Usnesení z 38. schůze Rady města Budišova nad Budišovkou
konané dne 28. listopadu 2016
Přítomno
: 5 členů rady města
Omluveno
:0
Neomluveno : 0
Další přítomní : Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová MěÚ
Jednání řídil : Ing. Patrik Schramm, starosta města
Obsah usnesení
Rada města :
564/16 schvaluje zveřejnění záměru města na 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
parcela č. st. 407/11 zast. plocha o výměře 225 m2 – součástí je stavba bez čp/če zem. stavba
parcela č. 3566/2 ost. plocha – čáast o výměře cca 50 m2
parcela č. 1532/1 ost. plocha – část o výměře cca 370 m
parcela č. 4560 TTP o výměře 3859 m2
parcela č. st. 433 zast. plocha – zbořeniště o výměře 339 m2
parcela č. 111/2 zahrada o výměře 106 m2
parcela č. st. 434 zast. plocha – zbořeniště o výměře 157 m2
parcela č. 111/1 zahrada o výměře 775 m2
parcela č. st. 435 zast. plocha – zbořeniště o výměře 808 m2
parcela č. st. 436 zast. plocha – zbořeniště o výměře 180 m2
Katastrální území Staré Oldřůvky :
parcela č. st. 239 zast. plocha – zbořeniště o výměře 463 m2
parcela č. 2342 ost. plocha o výměře 678 m2
parcela č. 1486/4 zahrada - část o výměře 175 m2
Katastrální území Podlesí nad Odrou :
parcela č. 2263/19 ost. plocha – část o výměře cca 600 m2
_________________________________________________________________________

565/16 schvaluje pronájem pozemku :
katastrální území Budišov nad Budišovkou :
parcela č. 4488 ostatní plocha - část o výměře 30 m2.
Nájemce : Vodafone Czech. Republic a.s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5
Výše nájemného 7.500,-- Kč/rok + DPH
___________________________________________________________________________
566/16 schvaluje propachtování pozemků v majetku města následně :
Katastrální území Staré Oldřůvky :
pachtýř : EUREPOL, spol. s r.o.
parcela č. 2322 ost. plocha o výměře cca 3949 mn2
výše pachtovného ….480,--Kč/rok
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :

pachtýř : Myslivecký spolek Svatý Hubert,
parcela č. 3814 TTP o výměře 16528 m2,
výše pachtovného ….1.980,--Kč/rok
Doba pachtu se schvaluje jako neurčitá s roční výpovědní lhůtu.
___________________________________________________________________________
567/16 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit
Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. IP-12-8015847/1 pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v zajištění
práv oprávněného související se stavbou zařízení distribuční soustavy „IP-12-8015857,
Budišov nad Budišovkou, parc. č. 567/7, p. Kostecki, přípojka kNN, podzemní kabel NN 0,4
kV
Věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč. 602/6 TTP, k.ú. Budišov nad Budišovkou.
Věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1.210,-- Kč a jeho rozsah
bude vymezen v geom. plánu č. 1132-441/2014, který bude součástí smlouvy.
b) doporučuje zastupitelstvo města pověřit starostu města podpisem smlouvy.
___________________________________________________________________________
568/16 schvaluje DODATEK č. 1 ke Smlouvě o nájmu ze dne 26.11.2015,
který uzavírají :
Město Budišov nad Budišovkou jako pronajímatel
a
obchodní firma TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o., jako nájemce
Předmět nájmu : pozemek parcela č. 448/1 ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha
část o výměře ……….. ( dle přiloženého snímku ).
Výše ročního nájemné za předmět nájmu : 2.000,--Kč plus DPH v platné sazbě.
__________________________________________________________________________
569/16 schvaluje zveřejnění záměru města na výpůjčku nemovitostí v majetku města :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
pozemek ppč. st. 909 zast. plocha a nádvoří o výměře 179 m2, součástí je stavba bez čp/če,
obč. vybavenost, stavba stojí na pozemku parcela č. st. 909.
___________________________________________________________________________
570/16 schvaluje přijetí finančního daru pro Mateřskou školu Budišov nad Budišovkou okres
Opava, příspěvková organizace od Jiřiny Bogárové ve výši 2500,-- Kč na nákup hraček pro
děti v MŠ.
__________________________________________________________________________
571/16 schvaluje výsledek hospodaření města a příspěvkových organizací za I. až III. čtvrtletí
roku 2016.
___________________________________________________________________________
572/16 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet na rok 2017 jako přebytkový
s tím, že přebytek ve výši 2.770 tis. Kč bude použit ke splácení úvěrů z předchozích let. Výše
rozpočtu v příjmové části činí 53.197 tis. Kč, ve výdajové části 50.427 tis. Kč.
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit závazné ukazatele pro příspěvkové
organizace na rok 2017 v celkové výši 14.365 tis. Kč, dle přiloženého materiálu.
___________________________________________________________________________

