Usnesení z 9 . zasedání zastupitelstva města Budišov nad Budišovkou,
konaného dne 17. února 2016
Přítomno
: 12 členů zastupitelstva města
Omluveno
: In.F. Vrchovecký, R,Němec, D.Sekerková
Neomluveno : 0
Další přítomní : Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová,G.Roháčová, DiS., MěÚ
Jednání řídil : Ing. Rostislav Kyncl, starosta města
Obsah usne s ení
Zastupitelstvo města:
1. a) ruší usnesení ze dne 16.12.,2015 v bodě 14 a) ze ve znění : schvaluje úplatný převod
vlastnického práva k nemovité věci pozemek parcela č. st. 1051 o výměře 80 m2, k.ú.
Budišov nad Budišovkou.
Převodce : ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových
Nabyvatel : Město Budišov nad Budišovkou.
Zastupitelstvo města schvaluje nové znění :
b) schvaluje úplatný převod vlastnického práva k nemovité věci pozemek parcela č. st.
1051 o výměře 80 m2, k.ú. Budišov nad Budišovkou a přenesení daňové povinnosti
k zaplacení daně z nabytí nemovité věci od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12/ 00 Praha 2.
Převodce : ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových
Nabyvatel : Město Budišov nad Budišovkou.
2. schvaluje nový průběh katastrální hranice procházející středem potoka „Budišovka „ mezi
obcí Budišov nad Budišovkou ( k.ú. Staré Oldřůvky ) a obcí Svatoňovice ( k.ú. Svatońovice )
a to přesunem z osy potoka „Budišovka“ na jeho pravý břeh tak, jak je uvedeno v příloze.
3. a) schvaluje přijetí dotace z ROP Moravskoslezsko na akci „Výstavba sportovní haly
v Budišově nad Budišovkou“, č.CZ.1.10/4.1.00/05.01815 .
b) pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální
rady na akci „Výstavba sportovní haly v Budišově nad Budišovkou“,
č.CZ.1.10/4.1.00/05.01815.
4. a) schvaluje dotaci ve výši 250.000,00 Kč na úhradu nákladů na investice jednotek
Hasičského záchranného sboru MSK-územního odboru Opava,
b) schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 250.000 Kč na úhradu
nákladů na investice jednotek Hasičského záchranného sboru MSK-územního odboru Opava
dle přiloženého návrhu,
c) pověřuje starostu podpisem smlouvy dle bodu b) tohoto usnesení
5. a) schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dotaci na kompenzaci nákladů závazku veřejné
služby, tj. zajištění služeb obecného hospodářského zájmu s obchodní firmou TeSport
Budišov nad Budišovkou, s.r.o. dle přiloženého materiálu,

b) pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 Smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení.
6. schvaluje Memorandum o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování mezi Odborem
pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 11801 Praha 1 Malá
Strana a Městem Budišov nad Budišovkou, se sídlem Halaškovo nám.2, Budišov nad
Budišovkou
7. schvaluje plán priorit realizace prvků plánu společných zařízení (PSZ) v k.ú. : Budišov nad
Budišovkou, Podlesí nad Odrou a Staré Oldřůvky dle zápisu z jednání ze dne 27.1.2016 mezi
Státním pozemkovým úřadem, pobočka Opava a Městem Budišov nad Budišovkou.
8. bere na vědomí čerpání kontokorentního úvěru se stavem k 17,2,2016 ve výši 0,00 Kč
9. ruší své usnesení č 9 z 6. jednání zastupitelstva města ze dne 30.9.2015 ve znění:
a) schvaluje poskytnutí dotace MSK na úhradu spolupodílu nákupu dopravního automobilu
pro jednotku požární ochrany Budišov nad Budišovkou
b) schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace MSK ve výši 576.453,08 Kč
c) pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
___________________________________________________________________________

Ing. Rostislav Kyncl
starosta města

Ing. Patrik Schramm
místostarosta

