Usnesení z 23 . zasedání zastupitelstva MČsta Budišov nad Budišovkou,
konaného dne 7. bĜezna 2018
___________________________________________________________________________
: 11 þlenĤ zastupitelstva mČsta
PĜítomno
Omluveno
: R. NČmeþek, J.Rak, MUD r.V. Mikulíková,Ing. P. Brodský
Neomluveno : 0
Další pĜítomní : Ing.H.Dlouhá, M. Zatloukalová, MČÚ,
Jednání Ĝídil : Ing. Patrik Schramm, starosta mČsta
___________________________________________________________________________
Obsah usnesení
___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo mČsta :
1. schvaluje neúþelový neinvestiþní pĜíspČvek na posílení finanþních prostĜedkĤ v roce 2018
ve výši 32.303,50 Kþ Technickým službám MČsta Budišov nad Budišovkou dle pĜiloženého
materiálu, bez vyúþtování
2. schvaluje úpravu závazných ukazatelĤ u pĜíspČvkové organizace Národní dĤm Budišov
nad Budišovkou, pĜíspČvková organizace na rok 2017 - pĜíspČvek na provoz, opravy a údržbu
v celkové výši 300.000,00 Kþ.
3. a) schvaluje výši dotace na úhradu výdajĤ na realizaci projektu SASRD - SociálnČ
aktivizaþní služby pro rodiny s dČtmi a nízkoprahové zaĜízení pro dČti a mládež ve výši
144.777,38 Kþ (tj. 5% spoluúþast) na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 ve tĜech platbách
dle pĜiložené veĜejnoprávní smlouvy
b) schvaluje veĜejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu výdajĤ na realizaci
projektu dle bodu a) tohoto usnesení
c) povČĜuje starostu mČsta podpisem veĜejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na
úhradu realizace projektu dle pĜedchozích bodĤ tohoto usnesení
4. a) schvaluje zámČr na získání Investiþního úvČrového rámce na období 2018 - 2022
b) povČĜuje starostu mČsta provést poptávkové Ĝízení na Investiþní úvČrový rámec a na
základČ výsledku pĜedložit zastupitelstvu návrh smlouvy
5. schvaluje nový název ulice – parcela þ. 3960/1 v obci a k.ú. Budišov nad Budišovkou ve
znČní : K Hubertovi
6. a) schvaluje odprodej nemovitostí z majetku mČsta :
K.ú. Budišov nad Budišovkou :
pozemek p.þ. st. 926 zast. plocha a nádvoĜí o výmČĜe 287 m2 jehož souþástí je stavba
bez þp/þe – jiná stavba
pozemek p.þ. 2368/1 ostatní plocha – manipulaþní plocha o výmČĜe 3243 m2
pozemek p.þ. 2368/11 ostatní plocha – jiná plocha o výmČĜe 595 m2
Kupující :
Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. ěíjna 2771/117, Ostrava
Kupní cena :
550.000,-- Kþ ( dle znaleckého posudku o cenČ obvyklé )

