BUDIŠOV SKÝ ZP RAVODAJ

1

BUDIŠOV SKÝ ZP RAVODAJ

Slovo starosty
Milí spoluobčané,
vstoupili jsme do roku 2022, který je mimo jiné i rokem
komunálních voleb. Nemáme k dispozici celý rok, ale
plánů a úkolů je pořád dost, bude to tedy opět adrenalinový závod, ale na to jsme si už za poslední roky jaksi
zvykli. Za sebe si přeji, abychom vše naplánované stihli
Název akce

do podzimu dokončit, a že toho není málo.
V prvním čísle zpravodaje vždy bilancujeme předcházející rok. Předkládám tabulku investic dokončených v loňském roce, některé však byly započaty už v roce 2020,
ale pro přehled je uvádím.

Stav

Výše
dotace

Podíl města

1.

Rozšíření kapacity mateřské
školy

Stavba zkolaudována, řádně
užívána, dotace proplacena.

22 mil.

20 mil.

2 mil.

2.

Centrum volnočasových aktivit
– „Domeček“ u SVČ

Stavba zkolaudována, řádně
užívána, dotace proplacena.

5,5 mil.

2 mil.

3,5 mil.

11,5 mil.

9,6 mil.

1,9 mil.

890 tis.

534 tis.

356 tis.

1,34 mil.

1,2 mil.

140 tis.

8 mil.

6 mil.

2 mil.

6,1 mil

4,3 mil.

1,8 mil.

Silesianka – stezka rozhleden
Stavba zkolaudována, řádně
a vyhlídkových míst
3.
Euroregionu Silesia – rozhledna užívána, dotace proplacena z 90 %.
Kopřivná
4.

Revitalizace zeleně ve
vybraných částech města

Zeleň vysazena, dotace
proplacena.

Rekonstrukce sociálního
Rekonstrukce proběhla
5. zařízení na ZŠ Halaškovo nám.
o prázdninách, dotace proplacena.
178
6.

Stavební úpravy bytového
domu na ul. Partyzánská 278

7.

Digitální rozhlas v provozu,
Protipovodňová opatření města
akce řádně dokončena, dotace
Budišov nad Budišovkou
proplacena.

Stavba zkolaudována, řádně
užívána, dotace proplacena.

8. Pumptrackový ovál

Práce jsou přerušeny, hotovo 40 %.
Dotace proplacena z 80 %.

1,7 mil.

1,4 mil.

300 tis.

Příprava projektové
9. dokumentace zpřístupnění
Jezerního dolu

Hotová studie a PD pro stavební
povolení. Předání červen 2022.

530 tis.

318 tis.

212 tis.

Stavba předána, řádně užívána,
dotace proplacena.

6,4 mil.

4,5 mil.

1,9 mil

Stavba dokončena, řádně užívána,
dotace navržena k proplacení.

1,2 mil

1 mil.

200 tis.

Stavba dokončena, řádně užívána,
dotace proplacena.

700 tis.

500 tis.

200 tis.

2,1 mil.

4,8 mil.
část bude
dofinancována
z kotlíkových
dotací

Stavební úpravy objektu ZŠ na
10. nám. Republiky
11.

Naučná stezka k Jezernímu
dolu

12. Workout a fitness hřiště
Stavební úpravy bytových
13. domů č. p. 659, 660, 661, 662,
672, 673
Výměna střešní krytiny na
14. budově Základní školy na nám.
Republiky
Výměna střešní krytiny na
15. bytových domech na nám.
Republiky, ul. Křivá a G. Svobody
Venkovský Mikroregion
16. Moravice - předcházení vzniku
odpadu
17.

Modernizace Autokempu
Budišov nad Budišovkou

Stavba před dokončením, chybí
natřít sokly, jakmile se oteplí.

6,9 mil.

Provedena sanace krovu a výměna
krytiny.

1,65 mil.

1,65 mil.

Provedena výměna krytiny.

4,3 mil.

4,3 mil.

Kompostéry dodány, dotace
proplacena.

1,34 mil.

1,125 mil.

215 tis.

Akce řádně ukončena, dotace
proplacena.

530 tis.

320 tis.

153 tis. město
50 tis. podíl
Schrammová

80,5 mil.

54,9 mil.

25,6 mil.

Součet
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Celkové
náklady Kč
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Výše dokončených investic v loňském roce byla 80,5
mil. korun, předpoklad výše dotací 54,9 mil., podíl města
25,6 mil. Je potřeba brát v potaz, že stavby MŠ, rozhledna, BD Partyzánská a Domeček byly zahájeny v roce
2020 a do roku 2021 přešly v různém stavu rozpracovanosti, ale v tabulce uvádím celé částky, za které jsme
akce zrealizovali. Naopak sídliště, které je hrazeno z překlenovacího úvěru a bylo započato na podzim, neuvádím
vůbec. Rád se budu opakovat a znova poděkuji všem
zainteresovaným. Většinu dotací už máme proplacenou, prakticky bez krácení: to je pro nás to nejdůležitější. Přebytek z hospodaření roku 2021 ve výši 2 mil. byl
zapojen do rozpočtu roku 2022 na příjmové straně k dokrytí ztráty. Daňové příjmy v roce 2021 činily bez mála
49 mil. a i díky tomu se podařilo dokončit, proúčtovat
všechny akce a skončit s malým přebytkem na konci
roku. Kontokorentní úvěr jsme nemuseli použít, překlenovací úvěr na MŠ je uhrazen, u rozhledny zbývá doplatit 8 % z celkové částky překlenovacího úvěru. Předposlední žádost o platbu na rozhlednu je právě připomínkována ze strany CRR (Centrum pro regionální rozvoj).
Jsem si vědom, že poslední roky jedeme ekonomicky na
doraz, ale maximálně využíváme dotačních příležitostí
a nechceme propásnout šance, které se nabízí. Každým
rokem se zvedají ceny stavebního materiálu, tudíž jeden
rok čekání může stavbu prodražit o 10 % a více.
Letošní rok nebude pro všechny občany jednoduchý.
Ceny energií dramaticky vzrostly, rostou ceny služeb,
zboží i inflace. Některým hrozí energetická chudoba.
Prostě se zdražuje, ale věřím, že se ekonomika opět
rozjede, povede se stabilizovat veřejné finance a zkro-

tit inflaci. Nechci to zakřiknout, ale v energetické politice se nám nyní daří. Máme dobře zafixovanou elektřinu
za nízké ceny na 2 roky dopředu, to je pozitivní. Ceny
zemního plynu máme prozatím výborné, takže alespoň
toto nás může chvíli nechat „v klidu“. Cena tepla za
1 GJ byla v roce 2021 historicky nejnižší, zde je potřeba
pochválit jednatele TeSportu, p. Jaššo, že i přes investice do kotelen se jim podařilo držet cenu tepla. A když
jsou tak šikovní, hodili jsme jim na krk ještě další činnost.
Tím je provozování vodovodu ve Starých Oldřůvkách.
Firma LXM po deseti letech provozování vypověděla
městu nájemní smlouvu. Provoz vodovodu firma dlouhodobě dotovala, což už dále nechtěla. TeSport si tedy
vyřídil na Krajském úřadu povolení k provozování a od
nového roku mají vodovod od města pronajatý. Nepopulárním krokem bylo 100% zdražení ceny kubíku vody
z 15 Kč na 30 Kč bez daně. Bylo chybou, že jsme cenu
vody nezvyšovali pravidelně, tak jako to dělá SmVaK. Ale
město také nemůže provoz vodovodu dotovat, tzn. platby
za vodné musí pokrýt náklady na provoz. Investice do
vybudování vodovodu nebyla vůbec malá, ještě letošní
rok město splácí úvěr na vodovod. Zde v Budišově již
platíme 50 Kč za kubík, tudíž v Oldřůvkách bude voda
stále o dost levnější. V případě technické závady na vodovodu jsme s firmou LXM domluveni na spolupráci, to
je potřeba zmínit.
Kromě zdraví přeji, aby lidé v tom letošním roce drželi
pospolu a nenechali se rozdělovat. Aby vládl zdravý rozum, pokora, odpovědnost i radost.
Ing. Patrik Schramm, starosta města

