Usnesení z 58. schůze Rady Města Budišova nad Budišovkou
konané dne 27. listopadu 2017
Přítomno
: 4 členové rady města
Omluveno
: Roman Pecník
Neomluveno : 0
Další přítomní : Ing. Hana Dlouhá, FaS, Ing. Klus – Lesy
Jednání řídil : Ing. Patrik Schramm, starosta města
Obsah usnesení
Rada města :
841/17 schvaluje výsledek hospodaření města a příspěvkových organizací za I. až III. čtvrtletí
roku 2017
__________________________________________________________________________
842/17 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města na rok 2018 jako
přebytkový s tím, že přebytek ve výši 2.808 tis. Kč bude použit ke splácení úvěrů
z předchozích let. Výše rozpočtu v příjmové části činí 60.689 tis. Kč, ve výdajové části
57.881 tis. Kč, dle přiloženého materiálu
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit závazné ukazatele pro příspěvkové
organizace na rok 2018 v celkové výši 16.178 tis. Kč, dle přiloženého materiálu.
___________________________________________________________________________
843/17 doporučuje zastupitelstvu města pověřit k provádění rozpočtových opatření, ve
schváleném rozpočtu města na rok 2018, radu města a to v plném rozsahu.
___________________________________________________________________________
844/17 doporučuje zastupitelstvu města schválení dodatku č. 4 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
___________________________________________________________________________
845/17 a) schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání (autobusová čekárna)
sjednanou mezi Městem Budišov nad Budišovku a organizací TeSport Budišov nad
Budišovkou, s.r.o., dle přiloženého materiálu
b) pověřuje starostu města podpisem smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení
___________________________________________________________________________
846/17 a) schvaluje smlouvu příkazní mezi Městem Budišov nad Budišovkou a Technickými
službami města Budišov nad Budišovkou, p.o., jejímž předmětem je vedení účetnictví ve
smyslu zákona č. 563/2001 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
b) pověřuje starostu města podpisem smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení
_________________________________________________________________________
847/17 a) schvaluje přiložený Plán inventur v rámci inventarizace majetku a závazků
k 31.12.2017 pro město Budišov nad Budišovkou,

b) pověřuje starostu města podpisem dokumentů vyplývajících z Plánu inventur dle
předchozího bodu usnesení,
c) ukládá ředitelům příspěvkových organizací realizovat inventarizaci majetku a
závazků k 31.12.2017 v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy,
d) ukládá ředitelům příspěvkových organizací předložit finančnímu a správnímu
odboru výsledky provedené inventarizace majetku a závazků, vč. inventurních soupisů
k 31.12.2017 v termínu do 9.3.2018,
e) ukládá finančnímu a správnímu odboru města předložit radě města výsledky
provedené inventarizace majetku a závazků k 31.12.2017 za město a příspěvkové organizace
v termínu do 30.4.2018.
___________________________________________________________________________
848/17 a) schvaluje dotaci ve výši 30.000,00 Kč na částečné financování aktivit projektu
Spolu to zvládneme II. v roce 2017 dle přiloženého materiálu
b) schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu výdajů
uvedených v bodu a) tohoto usnesení
c) pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle
bodu b) tohoto usnesení
___________________________________________________________________________
849/17 a) schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci Mateřské škole Budišov nad
Budišovkou, okres Opava, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Zkvalitnění
předškolního vzdělávání ve výši 50.000,00 Kč
b) schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi Mateřskou školou Budišov nad
Budišovkou, okres Opava, příspěvkovou organizací a Městem Budišov nad Budišovkou,
jejímž předmětem je poskytnutí návratné finanční výpomoci dle bodu a) tohoto usnesení a
přiložené smlouvy
c) pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy dle bodu b) tohoto
usnesení
___________________________________________________________________________
850/17 doporučuje zastupitelstvu města schválit Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy
Budišov nad Budišovkou ve školním roce 2016/2017.
___________________________________________________________________________
851/17 schvaluje uzavření Mateřské školy Budišov nad Budišovkou v době vánočních
prázdnin tj. 21.12.2017 – 2.1.2018.
___________________________________________________________________________
852/17 a) jmenuje zástupce zřizovatele ve školské radě při ZŠ Budišov nad Budišovkou –
Gabriela Roháčová, DiS, a Ing. Pavla Jílka na další období 2017-2020