b) povČĜuje starostu mČsta. podpisem smlouvy
c) povČĜuje starostu mČsta zahájením jednání ohlednČ odkoupení areálu bývalých
dĜevaĜských závodĤ do majetku mČsta
d) schvaluje odprodej nemovitostí z majetku mČsta :
K.ú. Budišov nad Budišovkou :
Parcela þ. st. 997 zast. plocha o výmČĜe cca 49 m2
Kupující :
Kupní cena :
4.018,--Kþ ( 82,-- Kþ á 1 m2 )
e) povČĜuje podpisem smlouvy starostu mČsta.
7. a) ruší své usnesení ze dne 27.9.2017 þ. 16 a) a b). ve znČní :
Schvaluje smlouvu o zĜízení vČcného bĜemene - služebnost þ. IP-12-8012899/VB/1, pro
oprávnČného ýEZ Distribuce, a.s. spoþívající v zajištČní práv oprávnČného související se
stavbou zaĜízení distribuþní soustavy - podzemní vedení NN, pĜípojková skĜíĖ.
VČcným bĜemenem bude zatížen pozemek ppþ. : 274//9, 4046, 4036, k.ú. Budišov nad
Budišovkou.
VČcné bĜemeno se zĜizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,-- Kþ + DPH.
Zastupitelstvo mČsta povČĜuje starostu mČsta podpisem smlouvy.
b) schvaluje Smlouvu o zĜízení vČcného bĜemene - služebnost þ. IV-12-8012899/VB/1,
pro oprávnČného ýEZ Distribuce, a.s. spoþívající v zajištČní práv OprávnČného umístit,
provozovat, opravovat a udržovat ZaĜízení distribuþní soustavy na dotþených nemovitostech.
VČcným bĜemenem bude zatížen pozemek ppþ. : 4046, 4084, k.ú. Budišov nad Budišovkou.
VČcné bĜemeno se zĜizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,-- Kþ + DPH.
c) povČĜuje starostu mČsta podpisem smlouvy.
8. a) schvaluje Smlouvu o zĜízení vČcného bĜemene pro oprávnČného ýEZ Distribuce, a.s. þ.
IV-12-8009845/1, Budišov nad Budišovkou, Berounská, pĜípojka kNN pro dĤm þ.p. 667.
Obsahem smlouvy je právo oprávnČné zĜídit, provozovat, opravovat a udržovat Souþást
distribuþní soustavy na pozemku. Rozsah VB je vymezen geom. plánem, který je nedílnou
souþástí smlouvy
VČcným bĜemenem bude zatížen pozemek parcela þ. 2313/1 a 2313/2, k.ú. Budišov nad
Budišovkou.
VČcné bĜemeno se bude zĜizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,-- Kþ + DPH tj.
1.200 Kþ.
b) povČĜuje podpisem smlouvy starostu mČsta.
9. a) schvaluje Smlouvu o uzavĜení budoucí smlouvy o zĜízení vČcného bĜemene a smlouvu o
právu provést stavbu þ. IV-12-8014503-2, Budišov nad Bud., 388/12, Drozd, NNk pro
oprávnČného ýEZ Distribuce, a.s. spoþívající v zajištČní práv oprávnČného umístit,
provozovat, opravovat a udržovat ZaĜízení distribuþní soustavy ( zemní kabelové vedení nn )
na dotþené nemovitosti.
VČcným bĜemenem bude zatížen pozemek ppþ. 282/6, k.ú. Budišov nad Budišovkou.
VČcné bĜemeno se bude zĜizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,-- Kþ + DPH.
b) povČĜuje starostu mČsta podpisem smlouvy.
10. a) schvaluje Smlouvu o zĜízení vČcného bĜemene pro oprávnČného ýEZ Distribuce, a.s.
þ. IV-12-8011117/1, Budišov nad Budišovkou, þ.p. 726 TJ SPARTAK, rozšíĜení kNN.
Obsahem smlouvy je právo oprávnČné zĜídit, provozovat, opravovat a udržovat Souþást

distribuþní soustavy na pozemku. Rozsah VB je vymezen geom. plánem, který je nedílnou
souþástí smlouvy
VČcným bĜemenem bude zatížen pozemek parcela þ. 221/1, 3568/21 a 448/1, k.ú. Budišov
nad Budišovkou.
VČcné bĜemeno se bude zĜizovat za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,-- Kþ + DPH tj.
2.420 Kþ.
b) povČĜuje starostu mČsta podpisem smlouvy.
11. povČĜuje finanþní a kontrolní výbor provedením kontroly odvodu poplatku z ubytovací
kapacity u všech poplatníkĤ dle OZV þ. 4/2010.
12. a) bere na vČdomí nesouhlasné vyjádĜení NPÚ k návrhu stavebních úprav námČstí
Republiky
b) trvá na podobČ návrhu stavebních úprav námČstí Republiky schválených na jednání
ZM 26. 4. 2017.
13. schvaluje podání žádosti ýR-ÚĜadu pro zastupování státu ve vČcech majetkových o
bezúplatný pĜevod nemovitosti pozemku parcela þ. 2772 ostatní plocha – ostatní komunikace
o výmČĜe 1562 m2, k.ú. Podlesí nad Odrou, do majetku mČsta.
___________________________________________________________________________

Ing.Patrik Schramm
starosta mČsta

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

