Usnesení z 22 . zasedání zastupitelstva MČsta Budišov nad Budišovkou,
konaného dne 13. prosince 2017
___________________________________________________________________________
PĜítomno
: 12 þlenĤ zastupitelstva mČsta
Omluveno
: Mgr.P.FranČk, R. NČmec,R. NČmeþek, Ing. R. Kyncl
Neomluveno : 0
Další pĜítomní : Ing.H.Dlouhá, Bc. G. Roháþová,DiS, M. Stránská, DiS.MČÚ,
Jednání Ĝídil : Ing. Patrik Schramm, starosta mČsta
___________________________________________________________________________
Obsah usnesení
___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo mČsta :
1. a) schvaluje rozpoþet na rok 2018 jako pĜebytkový s tím, že pĜebytek ve výši 2.808 tis. Kþ
bude použit ke splácení úvČrĤ z pĜedchozích let. Výše rozpoþtu v pĜíjmové þásti þiní 60.689
tis. Kþ, ve výdajové þásti 57.881 tis. Kþ.
b) schvaluje závazné ukazatele pro pĜíspČvkové organizace na rok 2018 v celkové výši
16.178 tis. Kþ, dle pĜiloženého materiálu.
2. apovČĜuje radu mČsta k provádČní rozpoþtových opatĜení ve schváleném rozpoþtu mČsta na
rok 2018 v plném rozsahu.
3. a) schvaluje dodatek þ. 4 ke SmlouvČ o dotaci na kompenzaci nákladĤ závazku veĜejné
služby, tj. zajištČní služeb obecného hospodáĜského zájmu s obchodní firmou TeSport
Budišov nad Budišovkou, s.r.o. dle pĜiloženého materiálu
b) povČĜuje starostu mČsta podpisem dodatku þ. 4 ke SmlouvČ o dotaci na kompenzaci
nákladĤ závazku veĜejné služby
4. a) schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvČ o zĜízení vČcného bĜemene a smlouvČ o právu
provést stavbu þ. IV-12-8014411/2 Budišov n.B., 3955/2, kNN pro oprávnČného ýEZ
Distribuce, a.s. spoþívající v právu oprávnČného umístit, provozovat, opravovat a udržovat
ZaĜízení distribuþní soustavy na dotþených nemovitostech, provádČt jeho obnovu, výmČnu a
modernizaci.
VČcným bĜemenem bude zatížen pozemek parcel þ. 3955/3 ost. plocha, 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
5. bere na vČdomí zprávu o realizovaných a plánovaných investiþních akcích mČsta na
období 2017 – 2018
6. schvaluje OZV þ. 2/2017 MČsta Budišov nad Budišovkou, o místním poplatku za provoz
systému shromažćování, sbČru, pĜepravy, tĜídČní, využívání a odstraĖování komunálních
odpadĤ – varianta „B“
7. schvaluje Zprávu o þinnosti MateĜské školy Budišov nad Budišovkou, okres Opava,
pĜíspČvková organizace za školní rok 2016/2017

8. a) schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt s názvem „VytvoĜení malé lokální
distribuþní sítČ pro distribuci tepla a elektĜiny s prvky SMART GRID – inteligentním Ĝídicím
systémem a Ĝízením spotĜeby pro tĜi objekty v majetku MČsta Budišov nad Budišovkou“.
b) schvaluje poskytnutí finanþních prostĜedkĤ na pĜedfinancování projektové
dokumentace, žádosti o dotaci a na dofinancování 25% podílu žadatele
9. povČĜuje radu mČsta pĜípravou zadávacích podmínek investiþního úvČrového rámce obce.
10. povČĜuje vedením mČstské policie k 1. 1. 2018 p. Miroslava Steckera
11. schvaluje nový název ulice v obci a k.ú. Budišov nad Budišovkou ve znČní : „Zahradní“
12 a) schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 3,818.000,00 Kþ na dofinancování
nákladĤ pČstební þinnosti v roce 2018 s obchodní firmou Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
dle pĜiloženého materiálu
b) povČĜuje starostu podpisem smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení
13. a) schvaluje dodatek þ. 1 ke SmlouvČ o výpĤjþce movitých vČcí (Projekt inkluzivního
vzdČlávání na Vítkovsku) mezi Centrem inkluze o.p.s., se sídlem Klokoþov, Vítkov a MČstem
Budišov nad Budišovkou dle pĜiloženého materiálu
b) povČĜuje starostu mČsta podpisem smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení
14.a) stanovuje svým neuvolnČným þlenĤm za výkon funkce odmČny za mČsíc v
následujících
þástkách:
- þlen rady:
1 480 Kþ
- pĜedseda výboru/komise mČsta:
1 000 Kþ
800 Kþ
- þlen výboru/komise mČsta:
- þlen zastupitelstva bez dalších funkcí:
500 Kþ
b) stanovuje neþlenĤm zastupitelstva za výkon funkce odmČny za mČsíc v následujících
þástkách:
500 Kþ
- pĜedseda výboru/komise mČsta:
- þlen výboru/komise mČsta:
300 Kþ
OdmČna bude poskytována ode dne 1. 1. 2018. V pĜípadČ nástupu náhradníka na uprázdnČný
mandát þlena zastupitelstva mČsta bude odmČna poskytována ode dne složení slibu. V pĜípadČ
budoucích zmČn v obsazení jednotlivých funkcí bude odmČna poskytována ode dne zvolení
do pĜíslušné funkce.
V pĜípadČ soubČhu výkonu více funkcí neuvolnČných þlenĤ zastupitelstva mČsta se stanovuje
odmČna jako souhrn odmČn. Do souhrnu jsou zahrnuty vždy maximálnČ 2 odmČny za funkce
s nejvyšší odmČnou schválenou zastupitelstvem mČsta, tak že za funkci s vyšší odmČnou se
poskytuje odmČna ve výši schválené zastupitelstvem mČsta a za funkci s nižší odmČnou se
poskytuje odmČna ve výši schválené zastupitelstvem mČsta ponížená o þástku za odmČnu
neuvolnČného þlena zastupitelstva bez dalších funkcí.

c) stanovuje v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona o obcích svým neuvolnČným
þlenĤm zastupitelstva, (usnesení rady mČsta þ. 1 ze dne 24. 11. 2014, bod 20/14), (usnesení
rady mČsta þ. 29 ze dne 27. 4. 2016, bod 417/16) povČĜeným k pĜijímání vĤle snoubencĤ, že
spolu vstupují do manželství, zvýšení odmČny podle poþtu obĜadĤ, ve kterých oddávali
v daném mČsíci o þástku 500 Kþ za obĜad, nejvýše však o þástku 2000 Kþ nad maximální výši
odmČny poskytované za mČsíc za výkon jím zastávané funkce podle zákona o obcích a
naĜízení vlády v platném znČní.
___________________________________________________________________________

Ing.Patrik Schramm
starosta mČsta

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

