Usnesení z 21 . zasedání zastupitelstva MČsta Budišov nad Budišovkou,
konaného dne 1. listopadu 2017
___________________________________________________________________________
PĜítomno
: 14 þlenĤ zastupitelstva mČsta
Omluveno
: Mgr.P.FranČk
Neomluveno : 0
Další pĜítomní : Ing.H.Dlouhá, MČÚ,M.Werichová, katast. ÚĜad, L.Stanjurová, Centrum
inkluze, M. BaroĖ, J. Handl, MP
Jednání Ĝídil : Ing. Patrik Schramm, starosta mČsta
___________________________________________________________________________
Obsah usnesení
___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo mČsta :
1. schvaluje plán spoleþných zaĜízení pĜi komplexních pozemkových úpravách SvatoĖovice
2. bere na vČdomí informaci o probíhajících sociálních projektech v oblasti školství.
3. a) schvaluje smlouvu o bezúplatném pĜevodu vlastnického práva k nemovitým vČcem a o
zĜízení vČcného práva þ. UZSVM/OOP/4716/2017-OOPM k pozemkĤ ppþ. 202/1 ost. plocha,
ost. komunikace, 202/2 ost. plocha, ost. komunikace, 205 ost. plocha, ost. komunikace v
katastrálním území Budišov nad Budišovkou do vlastnictví MČsta Budišov nad Budišovkou.
VČcné právo spoþívá v závazku nabyvatele (povinného) nezcizit pĜevádČný majetek a
nezatížit jej zástavním právem, a to po dobu 15 let ode dne jejich nabytí do svého vlastnictví
b) schvaluje zavazující a omezující podmínky a sankþní ujednání uvedené v þl. IV. a V.
pĜedmČtné smlouvy ve znČní : 
1. Nabyvatel se zavazuje o pĜevádČný majetek ĜádnČ peþovat a užívat je pouze k úþelĤm
vyplývajících z ýl. II odst. 2. této smlouvy.V pĜípadČ pĜevodu pĜevádČného majetku z dĤvodu
veĜejného zájmu nelze pĜevádČný majetek využívat ke komerþním þi jiným výdČleþným
úþelĤm, nelze je pronajímat ani pĜenechat do pachtu Toto omezení se sjednává na dobu 15 let
od právních úþinkĤ vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí.
2. V pĜípadČ, že nabyvatel nebude pĜedmČtný pĜevádČný majetek využívat ve veĜejném zájmu
v souladu s ustanovením þl. II., odst. 2., bude jej využívat ke komerþním þi jiným výdČleþným
úþelĤm, nebo jej pronajímat þi pĜenechat do pachtu, zaplatí pĜevodci smluvní pokutu ve výši
10% ceny, kterou pĜevádČný majetek mČl ke dni právních úþinkĤ zápisu vlastnického práva
do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového pĜedpisu.
Smluvní pokutu lze uložit i opakovanČ a to za každé porušení jakékoli smluvní povinnosti
uvedené v odst. 1 ve vztahu ke každé jednotlivé pĜevádČné nemovité vČci v þl. I. této
smlouvy. V pĜípadČ opakovanČ uložené smluvní pokuty musí pĜevodce nabyvateli vždy
písemnČ oznámit , že bylo zjištČno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto
porušení smluvní povinnosti odstranČno . V pĜípadČ, že nebude v tomto termínu porušení
smluvní povinnosti nabyvatelem odstranČno, bude smluvní pokuta uložena opakovanČ.
3. Nabyvatel je však oprávnČn pĜevádČný majetek v nezbytném rozsahu smluvnČ zatížit
vČcným bĜemene pro úþely zĜízení, provozu a údržby sítČ technických vybavení a veĜejnČ
prospČšné stavby, popĜípadČ k zajištČní nezbytného pĜístupu vlastníka k jeho stavbČ.

4. Úhradu smluvních pokut dle odst. 2 tohoto þlánku provede nabyvatel ve lhĤtČ 15 ode dne ,
kdy bude k zaplacení smluvní pokuty pĜevodcem písemnČ vyzván (tj. ode dne ,kdy mu výzva
k úhradČ bude doruþena).
5. Bude-li zjištČní smluvní pokuty dle odst. 2 tohoto þlánku spojeno s náklady na vypracování
znaleckého, pĜípadnČ s jinými úþelnČ vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i
tyto náklady a to ve lhĤtČ 15 dnĤ poté, kdy bude k jejich zaplacení pĜevodcem písemnČ
vyzván.
6. PĜevodce je oprávnČn kdykoliv bČhem lhĤty stanovené v þlánku IV. odst. 1. kontrolovat,
zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je
povinen k tomuto pĜevodci poskytnout odpovídající souþinnost.
7. Nabyvatel je povinen vždy do 31.1. následujícího roku pĜedat pĜevodci pravdivou a úplnou
písemnou zprávu o plnČní podmínek souvisejících s pĜevodem z dĤvodu veĜejného zájmu
(viz. ýl. II odst. 2. ) za rok pĜedcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktiv, které jsou ve
veĜejném zájmu a jejichž zachování se nabyvatel v této smlouvČ zavázal, apod. Za poruþení
tohoto závazku uhradí nabyvatel pĜevodci smluvní pokutu ve výši 2.000,--Kþ, a to ve lhĤtČ 15
dnĤ poté, kdy bude k jejímu zaplacení pĜevodcem písemnČ vyzván.
c) povČĜuje podpisem smlouvy starostu mČsta.
4. schvaluje Zprávu o þinnosti p.o. Základní škola Budišov nad Budišovkou rok 2016/2017
5. bere na vČdomí informaci o þinnosti mČstské policie.
6. a) schvaluje neúþelovou neinvestiþní dotaci na pokrytí nedostatku finanþních prostĜedkĤ
v roce 2017 ve výši 701.000,00 Kþ dle pĜiloženého materiálu, bez vyúþtování
b) schvaluje financování prací vykonaných pro zĜizovatele do konce roku 2017 v celkové
výši 827.000,00 Kþ dle pĜiloženého materiálu
c) schvaluje úpravu pĜíspČvku na provoz na rok 2017 zvýšením o 827.000,00 Kþ.
Schválené závazné ukazatele na rok 2017, tj. pĜíspČvek na provoz þiní v celkové výši
8,527.000,00 Kþ, dotace investiþní 500.000,00 Kþ
7. schvaluje pro výkon funkce pĜísedící Okresního soudu v OpavČ paní
8. schvaluje finanþní spoluúþast na projektu s názvem SociálnČ aktivizaþní služby pro rodinu
s dČtmi.
___________________________________________________________________________

Ing.Patrik Schramm
starosta mČsta

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

