Usnesení ze 72. schůze Rady města Budišova nad Budišovkou
konané dne 22. října 2018
Přítomno
: 4 členové rady města
Omluveno
: Ing. Rostislav Kyncl
Neomluveno
:0
Další přítomní
: Ing. H. Dlouhá
Jednání řídil
: Ing. Patrik Schramm, starosta města
Obsah usnesení
Rada města :
1062/18
1. bere na vědomí přiložené Protokoly o výsledku veřejnoprávní kontroly u
zřízených příspěvkových organizací – Mateřská škola, Základní škola, Středisko volného času
a Technické služby města Budišov nad Budišovkou za účetní období roku 2016.
2. bere na vědomí přijatá opatření jednotlivých příspěvkových organizací
k provedené kontrole dle bodu 1.
3. ukládá řediteli příspěvkové organizaci Středisko volného času Budišov nad
Budišovkou předložit spolu s rozbory hospodaření k 30.09.2018 splnění nápravných opatření
dle bodu 4) Protokolu (Evidence a účtování dlouhodobého majetku) o výsledku VSK za rok
2017, a to, narovnání evidenčního stavu majetku se stavem vedeným v účetnictví.
1063/18 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2018 č. 32 na straně výdajů ve výši
109.040,00 Kč.
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
6171 – 5021 – Ostatní osobní výdaje
6171 – 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 – 5137 – DDHM

+
+
+

190.040,00 Kč
95.000,00 Kč
7.198,00 Kč
6.842,00 Kč

1064/18
1. schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání
uzavřené mezi Městem Budišov nad Budišovkou a TeSportem Budišov nad Budišovkou,s.r.o.
ze dne 02.01.2018 dle přílohy.
2. pověřuje starostu města podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení.
1065/18
1. schvaluje Smlouvu o nájmu části prostor uzavřenou mezi obchodní
společností TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o. a Městem Budišov nad Budišovkou dle
přílohy.
2. pověřuje starostu města podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení.
1066/18 doporučuje zastupitelstvu města schválení Smlouvy o bezúplatném převodu majetku
uzavřenou mezi ČR HZS MSK a Městem Budišov nad Budišovkou, jejímž předmětem je
nepotřebný majetek NZS MSK – radiostanice a nabíječky uvedené v příloze č. 1 ke smlouvě.
1067/18 doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce
movitých věcí (Projekt inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku) mezi Základní školou Budišov
nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace a Městem Budišov nad Budišovkou
dle přiloženého materiálu.

1068/18
1. schvaluje vyřazení trvale nepotřebného majetku zrušené jednoty SDH
Guntramovice – hasičské vozidlo Avia A 30K z důvodu její provozní neschopnosti a
nevyužitelnosti.
2. ukládá likvidační komisi, jmenované v rámci inventarizace majetku a
závazků za rok 2017 provedení vyřazení majetku uvedeného v bodu 1) tohoto usnesení
fyzickou likvidací.
3. ukládá předsedovi likvidační komise předložit radě města zprávu o
provedené likvidaci majetku, vč. Likvidačních protokolů dle předchozího bodu v termínu do
31.12.2018.
1069/18 doporučuje zastupitelstvu města pověřit p. Jaroslava Grečmala vedením městské
policie od 01.12.2018.
1070/18 schvaluje cenovou nabídku N18 – 15 Ing. Martina Swiatka na zpracování PD pro
stavební povolení na Stavební úpravy chodníku podél ulice Generála Svobody.
1071/18
1. schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství mezi Městem Budišov nad
Budišovkou, Centrem inkluze o.p.s., Mateřskou školou Vítkov, Městem Vítkov, Základní
školou Budišov nad Budišovkou a Mateřskou školou Budišov nad Budišovkou.
2. pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku č. 1.
1072/18 neschvaluje přidělení bytu č. 14 I. kategorie, o velikosti 1+KK, ulice Pivovarská č.
p. 317 v Budišově nad Budišovkou panu P.K.
1073/18 schvaluje přidělení bytu č. 6 I. kategorie, o velikosti 1+KK, ulice Pivovarská č. p.
317 v Budišově nad Budišovkou, panu L.M. s nájemní smlouvou uzavřenou od 01.11.2018 na
dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku.
1074/18 schvaluje přidělení bytu č. 11 I. kategorie, o velikosti 1+KK, ulice náměstí
Republiky č. p. 158 v Budišově nad Budišovkou, panu S.D. s nájemní smlouvou uzavřenou
od 01.11.2018 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku.
1075/18 schvaluje přidělení bytu č. 1 I. kategorie, o velikosti 1+kk, ulice náměstí Republiky
č. p. 159 v Budišově nad Budišovkou, panu J.B. s nájemní smlouvou uzavřenou od
01.11.2018 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku.
1076/18 schvaluje zveřejnění záměru Města Budišov nad Budišovkou na pronájem
nebytového prostoru (garáž) na ulici Mlýnská č. p. 124 v Budišově nad Budišovkou. Nájemní
smlouva bude uzavřena od 01.12.2018 na dobu neurčitou.
1077/18
1. schvaluje u příležitosti oslav 100. Výročí vzniku ČSR Smlouvu o poskytnutí
finančního příspěvku mezi Městem Odry a Městem Budišov nad Budišovkou, jejímž
předmětem je zajištění vypravení dvou historických vlaků na železniční trati Suchdol nad
Odrou – Budišov nad Budišovkou dne 27.10.2018 dle přiloženého materiálu.
2. pověřuje starostu města podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení.

Ing. Patrik Schramm
starosta města

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

