč. 2336 TTP o výměře 2693 m2
ppč. 2338 TTP o výměře 564 m2

ppč. 2342 ostatní plocha o výměře 678 m2
ppč. st. 239 zbořeniště o výměře 463 m2
ppč. 2339 ostatní plocha o výměře 564 m2
___________________________________________________________________________
402/16 schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků v majetku města :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
ppč. 4468 ostatní plocha o výměře cca 2419 m2
ppč. 2270/3 ost. Plocha – část o výměře cca 2000 m2
Katastrální území Staré Oldřůvky :
ppč. 2215 ostatní plocha část o výměře cca 350 m2
ppč. 2355 ostatní plocha část o výměře 126 m2
ppč. 2218/1 ostatní plocha část o výměře 139 m2
ppč. 2345 zahrada o výměře cca 301 m2
___________________________________________________________________________
403/16 doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemků z majetku města :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
ppč. 4678 ost. plocha o výměře 97 m2,
ppč. 236/1 zahrada – část o výměře cca 100 m2, manželům Janovi a Růženě Košarišťanovým
za kupní cenu 42,-- Kč á 1 m2
ppč. 236/2 zahrada o výměře 387 m2
ppč. 236/1 zahrada – část o výměře cca 58 m2, paní Markétě Bádonyiové a panu Karlu
Tvrdoňovi – každému k 1/2 za kupní cenu 42,-- Kč á 1m2
Katastrální území Staré Oldřůvky :
ppč. 2388 TTP – část o výměře cca 80 m2, ppč. 2387 TTP o výměře 3090 m2, ppč. st. 238
zbořeniště o výměře 256 m2, ppč. 2160 ost. plocha – část o výměře cca 50 m2 panu Ing.
Martinu Bargelovi za kupní cenu 5,-- Kč á 1 m2
ppč. 2388 TTP – část o výměře cca 730 m2 panu Ing. Martinu Valimovi za kupní cenu 5,-Kč á 1 m2
___________________________________________________________________________
404/16 schvaluje zveřejnění záměru města na převod nemovitosti – pozemku parcela č. st.
253 zast. plocha o výměře 104 m2, součástí je stavba s č.p. 185, bydlení, k.ú. Budišov nad
Budišovkou, z majetku města.
___________________________________________________________________________
405/16 schvaluje Nájemní smlouvu o nájmu pozemku.
Katastrální území Guntramovice :
ppč. 38 ostatní plocha o výměře 761 m2
Pronajímatel : Římskokatolická farnost Guntramovice
Nájemce : Město Budišov nad Budišovkou
Výše nájemného : 1.522,-- Kč/rok
__________________________________________________________________________
406/16 schvaluje přidělení bytu č. 9, II. kategorie, o velikosti 3+1, ul. Berounská, č.p. 665
v Budišově nad Budišovkou, paní Monice Zdráhalové s nájemní smlouvou uzavřenou od
01.06.2016 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku.

407/16 schvaluje přidělení bytu č. 3, II. kategorie, o velikosti 1+1, ul. Partyzánská, č.p. 160
v Budišově nad Budišovkou, panu Janu Metelkovi ml. s nájemní smlouvou uzavřenou od
01.06.2016 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku.
___________________________________________________________________________
408/16 schvaluje přidělení bytu č. 5, II. kategorie, o velikosti 1+1, ul. Partyzánská, č.p. 160
v Budišově nad Budišovkou, panu Stanislavu Žákovskému s nájemní smlouvou uzavřenou od
01.06.2016 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku.
___________________________________________________________________________
409/16 doporučuje zastupitelstvu města zrušit jednotku SDH Budišov nad Budišovkou –
Guntramovice JPO V
___________________________________________________________________________
410/16 a) schvaluje změnu v zápisu v rejstříku škol – zrušení budovy na ul. Berounská 379
jako školské zařízení Základní školy Budišov nad Budišovkou okres Opava, příspěvková
organizace s účinností od 1.9.2016.
b) schvaluje změnu v zápisu v rejstříku škol – snížení kapacity Základní školy
Budišov nad Budišovkou okres Opava, příspěvková organizace z 600 žáků na 400 žáků
s účinností od 1.9.2016.
___________________________________________________________________________
411/16 a) schvaluje účetní závěrku příspěvkových organizací k 31.12.2015 (MŠ, ZŠ, SVČ,
TS) dle přiložených dokumentů
b) ukládá řediteli SVČ předložit řešení ke krytí investičního fondu do 31.12.2016
Z: Bc. J.Poljak

