Usnesení z 15 . zasedání zastupitelstva mČsta Budišov nad Budišovkou,
konaného dne 14. prosince 2016
___________________________________________________________________________
PĜítomno
: 12 þlenĤ zastupitelstva mČsta
Omluveno
: D.Sekerková, R. NČmeþek, Mgr. P. FranČk
Neomluveno : 0
Další pĜítomní : Ing.H.Dlouhá, G.Roháþová, DiS, , J. Skalková , MČÚ, J. Vondrouš, Ĝeditel
ZŠ, Mgr. S. Novotná, Ĝeditelka MŠ, M.Stránská DiS, BC.J.Poljak,
Jednání Ĝídil : Ing. Patrik Schramm, starosta mČsta
___________________________________________________________________________
Obsah usnesení
___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo mČsta :
1. a) schvaluje Dodatek þ. 1 ke SmlouvČ o úvČru na sjednaný úþel: Stavba sportovní haly
mČsta Budišova nad Budišovkou dle pĜílohy.
b) povČĜuje starostu mČsta podpisem Dodatku þ. 1 ke SmlouvČ dle bodu a) tohoto
usnesení.
2. a) schvaluje materiály uvedené v pĜíloze tohoto usnesení – refinancování stávajících úvČrĤ
u ýSOB:
A) Dodatek þ. 5, ke SmlouvČ o úvČru þ. 2210/08/0057 – Opravy a rekonstrukce BD
Berounská þp. 680, Budišov nad Budišovkou,
B) Dodatek þ. 4, ke SmlouvČ o úvČru þ. 0478/10/2210 – Rekonstrukce mČstských BD
na námČstí Budišova nad Budišovkou,
C) Dodatek þ. 3, ke SmlouvČ o úvČru þ. 0111/11/2210 – Výstavba nového vodovodu
v þásti Budišova nad Budišovkou - Staré OldĜĤvky,
D) Dodatek þ. 1 ke SmlouvČ o úvČru þ. 227/12/5628 – Zateplení ZŠ, KD, kotelna na
biomasu zvýšení separace KO a Ĝešení nakládání s bioodpadem,
E) Dodatek þ. 3 ke SmlouvČ o úvČru þ. 0935/12/5628 – Kontokorent
F) Smlouvu o úvČru þ. 2038/16/5625 – Smlouva o refinancování úvČrĤ dle písm. A)
až D).
b) povČĜuje starostu mČsta podpisem dodatkĤ ke smlouvám a smlouvy o úvČru dle bodu
a) písm. A) až F) tohoto usnesení.
3. a) schvaluje rozpoþet na rok 2017 jako pĜebytkový s tím, že pĜebytek ve výši 2.770 tis. Kþ
bude použit ke splácení úvČrĤ z pĜedchozích let. Výše rozpoþtu v pĜíjmové þásti þiní 53.197
tis. Kþ, ve výdajové þásti 50.427 tis. Kþ.
b) schvaluje závazné ukazatele pro pĜíspČvkové organizace na rok 2017 v celkové výši
14.365 tis. Kþ, dle pĜiloženého materiálu.

4. povČĜuje radu mČsta k provádČní rozpoþtových opatĜení ve schváleném rozpoþtu mČsta na
rok 2017 v plném rozsahu.
5. schvaluje úpravu závazných ukazatelĤ u pĜíspČvkové organizace StĜedisko volného þasu
na rok 2016 - pĜíspČvek na provoz, opravy a údržbu v celkové výši 3.289.000,00 Kþ.
6. a) schvaluje zĜizovací listiny pĜíspČvkových organizací: MateĜská škola Budišov nad
Budišovkou, Základní škola Budišov nad Budišovkou a StĜediska volného þasu Budišov nad
Budišovkou dle pĜiloženého návrhu.
b) povČĜuje starostu a místostarostu podpisem zĜizovacích listin pĜíspČvkových organizací
dle bodu a) tohoto usnesení.
7. a) schvaluje Dodatek þ. 1 ke SmlouvČ o poskytování sociálních služeb a poskytování
pĜíspČvku na þinnost s neziskovou organizací Charita Odry,
b) povČĜuje starostu mČsta podpisem dodatku þ. 1 dle bodu a) tohoto usnesení.
8. schvaluje pĜevod pozemkĤ z majetku mČsta následnČ :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
parcela þ. 212/14 ostatní plocha o výmČĜe 12 m2 za kupní cenu 108,-- Kþ/1m2
Katastrální území Staré OldĜĤvky :
parcela þ. 105/4 TTP o výmČĜe 23 m2 za kupní cenu 86,-- Kþ/1m2
parcela þ. 2218/1 ost. plocha – þást o výmČĜe cca 30 m2 za kupní cenu 38,-- Kþ/1m2
Katastrální území Guntramovice :
parcela þ. 646/3 ost. plocha o výmČĜe 314 m2 za kupní cenu 67,-- Kþ/1m2
Katastrální území Podlesí nad Odrou :
ppþ. 2268/29 ost. plocha – þást o výmČĜe cca 200 m2 za kupní cenu 38,-- Kþ/1m2
9. a) schvaluje vykoupení nemovitostí do majetku mČsta :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
Pozemek parcela þ. 3444/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výmČĜe 752 m2, od
ZemČdČlského podniku Rázová, státní podnik v likvidaci za cenu v místČ obvyklou tj 40.000,-Kþ.
Pozemek parcela þ. 4229 TTP o výmČĜe 4263 m2, od za cenu 10,--Kþ á 1 m2 tj. 42.290,-- Kþ.
b) neschvaluje vykoupení nemovitostí do majetku mČsta :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
parcela þ. 3495/1 ost.plocha – ost. kom. o výmČĜe 172 m2
parcela þ. 3496/1 ost.plocha – ost. kom. o výmČĜe 755 m2.