Plán investičních akcí pro rok 2022 a výhled na rok 2023
Každoročně pro Vás máme připraven seznam investičních akcí plánovaných na tento rok a také projektů, které
máme připravené do let příštích.
Začneme hned tou nejdůležitější stavbou, a to rekonstrukcí sídliště, která začala na podzim loňského roku.
Jedná se o jeden z největších dlouhodobě připravovaných projektů města, který je finančně i stavebně velmi
náročný, kde jsme se opakovaně pokoušeli získat dotaci, ale bohužel neúspěšně. V loňském roce jsme se však
rozhodli, že stav je natolik špatný a je potřeba se do oprav
pustit, i když to budeme muset zafinancovat z vlastních
zdrojů. V současné době již jsou hotové chodníky, parkovací stání a veřejné osvětlení na spodním sídlišti, nebýt
rychlého příchodu zimy už v listopadu, stihli bychom vše
i vyasfaltovat, ale příroda za nás rozhodla, takže asfaltovat se bude až na jaře. Vše je připraveno, obrubníky jsou
usazeny, a jakmile se rozjede obalovna, tak se spodní
sídliště dokončí do finální podoby. Také nové parkoviště
je v podstatě hotové a i zde čekáme jen na asfaltování.
Na horním sídlišti je zatím hotovo pouze pár metrů chodníků, pokračovat se bude také na jaře a jsme domluveni
s realizační firmou, že nerozkopou naráz celé sídliště, ale
budeme se snažit vždy dokončit souvislý úsek a až následně se pustí do dalšího. Současně s tím musíme vybudovat i nové veřejné osvětlení, takže práce nás zde čeká
víc než dost. Znovu Vás velmi prosíme, abyste si v době
prováděných prací přeparkovali svá auta na parkoviště ke

sportovní hale nebo na plochu u pálenice, případně využijte dalších parkovacích míst ve městě, aby zrovna Vaše
auto nebránilo stavbě. O harmonogramu prací určitě budeme společně s firmou Kareta pravidelně informovat,
termín dokončení je smlouvou stanoven na podzim 2022,
ale dle vyjádření stavbyvedoucího bychom snad mohli
mít vše hotovo dříve.
Další velkou akcí, která nás čeká, je přístavba nové garáže k hasičské zbrojnici spojená s rekonstrukcí vnitřních prostor. Na základě požadavků našich hasičů a také
vzhledem k rozrůstajícímu se počtu vozidel a techniky,
jsme nechali zpracovat PD, vše se stavebně povolilo
a v loňském roce se povedlo získat dotaci z Ministerstva
vnitra a také z Moravskoslezského kraje. Kromě garáže
na automobil, jenž slouží k výjezdům hasičů k nehodám, je
součástí projektu i rekonstrukce vytápění, vzduchotechniky, elektroinstalace, rozvodů vody a podlah. V rámci toho
bude provedena i rekonstrukce městského bytu a archívu
stavebního úřadu, která však bude hrazena z rozpočtu
města. Stavební práce budou zahájeny v únoru.
Pro příznivce sportování bude letošní rok hodně zajímavý, protože kromě již započaté výstavby tzv. pumptracku
(okruh s umělými terénními nerovnostmi pro jízdu na kole,
koloběžce, odrážedle, inline bruslích či skateboardu),
máme podanou žádost o dotaci na výstavbu skateparku,
který by měl vzniknout za sportovní halou, hned vedle
zmíněného pumptracku. V plánu je vybudovat i asfaltový
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okruh pro inline bruslení okolo obou sportovišť, čímž by
měl vzniknout ucelený areál SportParkBnB, kde si bude
moci najít prostor pro sportování téměř každý.
Na podzim loňského roku zastupitelstvo města rozhodlo o realizaci technického zasněžování ve skiareálu
v Guntramovicích, jedná se o poměrně velký projekt, na
jehož přípravě se pracuje již od roku 2017. Projekt zahrnuje výstavbu vyrovnávací vodní nádrže přímo u svahu,
voda pro zasněžování bude odebírána z nádrže u hasičské zbrojnice, vedena nízkotlakým potrubím do vyrovnávací nádrže a poté pomocí vysokotlakých čerpadel rozvedena po svahu. Zasněžovat se bude pomocí sněžných
děl v kombinaci se sněžnými tyčemi, které jsou energeticky mnohem úspornější. Součástí projektu je i výstavba
nové kioskové trafostanice, protože stávající přípojka NN
má nedostačující kapacitu. Máme vyřízena veškerá potřebná povolení vodoprávního a stavebního úřadu, aktuálně probíhá veřejná zakázka na výběr zhotovitele. Realizace se předpokládá v průběhu letošního roku, abychom
příští zimní sezónu mohli skiareál naplno rozjet. Jak už
bylo řečeno, jedná se o velký projekt, který je také finančně náročný. Financování bude za pomocí samostatného
úvěru, který bude postupně splácen z výnosů skiareálu.
I přestože je ekonomická stránka velmi důležitá, přínos
celého skiareálu je mnohem širší - a to nejen ve zlepšení
turistické atraktivity města, zvýšené návštěvnosti turistů,
ale také v možnostech lyžařského výcviku dětí z naší školy, školky, zájmových sdružení a škol ze širokého okolí.
Vzhledem k tomu, že se nacházíme poměrně daleko od
dalších skiareálů a svah je ideální jak pro výuku škol, tak
i pro rodiny s dětmi, je zde velký potenciál budoucích návštěvníků. Velkým plusem je také příslib provozovatelů
Rekreačního střediska Zálesí, kteří mají zájem provozovat svou hlavní budovu i v zimě pro zájemce o výuku lyžování z řad škol a jsou připraveni zajistit lyžařské výcviky
hned od první sezóny. Tím bychom měli pokrýt provoz
lyžování ve všední dny přes den, kdy je vždy návštěvnost nižší než o víkendech. Přínos by měl být také pro
provozovatele ubytovacích a restauračních služeb, kteří
se v zimním období potýkají s nižší návštěvností. Přestože víme, že začátky nebudou jednoduché, skiareál má
šanci stát se do budoucna další „chloubou“ města, která
rozšíří možnosti zimního sportování nejen pro naše děti
a mládež, ale i pro lidi z okolí. Důležité je také to, že jako
jeden z mála takových projektů by si na provoz měl vydělat a neměl by tak zatěžovat městský rozpočet.
U sportu ještě chvíli zůstaneme – další projekt, který je
Stav

Celkové
náklady Kč

Výše
dotace

Podíl města
v Kč

1. Regenerace sídliště I. etapa

Stavba započata na podzim 2021,
spodní sídliště a nové parkoviště
téměř hotové, zbývá vyasfaltovat,
v dubnu začnou práce na horním
sídlišti.