T: květen 2016

c) ukládá starostovi města přizvat na další jednání RM ředitele SVČ
___________________________________________________________________________
412/16 a) schvaluje Závěrečnou inventarizační zprávu o provedení řádné inventarizace
majetku a závazků Města Budišov nad Budišovkou za rok 2015
b) schvaluje vyřazení majetku dle přiložených návrhů Ústřední inventarizační
komise Města Budišov nad Budišovkou
c) jmenuje likvidační komisi k provedení vyřazení majetku Města Budišov nad
Budišovkou likvidací dle bodu 1) b) ve složení:
Předseda: Ing. Pavel Jílek
Členové: Milan Baroň
Alena Čelková
Jana Skalková
Ivana Jurošová
d) ukládá předsedovi likvidační komise předložit radě města zprávu o provedené
likvidaci majetku, vč. likvidačních protokolů dle předchozího bodu v termínu do 31.5.2016
___________________________________________________________________________

413/16 a) schvaluje Závěrečnou inventarizační zprávu o provedení řádné inventarizace
majetku a závazků zřízených příspěvkových organizací Města Budišov nad Budišovkou za
rok 2015 (MŠ, ZŠ, SVČ a TS)
b) schvaluje vyřazení majetku dle přiložených návrhů Ústředních inventarizačních
komisí jednotlivých příspěvkových organizací
c) ukládá ředitelům jednotlivých příspěvkových organizací předložit radě města
zprávu o provedené likvidaci majetku likvidační komisí, vč. likvidačních protokolů dle
předchozího bodu, v termínu do 30..6..2016
__________________________________________________________________________
414/16 doporučuje zastupitelstvu města Budišov nad Budišovkou schválit výši dotací na
obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Budišov nad Budišovkou
pro rok 2016 dle přiloženého materiálu.
___________________________________________________________________________
415/16 bere na vědomí výsledek poptávkového řízení na zhotovitele opravy střechy mateřské
školy.
___________________________________________________________________________
416/16 schvaluje příspěvek na organizaci a účast na Otevírání turistické sezóny Opavského
Slezska v Hradci nad Moravicí (do 10 000,-Kč).
___________________________________________________________________________
417/16 pověřuje člena rady města Ing. Rostislava Kyncla a členku zastupitelstva města Mgr
Kamilu Molkovou funkcí oddávajícího při občanských svatebních obřadech, s právem užívat
při těchto příležitostech závěsný odznak se státním znakem.
___________________________________________________________________________
418/16 schvaluje dofinancování projektu „Spolu to zvládneme“ ve výši 40.000,-- Kč.
___________________________________________________________________________
419/16 schvaluje Provozní řád útulku pro psy města Budišov nad Budišovkou.
___________________________________________________________________________
420/16 a) schvaluje zakoupení a instalaci kotle UT zn.ATMOS DC70S v ceně do 135.000,Kč vč. DPH, na vytápění budovy Technických služeb města Budišov nad Budišovkou,
příspěvková organizace
b) schvaluje použití investičního fondu organizace k financování kotle dle bodu a)
tohoto usnesení.
___________________________________________________________________________
421/16 a) schvaluje zakoupení komunálního vysavače OTÍK v ceně do 45.000,-Kč bez DPH
komunálního vysavače OTÍK pro TS města Budišov nad Budišovkou, příspěvková
organizace