10. schvaluje dodatek þ. 3 ke SmlouvČ o výpĤjþce ze dne 1.3.2012 pro vypĤjþitele
TČlovýchovná jednota SPARTAK Budišov nad Budišovkou, z. s., IýO 47813709, se sídlem
Dukelská 726, 747 87 Budišov nad Budišovkou.
PĜedmČt výpĤjþka se doplĖuje o nemovitosti:
Pozemek ppþ. st. 909 zast. plocha a nádvoĜí o výmČĜe 179 m2, souþástí je stavba bez þp/þe,
obþ. vybavenost, stavba stojí na pozemku parcela þ. st. 909, Katastrální území Budišov nad
Budišovkou.
11. a) schvaluje Smlouvu o zĜízení vČcného bĜemene þ. IP-12-8015847/1 pro oprávnČného
ýEZ Distribuce, a.s. spoþívající v zajištČní práv oprávnČného související se stavbou zaĜízení
distribuþní soustavy „IP-12-8015857, Budišov nad Budišovkou, parc. þ. 567/7, pĜípojka
kNN, podzemní kabel NN 0,4 kV
VČcným bĜemenem bude zatížen pozemek ppþ. 602/6 TTP, k.ú. Budišov nad Budišovkou.
VČcné bĜemeno se zĜizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1.210,-- Kþ a jeho rozsah je
vymezen v geom. plánu þ. 1132-441/2014, který je souþástí smlouvy.
b) povČĜuje starostu mČsta podpisem smlouvy.
12. schvaluje OZV þ. 2/2016 MČsta Budišov nad Budišovkou, o místním poplatku za provoz
systému shromažćování, sbČru, pĜepravy, tĜídČní, využívání a odstraĖování komunálních
odpadĤ.
13. schvaluje Výroþní zprávu MateĜské školy Budišov nad Budišovkou, okres Opava,
pĜíspČvková organizace za rok 2015/2016.
14. schvaluje Memorandum o spolupráci mezi Odborem pro sociální zaþleĖování ÚĜadu
vlády ýR a MČstem Budišovem nad Budišovkou.
15. a) bere na vČdomí podání žádosti o dotaci TJ SPARTAK na MŠMT na projekt
„Rekonstrukce fotbalového hĜištČ ve mČstČ Budišov nad Budišovkou“.
b) schvaluje poskytnutí finanþních prostĜedkĤ v minimální výši 195 700,- Kþ, což þiní
10% spolufinancování v rámci žádosti o dotaci z programu Ministerstva školství, mládeže a
tČlovýchovy na projekt „Rekonstrukce fotbalového hĜištČ ve mČstČ Budišov nad Budišovkou“.
16. schvaluje Dodatek þ. 1 ke SmlouvČ o spolupráci mezi obcemi Vítkov a Budišov nad
Budišovkou ze dne 28. 4. 2016.
17. a) schvaluje projekt Regenerace sídlištČ pro rok 2017.
b) schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj z programu
Podpora bydlení, podprogram 117D062 „Regenerace sídlišĢ.

c) schvaluje dofinancování akce Regenerace sídlištČ pro rok 2017 ve výši cca 2 mil. Kþ
z pĜebytku hospodaĜení za rok 2016.
18. schvaluje Smlouvu o výpĤjþce movitých vČcí mezi StĜediskem volného þasu Budišov nad
Budišovkou, okres Opava, pĜíspČvkovou organizací a MČstem Budišov nad Budišovkou dle
pĜiloženého materiálu (projekt „Spojme sa rýchlo a modernČ“).
19. schvaluje Smlouvu o výpĤjþce movitých vČcí mezi StĜediskem volného þasu Budišov nad
Budišovkou, okres Opava, pĜíspČvkovou organizací a MČstem Budišov nad Budišovkou dle
pĜiloženého materiálu (projekt „Pojćme spoloþnČ za kulturou“).
20. schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na pronájem nemovitostí v majetku mČsta :
Katastrální území Guntramovice :
SKI AREÁL Horní Guntramovice lyžaĜský vlek ( invent. þ. 4843, 4844 a 4845 ) na pozemcích parcela þ. : 1464, 1462, 1466,
1436, 1465, 1411,1412.
21. bere na vČdomí zprávu o Skiareálu Horní Guntramovice.
___________________________________________________________________________

Ing.Patrik Schramm
starosta mČsta

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