10 mil. Kč

-

10 mil. Kč

Realizace nového veřejného
osvětlení na horním sídlišti

Hotová projektová dokumentace,
probíhá aktualizace rozpočtu.
V nejbližší době bude vypsána
veřejná zakázka malého rozsahu.
Realizace bude probíhat
souběžně s rekonstrukcí sídliště

4 mil. Kč

-

4 mil. Kč

Název akce

2.

4

připraven na letošní rok, je rekonstrukce tělocvičny
v budově školy na náměstí. Zde bychom rádi zrekonstruovali podlahy, nářaďovnu, sociální zázemí a šatny. Jakmile vyjde výzva na rekonstrukce sportovních zařízení,
tak podáme žádost o dotaci a snad se podaří co nejdříve
tělocvičnu zrekonstruovat.
V průběhu roku nás čeká i několik menších projektů a jedním z nich je doplnění zázemí k rozhledně. Konkrétně
se jedná o výstavbu otevřeného přístřešku se slunečními
hodinami a instalaci informačních panelů, rozcestníků,
laviček, stojanu na kola a odpadkových košů. Dalšími
projekty, které určitě stojí za zmínku, jsou rekonstrukce
knihovny v kulturním domě, rekonstrukce sociálních zařízení na domečku SVČ, modernizace techniky v Muzeu
břidlice v rámci Technotrasy.
Každoročně zkoušíme získat i dotace na opravu místních komunikací, letos jsme opakovaně podali žádost
o rekonstrukci ulic ČSA a Havlíčkova, tak třeba se na nás
tentokrát usměje štěstí a spravíme další kus cesty. Trochu
větším projektem je vybudování parkovacích míst a nového chodníku u bytových domů na ul. Mírových letnic, zde
jsme vloni konečně po velkých útrapách získali stavební
povolení, ale moc šancí na získání nějaké dotace v tomto
případě není. Chceme proto zkusit celou akci vysoutěžit
a pokud bude výsledná cena slušná, tak bychom celý projekt zrealizovali z vlastních prostředků. Vše závisí také na
tom, jak se bude vyvíjet ekonomická situace státu a tím
i plnění financí do rozpočtu města.
Nakonec ještě jedna oprava cesty, jejíž velmi špatný
stav nás trápí více než 10 let – jde o krajskou cestu III4413 v Podlesí, která vede obcí od hlavní cesty směrem
dolů až k řece Odře do vojenského prostoru. Stav vozovky je opravdu tristní a my už několik let urgujeme krajskou
správu silnic, aby tuto cestu opravili. Bohužel ale není na
seznamu priorit, a proto jsme se rozhodli poslat žádost
ministru obrany o náhradu škody, kterou díky projíždějící
těžké vojenské technice na této komunikaci armáda a vojenské lesy způsobila. Nechali jsme zpracovat projektovou dokumentaci na opravu povrchu a nezbývá než čekat
na vyjádření ministerstva. Pokud se povede cestu opravit,
tak jsme domluveni se Správou silnic MSK, že by nám
tento úsek následně převedli darem do majetku města.
Projektů máme i letos nachystáno poměrně hodně, jsme
však na začátku roku a uvidíme, co vše se nám podaří
zrealizovat. Ani letos se však nejspíše nudit nebudeme.
V tabulce jsme Vám nachystali stručný přehled včetně
předpokládaných nákladů a dotací.
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Přístavba garáže k hasičské
3. zbrojnici včetně rekonstrukce
vnitřních prostor

Vybrána dodavatelská firma,
rekonstrukce začne v průběhu
února 2022.

9,1 mil. Kč

5,5 mil. Kč

4,6 mil. Kč

SportparkBnB – 1. etapa
4.
pumptrack

Získána dotace v rámci MSK,
stavba začala na podzim roku
2021, zbývá asfaltování povrchů
a dokončit terénní úpravy

1,7 mil. Kč

1,4 mil. Kč

300 tis. Kč

SportparkBnB – 2. etapa
skatepark, inline dráha

Podána žádost o dotaci na MSK
v rámci postižených oblastí
Osoblažsko a Vítkovsko

4,1 mil. Kč

2,8 mil. Kč

1,3 mil. Kč

Vše stavebně povoleno, aktuálně
probíhá veřejná zakázka na výběr
dodavatelské firmy.

9,6 mil. Kč

-

9,6 mil. Kč

Výstavba nové trafostanice ve
skiareálu Guntramovice

Vše stavebně povoleno, připravuje
se veřejná zakázka na výběr
2,7 mil. Kč
dodavatelské firmy.

-

2,7 mil. Kč

Rekonstrukce školní tělocvičny
v budově ZŠ

Zpracována PD, bude se podávat
žádost o dotaci, v plánu je
kompletní rekonstrukce podlahy,
nářaďovny, soc. zázemí, šaten
a kabinetu.

2,2 mil. Kč

1,8 mil. Kč

400 tis. Kč

1 mil. Kč

750 tis. Kč

5.

Vybudování infrastruktury
6. pro technické zasněžování
skiareálu Guntramovice
7.

8.

9. Doplnění zázemí rozhledny

Získána dotace z Euroregionu
Silesia, v rámci veřejné zakázky
vybrána zhotovitelská firma,
realizace na jaře 2022.

250 tis. Kč

Chytré město SmartBnB – IoT
senzory pro monitorování
10.
spotřeby energií, kvality
vzduchu, výšky hladiny nádrží

Podána žádost o dotaci přes MAS
Opavsko (85 %)

117 tis. Kč

100 tis. Kč

17 tis. Kč

11. Rekonstrukce knihovny SVČ

Podána žádost o dotaci přes MAS
Opavsko (80 %)

285 tis. Kč

230 tis. Kč

55 tis. Kč

12.

Rekonstrukce sociálních
zařízení SVČ

Podána žádost o dotaci na MSK
(50 %)

805 tis. Kč

395 tis. Kč

410 tis. Kč

13.

Modernizace techniky v Muzeu
břidlice

Podána žádost o dotaci na MSK
(80 %)

313 tis. Kč

250 tis. Kč

63 tis. Kč

14.

Vysázení zeleně – kaplička na
Červeném kopci

Podána žádost o dotaci na SFŽP
(100 %)

250 tis. Kč

250 tis. Kč

0 Kč

Rekonstrukce místních
komunikací ul. ČSA (úsek od
15.
MŠ k myslivně), Havlíčkova nový asfalt

Podána žádost o dotaci na MMR
(80 %)

2,5 mil. Kč

2,0 mil. Kč

500 tis. Kč

Vybudování parkoviště
16. u bytových domů na ul.
Mírových letnic

Vydáno stavební povolení,
připravuje se veřejná zakázka na
výběr dodavatelské firmy.

3,4 mil. Kč

-

3,4 mil.Kč

Projektová dokumentace výměna oken a rekonstrukce
17.
bytových domů nám. Republiky
158, 159 a Partyzánská 160

Projektová dokumentace je ve fázi
přípravy. Předpokládáme podání
žádosti o dotaci v průběhu roku.

dle
rozpočtu

dle dotační
výzvy

dle dotační
výzvy

400 tis. Kč

-

400 tis. Kč

3,6 mil. Kč

3,6 mil. Kč
Ministerstvo obrany + MSK

-

18.

