Usnesení z 62. schůze Rady Města Budišova nad Budišovkou
konané dne 29. ledna 2018
Přítomno
: 5 členů rady města
Omluveno
: 0
Neomluveno : 0
Další přítomní : Ing. H. Dlouhá, Bc. G. Roháčová, DiS - MěÚ, Mgr. J. Poljak-SVČ
Jednání řídil : Ing.Patrik Schramm, starosta města
Obsah usnesení
Rada města :
876/18 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2018 č. 1 v tř. 8 – Financování a výdajové
části rozpočtu o částku 897.513,42 Kč
Tř. 8 – Financování
0000 – 8115 – Změna stavu krátkodobých fin. prostř. na účtech
+ 897.513,42 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
+ 897.513,42 Kč
___________________________________________________________________________
877/18 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2018 č. 2 v příjmové a ve výdajové části
rozpočtu ve výši 161.795,00 Kč s označení „ÚZ 98 008“
V příjmové části rozpočtu
0000 – 4111 – Neinvestiční přijaté transfery v všeob.pokl. správy
+ 161.795,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6118 – 5019 – Ostatní neinv. výdaje j.n.
+ 2.500,00 Kč
6118 – 5021 – Ostatní osobní výdaje
+ 76.420,00 Kč
6118 – 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstn.
+
875,00 Kč
6118 – 5139 – Nákup materiálu j.n.
+ 30.000,00 Kč
6118 – 5162 – Služby telekomunikací a radiokomun.
+ 2.000,00 Kč
6118 – 5169 – Nákup služeb j.n.
+ 50.000,00 Kč
___________________________________________________________________________
878/18 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2018 č. 3 v příjmové a ve výdajové části
rozpočtu ve výši 250.000,00 Kč
V příjmové části rozpočtu
3613 – 2132 – Příjmy z pronájmu ost. nemovit,. a jejich částí
+ 250.000,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva.
+ 250.000,00 Kč
___________________________________________________________________________
879/18 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem nebytového
prostoru na ul. Partyzánská č.p. 229, 747 87 Budišov nad Budišovkou.
Nájemní smlouva bude uzavřena od 01.03.2018 na dobu neurčitou.
___________________________________________________________________________

880/18 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 4,
na ulici Křivá č.p. 672 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt I. kategorie, nájemní
smlouva bude uzavřena od 01.3.2018 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku.
___________________________________________________________________________
881/18 a) schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem
nebytového prostoru na ul. Partyzánská č.p. 229 – kancelář, 747 87 Budišov nad Budišovkou.
b) schvaluje, že v případě jediného žadatele a uplynutí doby zveřejnění, bude výše
uvedený nebytový prostor přidělen Středisku volného času Vítkov, příspěvkové organizaci
Vítkov. Nájemní smlouva bude uzavřena od 01.03.2018 na dobu neurčitou.
___________________________________________________________________________
882/18 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 6,
na ulici Pivovarská č.p. 317 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt I. kategorie, nájemní
smlouva bude uzavřena od 01.03.2016 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku.
___________________________________________________________________________
883/18 schvaluje vyhlášení výběrového řízení a složení výběrové komise – dle materiálu na
služby v rámci projektu ‚, Revitalizace zeleně na vybraných veřejných prostranstvích“.
___________________________________________________________________________
884/18 schvaluje zápis kroniky města za rok 2016.
___________________________________________________________________________
885/18 schvaluje identifikaci míst se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů dle
přiloženého materiálu pro žádost o vydání opatření obecné povahy dle par. 33d zák. č.
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
___________________________________________________________________________
886/18 pověřuje FaS odbor přípravou obecně závazné vyhlášky o zákazu podomního
prodeje na nejbližší jednání zastupitelstva města.
___________________________________________________________________________
887/18 a) bere na vědomí informaci o žalobě náhrady škody s příslušenstvím, žalobce,
žalovaný Město Budišov nad Budišovkou.
b) pověřuje vedení města dalším jednáním v této věci.
___________________________________________________________________________
888/18 bere na vědomí informace o schválených dotačních projektech v rámci Operačního
programu Zaměstnanost.
___________________________________________________________________________
889/18 schvaluje v souladu s vnitřním předpisem č. 10, Směrnice k používání fondu
zaměstnavatele (sociální fond) rozpočet sociálního fondu na celý kalendářní rok 2018 dle
předloženého materiálu.
___________________________________________________________________________

890/18 a) schvaluje:Cenu nájemného hrobových míst na hřbitovech Budišov nad
Budišovkou, Guntramovice, Staré Oldřůvky a Podlesí pro rok 2018 ve výši 7 Kč/m2 dle
věstníku MF č. 01/2018,
b) schvaluje:Cenu za služby spojené s nájmem na hřbitovech Budišov nad
Budišovkou, Guntramovice, Staré Odlřůvky a Podlesí pro rok 2018 ve výši 13 Kč/m2.
___________________________________________________________________________
891/18 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2018 č. 4 ve výdajové části rozpočtu ve výši
96.000,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva.
- 96.000,00 Kč
4349 – 5321 - Neinv. transfery obcím
+ 96.000,00 Kč
___________________________________________________________________________

Ing. Patrik Schramm
starosta města

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

