Usnesení z 24 . zasedání zastupitelstva MČsta Budišov nad Budišovkou,
konaného dne 23. kvČtna 2018
___________________________________________________________________________
: 12 þlenĤ zastupitelstva mČsta
PĜítomno
Omluveno
: Ing. R.Kyncl, J.Rak, Ing. F. Vrchovecký
Neomluveno : 0
Další pĜítomní : Ing.H.Dlouhá, M. Zatloukalová, Bc.G.Roháþová, DiS. MČÚ,
Jednání Ĝídil : Ing. Patrik Schramm, starosta mČsta
___________________________________________________________________________
Obsah usnesení
___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo mČsta :
1. a) schvaluje výsledek výbČrového Ĝízení – nabídku Komerþní banky, a.s. Praha, na
poskytnutí investiþního úvČrového rámce na financování investiþních akcí MČsta Budišov nad
Budišovkou v období 2018-2022 ve výši 30,000.000,00 Kþ
b) schvaluje Smlouvu o úvČru na sjednaný úþel: Investiþní úvČrový rámec na období
2018-2022 dle pĜílohy
c) povČĜuje starostu mČsta podpisem Smlouvy dle bodu b) tohoto usnesení
d) povČĜuje vedoucí odb. FaS pĜedkládáním zpráv o þerpání investiþního úvČrového
rámce a to prĤbČžnČ
2. schvaluje stĜednČdobý výhled rozpoþtu MČsta Budišov nad Budišovkou na období
2019 – 2023.
3. a) schvaluje úþelovou dotaci na úhradu výdajĤ na þinnost neziskové organizaci TJ Spartak
Budišov nad Budišovkou, z.s. na rok 2018 ve výši 120.000,00 Kþ
b) schvaluje pĜiloženou veĜejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle bodu a) tohoto
usnesení
c) povČĜuje starostu mČsta podpisem veĜejnoprávní smlouvy dle bodu b) tohoto usnesení
4. a) schvaluje návratnou finanþní výpomoc na pĜedfinancování projektu „SpoleþnČ na
horách“ ve výši pĜedpokládané dotace 316.445,00 Kþ
b) schvaluje pĜiloženou smlouvu o poskytnutí návratné finanþní výpomoci ve výši
316.445 Kþ na pĜedfinancování projektu dle bodu a) tohoto usnesení
c) povČĜuje starostu podpisem smlouvy o návratné finanþní výpomoci dle bodu b) tohoto
usnesení