Rekonstrukce části bytových
Bytový dům Halaškovo náměstí
a nebytových prostor,
33 – bývalé Krušovice
rekonstrukce vytápění.

Oprava krajské silnice III-4413
19. Podlesí – od křižovatky dolů
směrem k Odře

Zpracována projektová
dokumentace, podána žádost na
ministerstvo obrany o náhradu
škody za zničení komunikace.

5

BUDIŠOV SKÝ ZP RAVODAJ

Rekonstrukce chodníků na ul.
20.
Gen. Svobody

Hotová projektová dokumentace,
vyřizuje se stavební povolení, poté
1,5 mil. Kč
bude podána žádost na Státním
fondu dopravní infrastruktury.

1,2 mil. Kč

300 tis. Kč

Rekonstrukce Národního domu
21.
na pečovatelské a vstupní byty

Rozdělení na dvě etapy,
přepracováván rozpočet, abychom
mohli žádat až o 90 % dotaci na
MFČR.

22 mil. Kč

dle dotační
výzvy

dle dotační
výzvy

Připravena projektová
dokumentace, vydáno stavební
povolení. Čekáme na dotační
výzvu na veřejná prostranství,
kterou bychom chtěli využít.

22,9 mil. Kč

dle dotační
výzvy

dle dotační
výzvy

Stavební úpravy objektu č. p.
23.
153 na školní družinu

Hotová PD, vydáno stavební
povolení na přestavbu domu na
budovu pro potřeby ZŠ – školní
družina, učebny.

16,5 mil. Kč

dle dotační
výzvy

dle dotační
výzvy

Výměna oken na budově
24.
Městského úřadu - radnice

Připravujeme podání žádosti
o dotaci, možnost dofinancování
do výše 90 % z programu pro
poskytování půjček na kotlíky.

2,6 mil. Kč

90 %

10 %
z rozpočtu

Příprava stavebních parcel
25. – za Domovem Letokruhy
a Svatoňovický kopec

Příprava projektu na nové
stavební parcely k výstavbě
rodinných domů

dle
rozpočtu

dle dotační
výzvy

dle dotační
výzvy

22.

Rekonstrukce náměstí
Republiky

Ing. Pavel Jílek, místostarosta města

Rada města
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na
území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni
k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení města,
Halaškovo náměstí 2, Budišov n/Budišovkou.
57. jednání RM dne 15. listopadu 2022
(přítomno všech 5 členů rady města,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• schvaluje výsledek veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
na akci „Budišov nad Budišovkou – rekonstrukce požární zbrojnice“ a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy o dílo s vítěznou firmou RENESA – stavební
firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Opava;
• schvaluje výsledek veřejné zakázky zadávané mimo
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek na akci „Příroda, kultura, vesmír – po stopách rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o dílo s vítězným uchazečem firmou Alfakont s.r.o.,
Pardubická 528, 537 01 Chrudim;
• schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené
12. 10. 2021 mezi městem Budišov nad Budišovkou a Hydro Gas Manufacture, s.r.o., Poděbradova
1069/35, 702 00 Moravská Ostrava a pověřuje starostu města podpisem dodatku;
• schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené
dne 10. 11. 2020 mezi městem Budišov nad Budi-
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šovkou a ILLÍK-RAIL spol. s.r.o., Kolofíkovo nábřeží
1671/11a, 747 05 Opava 5 a pověřuje starostu města
podpisem dodatku.
58. jednání RM dne 29. listopadu 2021
(přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomní: MěÚ – Ing. Hana Dlouhá,
Miroslava Zatloukalová, ZŠ - Mgr. Natálie Jaššová,
MŠ - Mgr. Simona Novotná, SVČ - Bc. Josef Poljak,
TeSport - Ing. Slavomír Jaššo,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• doporučuje zastupitelstvu města schválit OZV
č. 4/2021 města Budišov nad Budišovkou, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit spolufinancování 4. výzvy kotlíkových dotací, a to ve výši 5 000 Kč
na jeden realizovaný projekt (žádost), tedy na jednu
výměnu kotle;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit celkovou
výši dotace z rozpočtu města Budišov nad Budišovkou na 4. výzvu kotlíkových dotací 100 000 Kč;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit spolufinancování dotací na výměnu zdroje tepla dle aktuálně vy-
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

hlášené výzvy z programu Nová zelená úsporám ze
Státního fondu životního prostředí ČR;
doporučuje zastupitelstvu města schválit výši dotací
na spolufinancování výměny zdrojů tepla z programu
Nová zelená úsporám ve městě Budišov nad Budišovkou a místních částech, a to ve výši 5 000 Kč pro
každého úspěšného žadatele;
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-802143, Budišov nad Budišovkou, Dukelská,
parc. č. 619/10, kNN pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s. spočívající v zajištění práv oprávněného
umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení
distribuční soustavy, provádět obnovu, výměnu a modernizaci; věcným břemenem bude zatížen pozemek
parc. č. 619/2, k. ú. Budišov nad Budišovkou; věcné
břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu
ve výši 2 000 Kč + DPH, a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy;
schvaluje pacht pozemků v majetku města k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 3968 trvalý travní porost o výměře 7 756 m2
parcela č. 3955/1 trvalý travní porost – část o výměře
cca 2 300 m2
parcela č. 3931 trvalý travní porost o výměře 4 041 m2
parcela č. 3945 trvalý travní porost – část o výměře
cca 2 000 m2
Celkem o výměře 16 097 m2 = 1,6 ha p. M. H. za pachtovné ve výši 1 920 Kč/rok
schvaluje pacht pozemku v majetku města k. ú. Guntramovice:
parcela č. 1913 ostatní plocha o výměře 2 467 m2 =
0,3 ha p. J. K. za pachtovné ve výši 360 Kč/rok;
doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemků z majetku města k. ú. Podlesí nad Odrou:
parcela č. 140/1 ostatní plocha o výměře cca 149 m2
p. Mdr. E. S. za kupní cenu ve výši 14 900 Kč,
parcela č. 2511 ostatní plocha část o výměře cca 100 m2
a parcela č. 2212/4 ostatní plocha částo o výměře cca
20 m2 p. O. V. za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2
schvaluje Smlouvu o pachtu vodního díla Vodovod
Staré Oldřůvky s obchodní firmou TeSport Budišov
nad Budišovkou, s.r.o. dle přiloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie s obchodní firmou TeSport Budišov nad
Budišovkou, s.r.o. dle přiloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci
projektu prevence kriminality na rok 2022 v rámci výzvy MV ČR s názvem „Budišov nad Budišovkou – Asistent prevence kriminality 2022“ a souhlasí s finanční
spoluúčastí;
schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Výměna střešní krytiny na bytových domech náměstí
Republiky Budišov nad Budišovkou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy s firmou Libor Šibal,
Staré Město 179, 792 01 Staré Města;
schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. S02-2021-2
a pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1
s firmou DEREK – Kaluža s.r.o, Radniční 363/72, Ostrava;

• schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě, evidenční číslo 07866/2018/
RRC a pověřuje starostu města podpisem Dodatku
č. 1 mezi Moravskoslezským krajem a městem Budišov nad Budišovkou;
• neschvaluje příspěvek Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.;
• schvaluje odměny Mgr. Natálii Jaššové, Mgr. Simoně Novotné, Bc. Josefovi Poljakovi, Ing. Pavlovi Brodskému, Ing. Slavomírovi Jaššovi a Ing. Josefovi Klusovi dle přiloženého materiálu;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit vstup do
ENERKOM Opavsko, z.s.;
• schvaluje dar ve výši 15 000 Kč Římskokatolické farnosti v Budišově nad Budišovkou na osvětlení kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Budišově nad Budišovkou a pověřuje starostu města podpisem darovací
smlouvy;
• schvaluje Směrnici č. 2/2021, o hospodaření prostředky určenými na sociální výdaje s účinností od
1.1.2022 dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem směrnice;
• schvaluje Investiční záměr na výstavbu infrastruktury pro zasněžování Skiareálu Horní Guntramovice,
schválený usnesením č. 10/21Z/2021 dne 10.11.2021,
bude předmětem zdaněného pronájmu s firmou TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.;
• bere na vědomí přiložené Protokoly o výsledku veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací – Mateřská škola, Základní škola a Technické služby města Budišov nad Budišovkou za účetní
období roku 2020 a doporučuje přijatá opatření jednotlivých příspěvkových organizací k provedené kontrole;
• schvaluje výsledek hospodaření města Budišov nad
Budišovkou a zřízených příspěvkových organizací
(MŠ, ZŠ, SVČ, TS, ND) k 30. 9. 2021;
• schvaluje jako jediný společník výsledek hospodaření obchodní společnosti Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o. k 30. 9. 2021;
• schvaluje jako jediný společník výsledek hospodaření obchodní společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o. k 30. 9. 2021;
• schvaluje odpisové plány města Budišov nad Budišovkou a příspěvkových organizací města – MŠ, ZŠ,
SVČ, TS a ND na rok 2022 dle přiložené rekapitulace;
• projednala plán nákladů a výnosů na rok 2022 příspěvkových organizací města Budišov nad Budišovkou (MŠ, ZŠ, SVČ a ND), dle přiložených materiálů;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh
rozpočtu na rok 2022 jako schodkový. Výše rozpočtu podle druhového tříděná v příjmové části činí
78 862,39 tisíc Kč, ve výdajové části 89 445,44 tisíc
Kč. Schodek rozpočtu bude krýt třída 8 financování
v celkové výši 10 583,05 tisíc Kč, z toho 2 000 tisíce Kč zůstatky bankovních účtů předchozího roku
a 9 484,91 tisíc Kč finanční prostředky investičního
úvěrového rámce po odečtení splátek úvěrů ve výši
901,86 tisíc Kč, dle přiloženého materiálu;
• doporučuje schválit závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2022 v celkové výši 18 688,91
tisíc Kč, dle přiloženého materiálu;
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• doporučuje zastupitelstvu pověřit radu města k provádění rozpočtových opatření, ve schváleném rozpočtu města na rok 2022 města, a to v plném rozsahu;
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 60 pro rok 2021
ve výdajové části ve výši 82 500 Kč:
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva		
		
- 82 500 Kč
3639 – 6351 – Investiční transfery zřízených příspěv		
kových organizací
+ 82 500 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 61 pro rok 2021
ve výdajové části ve výši 268 034 Kč:
2321 – 6371 – Účelové inv. transf. nepodnik. fyz.
osobám
- 69 000 Kč
3745 – 6119 – Ostatní nákupy dlohod. nehm. Majetku		
		
+ 69 000 Kč
3612 – 5169 – Nákup ostatních služeb - 151 000 Kč
3745 – 6119 – Zeleň – nákup ostatních služeb		
		
+151 000 Kč
3613 – 5171 – Opravy a udržování
- 24 704 Kč
3745 – 5169 – Nákup ostatních služeb + 24 704 Kč
2310 – 5169 – Nákup ostatních služeb - 23 330 Kč
3745 – 5169 – Zeleň – nákup ostatních služeb		
		
+ 23 330 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 62 pro rok 2021
ve výdajové části ve výši 180 000 Kč za podmínky
schválení zvýšení závazných ukazatelů příspěvkové organizace SVČ zastupitelstvem města dne
15.12.2021:
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva		
		
- 180 000 Kč
3233 – 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím
+ 180 000 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 63 pro rok 2021
v příjmové a výdajové části ve výši 2 130 000 Kč:
○ v příjmové části rozpočtu
0000 – 1211 – Daň z přidané hodnoty + 2 000 000 Kč
0000 – 1341 – Poplatek ze psů
+ 5 000 Kč
0000 – 1381 – Daň z hazardních her
+ 50 000 Kč
3632 – 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nem. věcí
(hrob, urnová místa)
+ 10 000 Kč
3723 – 2112 – Příjmy z prodeje zboží (druhot. suroviny)
+ 15 000 Kč
6171 – 2111 – Příjmy z poskyt. Služeb a výrobků		
		
+ 50 000 Kč
○ ve výdajové části rozpočtu
6112 – 5023 – Odměny členů zastupitelstva obcí
a krajů
+ 10 000 Kč
6112 – 5031 – Povinné pojistní na soc. zab. a politiku
zaměstnanosti
+ 5 000 Kč
6112 – 5032 – Povinné pojištění na veř. zdravot. pojištění
+ 2 000 Kč
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva		
		
+ 2 113 000 Kč
• doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení
příspěvku na provoz SVČ Budišov nad Budišovkou
za rok 2021 o 180 000 Kč:
- příspěvek na provoz
3 214 400 Kč
- příspěvek na odpisy
69 170 Kč
+ zvýšení příspěvku
180 000 Kč
Celkový příspěvek na provoz na rok 2021
				
= 3 463 570 Kč
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59. jednání RM dne 15. prosince 2021
(přítomno 4 členové rady města, omluven Vladan Dušek,
další přítomní: MěÚ – Ing. Hana Dlouhá,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené
dne 20. 9. 2021 mezi městem Budišov nad Budišovkou a firmou KARETA s.r.o. na realizaci parkoviště SO
104 a pověřuje starostu města podpisem dodatku;
• schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené
dne 7.5.2021 mezi městem Budišov nad Budišovkou
a firmou KARETA s.r.o. na realizaci akce „Regenerace sídliště – Budišov nad Budišovkou“ a pověřuje
starostu města podpisem dodatku;
• schvaluje plán nákladů a výnosů na rok 2022 příspěvkových organizací města Budišov nad Budišovkou (MŠ, ZŠ, SVČ a ND), dle přiložených materiálů;
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 64 pro rok 2021
v příjmové a výdajové části ve výši 160 250 Kč:
○ v příjmové části rozpočtu
0000 – 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů
					
+ 160 250 Kč
○ ve výdajové části rozpočtu
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby + 160 250 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 65 pro rok 2021
v příjmové a výdajové části a tř.8 Financování ve výši
11 965 661,19:
○ v příjmové části rozpočtu
0000 – 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze
SR (EP)
+10 979 435,26 Kč
0000 – 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze
SR (NP)
+ 645 849,13 Kč
0000 – 4116 – Neinvestiční přijaté transfery ze SR
(EP)
+ 321 466,98 Kč
0000 – 4116 – Neinvestiční přijaté transfery ze SR
(EP)
+ 18 909,82 Kč
Celkem přijatá dotace (2. splátka) 11 965 661,19 Kč
○ třída 8 – Financování
0000 – 8124 – Uhrazené splátky dlouhod. Přijatých
půjč. prostř. (EP) + 10 456 897,65 Kč
0000 – 8124 – Uhrazené splátky dlouhod. Přijatých
půjč. prostřed. (NP) + 615 632,69 Kč
Celkem úhrada překlenovacího úvěru = celého zůstatku
11 072 530,34 Kč
○ ve výdajové části rozpočtu
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby (stavebnictví)		
		
