Usnesení z 69 schůze Rady Města Budišova nad Budišovkou
konané dne 15. srpna 2018
Přítomno
: 3 členové rady města
Omluveno
: Ing. Rostislav Kyncl, Roman Pecník
Neomluveno : 0
Další přítomní : Ing. H. Dlouhá
Jednání řídil : Ing.Patrik Schramm, starosta města
Obsah
usnesení
Rada města:
1017/18 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2018 č. 23 v příjmové a ve výdajové části
rozpočtu ve výši 400.000,00 Kč.
V příjmové části rozpočtu
0000 - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů (ÚZ 608)

+ 400.000,00 Kč

Ve výdajové části rozpočtu
2212 - 6121 - Budovy, haly a stavby (ÚZ 608)

+ 400.000,00 Kč

1018/18 schvaluje úpravu rozpoču města pro rok 2018 č. 24 ve výdajové části ve výši
25.000,00 Kč.
Ve výdajové části rozpočtu
6409 - 5901 - Nespecifikovaná rezerva
5399 - 5169 - Nákup služeb j.n.

- 25.000,00 Kč
+ 25.000,00 Kč

1019/18 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2018 č. 25 v příjmové a ve výdajové části
rozpočtu.
V příjmové části rozpočtu
0000 - 4122 - Neinv. přijaté transfery od krajů

+ 50.000,00 Kč

Ve výdajové části rozpočtu
5512 - 5909 - Ostatní neinv. výdaje j.n.

+ 50.000,00 Kč

1020/18 schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem nebytového prostoru na ul. Partyzánská
č. p. 299.

1021/18 povoluje dle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., výjimku z nejvyššího počtu žáků
stanoveného prováděcím právním předpisem, který určuje tento počet na 30 žáků (dle § 4 odst. 7
vyhlášky č. 48/2005), do počtu 4 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě
vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Tato výjimka
bude uplatněna ve třetím a pátém ročníku při sloučení paralelních tříd (III.A a III.B/V.A a V.B)
pouze pro předměty hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti. Tato výjimka se
uplatňuje na celý školní rok 2018/2019.

Ing. Patrik Schramm
starosta města

Ing. Pavel Jílek
místostarosta města