b) schvaluje přílohu zřizovací listiny Školské rady při Základní škole v Budišově
nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace.
___________________________________________________________________________
853/17 a) schvaluje přiložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na „Stavební úpravy objektu
č. p. 229, Budišov nad Budišovkou“ ze dne 9. 5. 2017
b) pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dle bodu a)
tohoto usnesení
___________________________________________________________________________
854/17 doporučuje zastupitelstvu města pověřit p. Miroslava Steckera vedením městské
policie od 1. 1. 2018
___________________________________________________________________________
855/17 a) schvaluje vyplacení odměny ředitelce ZŠ Mgr. Natálii Jaššové dle důvodové
zprávy.
b) schvaluje vyplacení odměny řediteli SVČ Bc. Josefovi Poljakovi dle důvodové
zprávy.
c) schvaluje vyplacení odměny řediteli TS Ing. Pavlovi Brodskému dle důvodové
zprávy.
___________________________________________________________________________
856/17 schvaluje uvedení sídla spolku Jezerní důl, z.s - IČ 04114736 založeného r. 2015 na
adrese: Halaškovo nám. 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou.
___________________________________________________________________________
857/18 doporučuje Zastupitelstvu města Budišov nad Budišovkou schválit OZV č. 2/2017
Města Budišov nad Budišovkou, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů- (varianta B tj. beze
změny – 8,-- Kč za pytel plastu)
___________________________________________________________________________
858/17 a)schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem
nebytového prostoru na ul. Partyzánská č.p. 229, 747 87 Budišov nad Budišovkou.
b) schvaluje, že v případě jediného žadatele a uplynutí doby zveřejnění, bude výše
uvedený nebytový prostor přidělen Adéle Bernfeldové k provozování kadeřnictví. Nájemní
smlouva bude uzavřena od 01.01.2018 na dobu neurčitou.
___________________________________________________________________________
859/17 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 56 ve výdajové části rozpočtu ve
výši 920.262,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
- 920.262,00 Kč
2212 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+920.262,00 Kč
___________________________________________________________________________

860/17 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 57 ve výdajové části rozpočtu ve
výši 42.550,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
2169 – 5171 – Opravy a udržování
- 42.550,00 Kč
2212 – 5171 – Opravy a udržování
+ 42.550,00 Kč
__________________________________________________________________________
861/17 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 58 v části rozpočtu na straně příjmů
a výdajů ve výši 149.977,00 Kč
V příjmové části rozpočtu
0000 – 4116 – Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR
+ 149.977,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
5512 – 5021 – Ostatní osobní výdaje
+ 76.983,00 Kč
5512 – 5139 – Nákup materiálu j.n.
+ 67.794,00 Kč
5512 – 5167 – Služby školení a vzdělávání
+ 5.200,00 Kč
___________________________________________________________________________
862/17 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 59 v části rozpočtu na straně výdajů
ve výši 88.000,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
3631 – 5154 – Elektrická energie
+ 22.000,00 Kč
3631 – 5169 – Nákup služeb
+ 66.000,00 Kč
2212 – 5169 – Nákup služeb
- 22.000,00 Kč
2169 – 5169 - Nákup služeb
- 66.000,00 Kč
___________________________________________________________________________
863/17 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 60 v části
příjmů a výdajů ve výši 654.669,00 Kč
V příjmové části rozpočtu
0000 – 1342 – Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
0000 – 1383 – Zrušený odvod z VHP
0000 – 1381 – Daň z hazardních her
3419 - 2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku
3639 – 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků
3639 – 3113 – Příjmy z prodeje ostat. hmotného maj.
Celkem strana příjmů

rozpočtu na straně
+
+
+
+
-

25.000,00 Kč
248.000,00 Kč
378.000,00 Kč
5.331,00 Kč
985.000,00 Kč
170.000,00 Kč
654.669,00 Kč

Ve výdajové části rozpočtu
3299 – 5221 – Neinvestiční transfery o.p.s.
– 780.000,00 Kč
3299 – 5339 – Neinvestiční transfery cizím přísp.org.
–
38.831,90 Kč
6171 – 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
+ 130.000,00 Kč
6409 – 5221 – Neinvestiční transfery o.p.s.
+ 30.000,00Kč
6114 – 5169 – Nákup služeb
+
2.162,90 Kč
3392 – 5141 – Úroky
+
2.000,00 Kč
Celkem strana výdajů
- 654.669,00Kč
___________________________________________________________________________