+ 893 130,85 Kč
Celkem strana výdajů + tř. 8 financování		
		
11 965 661,19 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 66 pro rok 2021
v příjmové a ve výdajové části ve výši 1 192 820,86 Kč:
○ v příjmové části rozpočtu
0000 – 1334 – Odvody za odnětí zem. půd. fondu		
		
+ 10 000 Kč
0000 – 2449 – Ostatní splátky půjč. prostř. od veř.
rozp. úz. úrovně + 1 122 820,86 Kč
0000 – 4121 – Neinvest. přijaté transfery od obcí 		
		
+ 60 000 Kč
○ ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
					
+ 1 192 820,86 Kč
• schvaluje vyhlášení ředitelského volna dne
22.12.2021 dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.;
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• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 67 pro rok 2021
v příjmové a ve výdajové části ve výši 127 196,35 Kč:
○ v příjmové části rozpočtu
0000 – 4116 – Neinvestiční přijaté transfery ze SR 		
		
+ 127 196,35 Kč
○ ve výdajové části rozpočtu
3745 – 5169 – Služby
+ 127 196,35 Kč
60. jednání RM dne 20. prosince 2021
(přítomno všech 5 členů rady města,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 68 pro rok 2021
ve výdajové části rozpočtu ve výši 81 775 Kč:
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva - 81 775 Kč
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+ 81 775 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 69 pro rok 2021
ve výdajové části rozpočtu ve výši 34 485 Kč:
2212 – 5171 – Opravy a udržování
- 34 485 Kč
3745 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+ 34 485 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 70 pro rok 2021
ve výdajové části rozpočtu ve výši 315 000 Kč:
2212 – 5171 – Opravy a udržování
- 315 000 Kč
3631 – 6121 – Budovy, haly a stavby + 315 000 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 71 pro rok 2021
v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 79 623
Kč na krytí výdajů JSDH
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze SR
- 79 623 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
5213 – 5134 – Prádlo, oděvy a obuv
+ 550 Kč
5112 – 5156 – Pohonné hmoty a maziva		
		
+ 19 184,23 Kč
5512 – 5167 – Služby, školení a vzdělávání		
		
+ 6 000 Kč
5512 – 5169 – Nákup služeb
+ 5 600 Kč
5512 – 5171 – Údržba a opravy
+ 5 821,23 Kč
6409 – 5901 – Nespecifik. rezerva + 42 467,54 Kč
• schvaluje na základě usnesení ZM č. 2/17Z/2021 ze
dne 14.4.2021 úprav rozpočtu města č. 72 pro rok
2021 v tř. 8 – Financování a v účtové skupině 45 –
Dlouhodobé závazky (451 0630 – 2212 – 6121 – 201
– 201) ve výši 2 000 000 Kč:
o tř. 8 financování
0000 – 8123 – Dlouhodobé přijaté úvěrové prostředky		
		
+ 2 000 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
2212 – 6121 – Budovy, haly a stavby + 2 000 000 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 73 pro rok 2021
v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 4 640
000 Kč:
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 1112 – Daň z příjmů FO placená poplatníkem
+ 159 000 Kč
0000 – 1113 – Daň z příjmů FO vybíraná srážkou		
		
+ 30 000 Kč
0000 – 1121 – Daň z příjmů právnických osob		
		
+ 1 610 000 Kč
0000 – 1211 – DPH
+ 1 000 000 Kč
0000 – 1337 – Poplatek za komunální odpad		
		
+ 241 000 Kč

0000 – 1341 – Poplatek ze psů
+ 5 000 Kč
0000 – 1511 – Daň z nemovitých věcí + 225 000 Kč
3613 – 2132 – Příjmy z pronájmu ostat. nemov. věcí		
		
+ 30 000 Kč
3632 – 2132 – Příjmy z pronájmu ostat. nemov. věcí		
		
+ 5 000 Kč
3639 – 3111 – Příjmy z prodeje pozemků		
		
+ 14 000 Kč
5512 – 2321 – Přijaté neinvest. dary
+ 36 000 Kč
6171 – 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů
+ 1 000 Kč
Celkem				
+ 3 356 000 Kč
0000 – 4216 – Ostatní investiční přijaté transf. za SR		
		
- 3 356 000 Kč
0000 – 4216 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery 		
		
- 4 640 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifik. rezerva
- 4 640 000 Kč
61. jednání RM dne 17. ledna 2022
(přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomní: MěÚ – Ing. Hana Dlouhá,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 1 pro rok 2022
v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši
400 000 Kč:
o v příjmové části rozpočtu
3631 – 3111 – Příjmy z prodejů pozemků		
		
+ 400 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
4349 – 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru		
		
+ 457 Kč
4349 – 5031 – Povinné poj. na soc. zabezpečení		
		
+ 5 716 Kč
4349 – 5032 – Povinné pojištění na veřej. zdravot.
pojištění
+ 3 078 Kč
5399 – 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru 		
		
+ 28 040 Kč
5399 – 5031 – Povinné poj. na soc. zabezp.
		
+ 6 951 Kč
5399 – 5032 – Povinné pojištění na veřej. zdravot.
pojištění
+ 2 432 Kč
5399 – 5424 – Náhrady v době nemoci
+ 491 Kč
5399 – 5164 – Nájemné
+ 10 000 Kč
5399 – 5169 – Nákup služeb j.n.
+ 10 156 Kč
6409 – 5901 – Nespecifiková rezerva + 332 679 Kč
• doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemků z majetku města k. ú. Guntramovice:
parcela č. 105, 109 a 104 ostatní plochy o výměře
cca 400 m2 p. J. H. za kupní cenu ve výši 380 Kč/m2
+ DPH
parcela č. 101 ostatní plocha o výměře 110 m2 manželům J. a I. H. za kupní cenu ve výši 380 Kč/m2
+ DPH
parcela č. 122/1 ost. plocha část o výměře cca 20 m2
p. E. Z. za kupní cenu ve výši 120 Kč/m2
parcela č. 539/1 ostatní plocha část o výměře cca
750 m2 p. L. H. za kupní cenu ve výši 80 Kč/m2;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemků do majetku města k. ú. Guntramovice:
parcela č. 126 zahrada část o výměře cca 25 m2 od
p. E. Z. za kupní cenu 80 Kč/m2
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parcela č. 114 zahrada část o výměře cca 15 m2 od
p. E. Z. za kupní cenu 80 Kč/m2;
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby pro stavbu „Budišov nad Budišovkou, Zahradní, p.č. 388/15,
kNN“ pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s.; věcným
břemenem bude zatížen pozemek ppč. 282/7 TTP
a 282/6 ost, plocha, k. ú. Budišov nad Budišovkou;
věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 2 000 Kč + DPH, a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnost č. IV – 12 – 8019278/VB/1, pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s.; věcným břemenem bude
zatížen pozemek parcela č. 4355 ost. plocha k. ú.
Budišov nad Budišovkou; věcné břemeno se bude
zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč +
DPH; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV
– 12 – 8022143/SOBS/VB/003, Budišov nad Budišovkou, Dukelská, pro oprávněného ČEZ Distribuce,
a.s.; věcným břemene bude zatížen pozemek parc.
č. 619/2 zahrada, k. ú. Budišov nad Budišovkou; věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 2 000 Kč + DPH; a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy;
neschvaluje kompenzaci nákladů za obnovené žaluzie v nebytovém prostoru na náměstí Republiky
č. p. 661;
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvě
o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV mezi měs-