5. schvaluje neinvestiþní úþelovou dotaci s vyúþtováním, na úhradu finanþní spoluúþasti na
projektu „SpoleþnČ na horách“, reg. þíslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001116 pro Základní
školu Budišov nad Budišovkou, p.o. v roce 2018 ve výši 60.000,00 Kþ
6. schvaluje zprávu o þinnosti finanþního výboru za rok 2017.
7. schvaluje plán þinnosti finanþního výboru na rok 2018.
8. schvaluje zprávu o þinnosti kontrolního výboru za rok 2017.
9. schvaluje plán þinnosti kontrolního výboru na rok 2018.
10. a) schvaluje usnesení rady mČsta þ. 927/18 ze dne 9.4.2018 ve vČci ukonþení Smlouvy o
spolupráci mezi obcemi MČstem Vítkov a MČstem Budišov nad Budišovkou (vþ. dodatkĤ) ve
vČci manažera Strategického plánu sociálního zaþleĖování na Vítkovsku uzavĜenou dne
28.4.2016 k datu 1.5.2018 dohodou.
b) povČĜuje starostu k podpisu dokumentu smČĜujícímu k ukonþení smlouvy dle bodu a)
tohoto usnesení
11. a) ruší usnesení zastupitelstva mČsta ze dne 24.6.2015 v bodČ 6.a) ve znČní :
6.a) chvaluje odkoupení nemovitostí do majetku mČsta :
K.ú. Budišov nad Budišovkou :
pozemek p.þ. st. 563 zast. plocha a nádvoĜí o výmČĜe 3683 m2 jehož souþástí je stavba s þ.p.
484 – prĤm. objekt
pozemek p.þ. st. 1080 zast. plocha a nádvoĜí o výmČĜe 3 m2 jehož souþástí je stavba bez
þp/þe – jiná stavba
pozemek p.þ. 2369/2 zahrada výmČĜe 221 m2
za kupní cenu ve výši 930.000,-- Kþ ( + daĖ z nabytí nemov. vČci + provize RK )
V pĜípadČ více zájemcĤ povČĜuje stanovením nejvyšší možné kupní ceny radu mČsta.
II.
b) ruší usnesení zastupitelstva mČsta ze dne 15.3.2017 v bodČ 4.a) ve znČní :
4.a) schvaluje pĜevod pozemkĤ z majetku mČsta následnČ :
K.ú. Budišov nad Budišovkou :
parcela þ. 4178 orná pĤda o výmČĜe cca 2000 m2 za kupní cenu : -- þást o výmČĜe cca 1000
m2 za 76,-- Kþ á 1 m2 + DPH 21%
- þást o výmČĜe cca 1000 m2 za 100,-- Kþ á 1 m2 + DPH 21 %
12. a) schvaluje Smlouvu o zĜízení vČcného bĜemene pro oprávnČného ýEZ Distribuce,
a.s. spoþívající v právu OprávnČného zĜídit, provozovat, opravovat a udržovat Souþásti
distribuþní soustavy nadzemní vedení nízkého napČtí a betonového sloupu 2x.
VČcné bĜemeno se bude zĜizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,-- + DPH.

VČcným bĜemenem budou zatížený pozemek ppþ. : 4464, 4467 a 4344, k.ú. Budišov nad
Budišovkou.
b) povČĜuje podpisem smlouvy starostu mČsta.
13.) a) schvaluje smlouvu o zĜízení vČcného bĜemene - služebnost þ. IV-12-8013286/1,
Podlesí, p.þ. 110/9, Vysoudil, vNN/kNN.
VČcným bĜemenem bude zatížen pozemek ppþ. : 2212/4 a 2511, k.ú. Podlesí nad Odrou.
VČcné bĜemeno se bude zĜizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,-- Kþ + DPH.
b) povČĜuje starostu mČsta podpisem smlouvy.
14.) a) schvaluje zámČr vykoupit do majetku mČsta nemovitosti :
K.ú. Budišov nad Budišovkou :
Pozemek p.þ. st. 563 zast. plocha a nádvoĜí o výmČĜe 3683 m2 jehož souþástí je stavba s þ.p.
484 – prĤm. objekt.
Pozemek p.þ. st. 1080 zast. plocha a nádvoĜí o výmČĜe 3 m2 jehož souþástí je stavba bez
þp/þe – jiná stavba.
Pozemek p.þ. 2369/2 zahrada výmČĜe 221 m2.
b) schvaluje zámČr o vykoupení nemovitosti za kupní cenu ve výši 700.000,-- Kþ. bez
zástavního práva.
15. schvaluje výši dotace na obnovu exteriéru památkovČ významných staveb na území mČsta
Budišov nad Budišovkou pro rok 2018 dle pĜiloženého materiálu.
16. a) schvaluje pĜedloženou Smlouvu o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce chodníkĤ
v oblasti ul. Dukelská I. etapa“ ve výši 400.000,- Kþ mezi Moravskoslezským krajem a
MČstem Budišov nad Budišovkou.
b) povČĜuje starostu mČsta podpisem smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení.
17. souhlasí s realizací zámČru „Stavební úpravy stávajícího bytového domu a jeho pĜestavba
na bytový dĤm se 4 sociálními byty v BudišovČ nad Budišovkou – ul. Partyzánská 278“.
___________________________________________________________________________

Ing.Patrik Schramm
starosta mČsta

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