573/16 doporučuje zastupitelstvu města přenést pravomoc k provádění rozpočtových
opatření ve schváleném rozpočtu města na rok 2017 na radu města a to v plném rozsahu.
___________________________________________________________________________
574/16 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 28 ve výdajové části rozpočtu ve
výši 50.000,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
- 50.000,00 Kč
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+ 50.000,00 Kč
__________________________________________________________________________
575/16 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 29 ve výdajové části rozpočtu ve
výši 110.000,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
- 110.000,00 Kč
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+ 90.725,00 Kč
2169 – 6130 – Pozemky
+ 19.275,00Kč
___________________________________________________________________________
576/16 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 30 ve výdajové části rozpočtu ve
výši 42.350,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
- 42.350,00 Kč
2169 – 6130 – Pozemky
+ 42.350,00 Kč
___________________________________________________________________________
577/16 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 31 ve výdajové části rozpočtu ve
výši 70.000,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
- 70.000,00 Kč
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+ 70.000,00 Kč
___________________________________________________________________________
578/16 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 32 v příjmové a výdajové části
rozpočtu ve výši 28.919,00 Kč
V příjmové části rozpočtu
0000 – 4116 – Ost. neinv. přijaté transfery ze SR
+ 28.919,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
5512 – 5021 – Ostatní osobní výdaje
+ 7.880,00 Kč
5512 – 5139 - Nákup materiálu j.n.
+ 4.000,00 Kč
5512 – 5156 – Pohonné hmoty a maziva
+ 10.639,00 Kč
5512 – 5167 - Služby školení a vzdělávání
+ 6.400,00 Kč
___________________________________________________________________________
579/16 doporučuje zastupitelstvu města schválit OZV č. 2/2016 Města Budišov nad
Budišovkou, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
___________________________________________________________________________

580/16 schvaluje změnu nájemce v nebytovém prostoru na ul. Partyzánská č.p. 229
v Budišově nad Budišovkou – nyní Zámek Dolní Životice, p.o., nově Domov Letokruhy, p.o.
od 1.1.2017.
___________________________________________________________________________
581/16 schvaluje modernizaci a rozšíření webových stránek Města Budišov nad Budišovkou.
___________________________________________________________________________
582/16 schvaluje zveřejnění záměru na výpůjčku lyžařského vleku v Budišově nad
Budišovkou – Guntramovice.
___________________________________________________________________________
583/16 nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zapojení do projektu pořízení územní
studie veřejných prostranství.
___________________________________________________________________________
584/16 a) schvaluje spol. Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o. zakoupení vyvážecího vleku
za traktor v ceně do 2.000.000,-Kč vč. DPH, s dofinancováním 50% ze SZIF
b) schvaluje spol. Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o použití vlastních finančních
prostředků ve výši 50% na pořízení vyvážecího vleku za traktor dle bodu a). tohoto usnesení.
___________________________________________________________________________
585/16 schvaluje vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/ ředitelky
Základní školy Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvkové organizace..
___________________________________________________________________________
586/16 doporučuje zastupitelstvu města schválit Memorandum o spolupráci mezi Odborem
pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a Městem Budišov nad Budišovkou.
___________________________________________________________________________
587/16 schvaluje Příkazní smlouvu mezi Městem Budišov nad Budišovkou a Seller Moravia
s.r.o. na akci „Revitalizace sídliště Budišov nad Budišovkou – I. Etapa“.
___________________________________________________________________________
588/16 schvaluje vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací a jednateli LESY
Budišov n. B. s.r.o. dle přiloženého materiálu.
___________________________________________________________________________
589/16 schvaluje spolupráci s DENÍKEM a objednávku balíčku Města obce 2017 ve výši
12 900,- Kč. Základem balíčku je vždy inzerce v Regionu, on-line inzerce a inzerce v Deníku
Extra. Součástí obou balíčků bude navíc redakční podpora v Regionu.
________________________________________________________________________
590/16 doporučuje zastupitelstvu města schválit Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy
Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace za rok 2015/2016.
___________________________________________________________________________
591/16 schvaluje uzavření Mateřské školy Budišov nad Budišovkou, okres Opava,
příspěvková organizace v době vánočních prázdnin 22.12.2016 - 30.12.2016.
___________________________________________________________________________

592/16 schvaluje vyšší počet žáků ve třetí třídě Základní školy Budišov nad Budišovkou,
okres Opava, příspěvková organizace od 1.9.2016.
___________________________________________________________________________
593/16 a) ruší Spisový řád Městského úřadu Budišov nad Budišovkou ze dne 20.6.2005
b) schvaluje Spisový řád Městského úřadu Budišov nad Budišovkou s účinností od
1.1.2017 dle materiálu.
___________________________________________________________________________
594/16 a) schvaluje podání žádosti o dotaci TJ SPARTAK na MŠMT na projekt
„Rekonstrukce fotbalového hřiště ve městě Budišov nad Budišovkou“.
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančních prostředků v
minimální výši 195 700,- Kč, což činí 10% spolufinancování v rámci žádosti o dotaci
z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt „Rekonstrukce
fotbalového hřiště ve městě Budišov nad Budišovkou“.
___________________________________________________________________________
595/16 neschvaluje pořízení „Územní studie krajiny“ prostřednictvím ORP – města Vítkov
v rámci žádosti o dotaci z operačního programu MMR.
___________________________________________________________________________
596/16 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 33 ve výdajové části rozpočtu ve
výši 82.000,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
- 82.000,00 Kč
3111 – 5651 – Neinv, půjčené prostř. zřízeným PO
+ 82.000,00 Kč
___________________________________________________________________________
597/16 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 34 ve výdajové části rozpočtu ve
výši 30.000,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
- 30.000,00 Kč
5311 – 5021 – Ostatní osobní výdaje
+ 10.000,00 Kč
5311 – 5139 – Nákup materiálu j.n.
+ 20.000,00 Kč
___________________________________________________________________________
598/16 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č 35 ve výdajové části rozpočtu ve
výši 45.445,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
- 45.445,00 Kč
2169 – 6121 – Budovy,haly a stavby
+ 45.445,00 Kč
___________________________________________________________________________