•
•
•
•

•

•

•

tem Budišov nad Budišovkou a ČEZ Distribuce, a.s.
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
schvaluje uhrazení zálohy na oprávněných nákladech za připojení ve výši 50 %, tj. 140 000 Kč do
15 dní od uzavření smlouvy;
schvaluje výroční zprávu dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021;
schvaluje uzavření Mateřské školy Budišov nad
Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace
v termínu od 18. 7. - 12. 8. 2022;
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnost č. IV – 12 – 8020008/1, Budišov nad Budišovkou, Dvorecká, p. č. 2472/8, kNN pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s.; věcným břemenem bude
zatížen pozemek parc. č. 3548/1 ostatní plocha k. ú.
Budišov nad Budišovkou; věcné břemene se bude
zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč +
DPH; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
schvaluje darovací smlouvu mezi Tělovýchovnou
jednotou Spartak Budišov nad Budišovkou, z. s.
a městem Budišov nad Budišovkou, jejímž předmětem je finanční dar ve výši 10 000 Kč, dle přiloženého
materiálu;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 2 pro rok 2022
ve výdajové části rozpočtu města v celkové výši
10 000 Kč, na základě schválené darovací smlouvy
RM dne 17.1.2022 neziskové organizace TJ Spartak
ve výši 10 000 Kč:
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva - 10 000 Kč
6409 – 5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizací
+ 10 000 Kč
bere na vědomí rezignaci pana Vladana Duška na
pozici radního a zastupitele města.

Zastupitelstvo
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na
území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni
k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení města, Halaškovo náměstí 2, Budišov nad Budišovkou.
22. zastupitelstvo města konané dne 15. prosince 2021
(přítomno: 12 členů zastupitelstva města;
omluveni: Petr Modelský, MUDr. Věra Mikulíková, Vladan Dušek, Ing. Rostislav Kyncl (příchod 16:07),
další přítomní: MěÚ - Miroslava Zatloukalová, Ing. Hana
Dlouhá, TeSport – Ing. Slavomír Jaššo;
jednání řídil: Ing. Patrik Schramm, starosta města)
V souladu s § 84 zákona o obcích zastupitelstvo:
• jmenuje předsedu komise pro přípravu návrhu usnesení Mgr. Ivanu Tomandlovou a členy Aloise Bečicu
a Bc. Josefa Poljaka;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• jmenuje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Brodského
a MUDr. Zdeňka Flatanovského;
• schvaluje návrh rozpočtu na rok 2022 jako schodkový; výše rozpočtu podle druhového třídění v příjmové části činí 78 862,39 tis. Kč, ve výdajové části
89 445,44 tis. Kč; schodek rozpočtu bude krýt třída 8

10

financování v celkové výši 10 583,05 tis. Kč, z toho
2 000 tis. Kč zůstatky bankovních účtu předchozího
roku a 9 484,91 tis. Kč finanční prostředky investičního úvěrového rámce po odečtení splátek úvěru ve
výši 901,86 tis. Kč, dle přiloženého materiálu;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2022 v celkové výši 18 688,91 tis. Kč,
dle přiloženého materiálu;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• pověřuje radu města k provádění rozpočtových opatření, ve schváleném rozpočtu města na rok 2022 a to
v plném rozsahu;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje přiložený Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dotaci na kompenzaci nákladů závazků veřejné služby,
tj. zajištění služeb obecného hospodářského zájmu
s obchodní společností TeSport Budišov nad Bu-
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dišovkou, s.r.o. na financování nákladů spojených
s provozem sportovní haly v Budišově nad Budišovkou ve výši 1 200 000 Kč;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje přiloženou Smlouvu o zápůjčce finančních
prostředků mezi městem Budišov nad Budišovkou
a obchodní společností Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o., jejímž předmětem je financování nákladů
na provoz v roce 2022 ve výši 3 930 610 Kč;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje zvýšení příspěvku na provoz za rok 2021
SVČ Budišov nad Budišovkou ve výši 180 000 Kč:
příspěvek na provoz 3 214 400 Kč
příspěvek na odpisy 69 170 Kč
zvýšení příspěvku 180 000 Kč
Celkový příspěvek na provoz na rok 2021 činí
3 463 570 Kč;
(11 pro, 0 proti, 1 se zdržel – Bc. Josef Poljak)
schvaluje převod pozemků z majetku města k. ú.
Podlesí nad Odrou:
parcela č. 140/1 ostatní plocha o výměře cca 149 m2
p. Mgr. E. S. za kupní cenu ve výši 14 900 Kč
parcela č. 2511 ostatní plocha část o výměře cca
100 m2 a parcela č. 2212/4 ostatní plocha část o výměře cca 20 m2 p. O. V. za kupní cenu ve výši 250 Kč/
m2; a pověřuje starostu města podpisem smluv;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje členství města Budišov nad Budišovkou
v ENERKOM, z.s.; a pověřuje starostu města Ing.
Patrika Schramma, aby město Budišov nad Budišovkou zastupoval na dobu neurčitou, hlasoval jménem
člena nejvyššího orgánu a činil jménem člena závazná rozhodnutí týkající se činnosti ENERKOM Opavsko, z. s.;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje spolufinancování 4. výzvy kotlíkových dotací, a to ve výši 5 000 Kč na jeden realizovaný projekt (žádost), tedy na jednu výměnu kotle;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje celkovou výši dotace z rozpočtu města Budišov nad Budišovkou na 4. výzvu kotlíkových dotací
100 000 Kč;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje spolufinancování dotací na výměnu zdroje
tepla dle aktuálně vyhlášené výzvy z programu Nová
zelená úsporám ze Státního fondu životního prostředí
ČR;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

• schvaluje výši dotací na spolufinancování výměny
zdrojů tepla z programu Nová zelená úsporám ve městě Budišov nad Budišovkou a místních částech, a to ve
výši 5 000 Kč pro každého úspěšného žadatele;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce místních komunikací Československé
armády, Havlíčkova a Nábřeží“ v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul Podpora obnovy místních komunikací, výzva š.
1/2022/117D8210;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „SportParkBnB – Skatepark“ v rámci podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova, dotační titul Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, výzva č. 2/2022/117D8210;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 19 pro p. L. B.; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje realizaci projektu prevence kriminality na
rok 2022 v rámci výzvy MV ČR s názvem „Budišov
nad Budišovkou – Asistent prevence kriminality 2022“
a souhlasí s finanční spoluúčastí při realizaci projektu;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• bere na vědomí zprávu o činnosti DSP Venkovský
mikroregion Moravice v roce 2021;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje cenu za pitnou vodu (vodné) ve výši 30 Kč/
m3 bez DPH pro odběratele vody z vodního díla vodovod Staré Oldřůvky; cenu za pitnou vodu v uvedené
výši bude odběratelům fakturovat TeSport Budišov
nad Budišovkou, s.r.o. z titulu provozovatele vodního
díla vodovod Staré Oldřůvky;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 města Budišov nad Budišovkou, o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• bere na vědomí informaci o realizovaných akcích
v roce 2021 a připravovaných akcích a projektech pro
rok 2022;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• bere na vědomí čerpání investičního úvěrového rámce k 30. 11. 2021 v celkové výši 11 971 020,56 Kč.
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Poděkování Vladanu Duškovi
Jako blesk z čistého nebe na nás zapůsobila zpráva o rezignaci pana Vladana Duška na pozici radního a zastupitele města. Za tímto rozhodnutím stály osobní důvody.
Milý Vladane, jménem zastupitelů ti přeji hodně zdraví a štěstí v budoucnu. Přestože tvé působení v roli zastupitele trvalo 3 roky a radním jsi byl 2 roky, odvedl jsi pro město kus práce. Vážíme si toho, že i přes tvé časové
vytížení jsi zkusil pracovat pro město a jeho občany. Tvé názory jsme respektovali, uměl jsi to říct jasně bez
dlouhého povídání, mělo to hlavu a patu. Díky moc Vladane a přejeme vše dobré.
Ing. Patrik Schramm, starosta města
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Výsadba stromů v Budišově nad Budišovkou