b) schvaluje použití investičního fondu organizace k financování vysavače dle bodu
a) tohoto usnesení.
___________________________________________________________________________
422/16 schvaluje vyhodnocení plnění závazných ukazatelů a hmotné zainteresovanosti
příspěvkových organizací města – MŠ, ZŠ, SVČ a TS za rok 2015.
___________________________________________________________________________
423/16 schvaluje odpisové plány Města Budišov nad Budišovkou a příspěvkových organizací
města – ZŠ, SVČ a TS na rok 2016 dle přiložených soupisů.
___________________________________________________________________________
424/16 stanoví závazné ukazatele, schválené zastupitelstvem města dne 16.12.2015,
příspěvkovým organizacím města – MŠ, ZŠ, SVČ a TS na rok 2016
___________________________________________________________________________
425/16 a) schvaluje prodej nepotřebného majetku – movitého majetku umístěného
v nebytovém prostoru objektu Halaškovo náměstí čp. 660 v Budišově nad Budišovkou dle
přiložené kupní smlouvy, vč. splátkového kalendáře na platbu.
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na prodej movitého majetku
dle bodu a) tohoto usnesení.
___________________________________________________________________________
426/16 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 v příjmové a ve výdajové části
rozpočtu ve výši 1.720.325,91 Kč
V příjmové části rozpočtu
0000 – 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR
0000 – 4216 – Ostatní investiční transfery ze SR

+ 19.065,08 Kč
+ 117.268,10 Kč

0000 – 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR
0000 – 4216 – Ostatní investiční transfery ze SR

+ 2.865,72 Kč
+ 56.878,69 Kč

0000 – 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR

+ 120.000,00 Kč

0000 – 4221 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí
6310 – 2142 – Příjmy z podílů na zisku a dividend
3639 – 3112 – Příjmy z prodeje ost. nemovit. a jejich částí
3639 – 2131 – Příjmy z pronájmů pozemků

+ 18.000,00 Kč
+ 107.248,32 Kč
+ 344.000,00 Kč
+ 935.000,00 Kč
1.720.325,91 Kč

Celkem
Ve výdajové části rozpočtu
6112 – 5023 – Odměny členům zastupitelstva obcí a krajů
6112 – 5031 – Povinné poj. na SZ a přísp. na st. pol. zaměstn.
6112 – 5032 – Povinné poj. na veř. zdravot. pojištění

+ 178.152,00 Kč
+ 44.538,00 Kč
+ 16.034,00 Kč

6310 – 5362 – Platby daní a poplatků SR

+ 200.000,00 Kč

5512 – 5021 – Ostatní osobní výdaje

+ 120.000,00 Kč

2169 – 6130 – Pozemky
6409 – 6349 – Ostatní investiční transfery rozp. úz. úrovně
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva

+ 80.000,00 Kč
+ 250.000,00 Kč
+ 831.601,91 Kč
Celkem
1.720.325,91 Kč
___________________________________________________________________________
427/16 a) schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749
01 Vítkov, IČ 00300870 a Městem Budišov nad Budišovkou, Halaškovo náměstí 2, 747 87
Budišov nad Budišovkou.
b) pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
___________________________________________________________________________
428/16 bere na vědomí informace o konání moto-srazu „ MOTO – HADINKA 2016“
pořádaném v termínu 20.5.-22.5.2016 v rekreačním středisku Zálesí, Budišov nad
Budišovkou.
___________________________________________________________________________
429/16 bere na vědomí informaci ve věci soudního sporu s fa BKN včetně znaleckého
posudku vypracovaného k projektové dokumentaci – výstavba sportovní haly v Budišově nad
Budišovkou.
___________________________________________________________________________
430/16 bere na vědomí informaci o plánované realizaci rozhledny v Budišově nad
Budišovkou
___________________________________________________________________________
431/16 schvaluje uzavření MŠ Budišov nad Budišovkou , p.o. ve dnech
18.7.2016 – 12.8.2016 - v době prázdnin s tím, že budova MŠ bude zajištěna tak, aby
nedošlo k závadám.
___________________________________________________________________________

Ing. Patrik Schramm
starosta města

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