Jak jste si mnozí jistě všimli, v měsíci prosinci roku 2021
byla zahájena realizace projektu „Výsadba stromů v Budišově nad Budišovkou“ z Výzvy č. 9/2019 Národního
programu Životní prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.

leně v sídle a zajištění dlouhodobé perspektivy nově vysazených dřevin. Stromy budou sloužit k vyrovnání teplotních extrémů v sídle, budou zlepšovat kvalitu ovzduší,
zadržovat vodu a esteticky zkvalitňovat prostor sídliště.
V rámci projektu došlo k výsadbě 24 ks dřevin v severní
části sídliště (javor mléč, habr obecný, hloh obecný, třešeň ptačí a lípa zelená) a 6 ks dřevin v jižní části sídliště
(javor mléč, třešeň ptačí a lípa zelená).
Výsadba byla provedena odbornou firmou Mgr. Jiřím Konečným, Háj ve Slezsku.
Odborný posudek a odborný dozor vykonávala firma ATREGIA, Šebrov.
Celkové výdaje projektu činily 234 639,95 Kč, z toho dotace ze SFŽP 200 000 Kč.
Ing. Kateřina Bečicová, referentka odboru

Jednalo se o výsadbu stromů na dvou lokalitách ve městě Budišov nad Budišovkou, a to Na Sídlišti – severní
část (plochy veřejné zeleně v okolí bytových domů sídliště ohraničeného ulicemi Dukelská, 9. května) a Na Sídlišti a druhou lokalitou je oblasti Na Sídlišti – jižní část
(plochy veřejné zeleně ohraničené ulicemi Generála
Svobody a 9. května u bytových domů č. p. 690 - 694).
Cílem projektu je zvýšení biodiverzity ploch veřejné ze-

Změny v odpadovém hospodářství
Již v loňském roce byli občané města informováni o novém
zákoně o odpadech č. 541/2020 Sb., který nabyl účinnosti
1. 1. 2021 a plně podporuje hierarchii nakládání s odpady a recyklaci všech odpadů. Prioritou nového zákona je
tak především zákaz skládkování v roce 2030, zároveň by
mělo být dosaženo recyklačních cílů stanovených evropskou legislativou odpadového hospodářství, a to zejména
zvýšení recyklace komunálních odpadů do roku 2035 na
65 % a snížení ukládání komunálních odpadů na skládky
na 10 % v roce 2035. Vzhledem k tomu, že v posledních
letech končí na skládkách téměř 50 % komunálních odpadů, které nejsou dále využity, zdá se to být nereálný cíl.
Nástrojem k získání lepších výsledků byly proto zvoleny
navyšující se poplatky za skládkování (viz tab. č. 1).
Znamená to tedy, že dochází k navyšování poplatku za

skládkování využitelných odpadů z původních 500 Kč/t,
a to o částku, která se bude dle právní úpravy každým rokem navyšovat. Zvyšování by se mělo zastavit až v roce
2029, a to na částce 1850 Kč/t (viz tab. č. 1).
Aby se obcím kompenzoval rapidní nárůst poplatku, právní úprava umožňuje uplatnit tzv. „třídící slevu“ v případě
ukládání obecních komunálních odpadů (směsného komunálního odpadu, objemného odpadu, odpadu z tržišť a uličních smetků). Třídící sleva se vypočítává jako násobek počtu obyvatel obce a koeficientu daného z tabulky č. 2.
Z tabulky vyplývá, že každým rokem bude obcím ubývat
množství odpadů, které bude možno uložit na skládku za
rekultivační poplatek ve výši 500 Kč/t. V loňském roce
bylo stanoveno max. množství 200 kg odpadu na jednoho občana.

Tab. č. 1 Dílčí základ poplatku za ukládání odpadů na skládku (v Kč/t)
Rok
Výše poplatku v Kč

2021
800

2022
900

2023
1000

2024
1250

2025
1500

2026
1600

2027
1700

2028
1800

2029
1850

2030
1850

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0,2

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

Tab. č. 2 příloha č. 12 zákona o odpadech
Rok
Množství odpadu na
obyvatele v tunách
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V případě našeho města byla v roce 2021 uplatněna sleva
na celkové množství 582,8 t komunálních odpadů a celkem
153,8 t bylo uloženo za 800 Kč/t. Pro rok 2022 bude sleva
uplatněna pouze na množství 553,09 t komunálních odpadů a zbytek bude uloženo již za 900 Kč/t.
Je tedy zřejmé, že obcím nastanou krušné časy, protože
zvyšující se poplatky na skládkách velmi citelně navýší celkové náklady na odpadové hospodářství. Chtěli bychom
tímto apelovat na všechny občany města, aby do svých
popelových nádob odkládali pouze odpady, které se nedají
dále roztřídit! V loňském roce bylo na skládku do Rejchartic
odvezeno 74 % všech odpadů (viz graf vpravo), jedná se
tedy o výsledek, který se rozhodně neztotožňuje s danými
cíli nového zákona.
Ke konci loňské roku byla zastupitelstvem města schválena
Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (viz. www.budisov.eu/mestsky-urad/dokumenty-mu/platne-vyhlasky-1/),
kde jsou obsaženy základní poznatky týkající se třídění jednotlivých druhů odpadů a také stanoviště zvláštních sběrných nádob. Na městském úřadě mají občané možnost
nadále získat pytle na plast a papír spolu s QR kódy. K dispozici jsou i nadále kompostéry a bionádoby, které je možné obdržet formou výpůjčky. Taktéž byla schválena Obecně
závazná vyhláška města č. 3/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství, která stanovila
sazbu poplatku ve výši 720 Kč a stanovila úlevy ve stejné
výši jako v loňském roce, tedy 2 Kč za kg papíru a 8 Kč

Procentuální srovnání množství odpadů
v roce 2021
PLAST
4%
PAPÍR
2%

PNEU
0%

SKLO
2%

BIO
17%

SKO

ŽELEZO
1%
SKO
43%

OO
SUŤ
BIO

SUŤ
20%

OO
11%

PAPÍR
PLAST

Procentuální srovnání množství odpadů v roce 2021
(SKO – směsný komunální odpad, OO-objemný odpad)

za odevzdaný pytel s plastem. Stále věřím, že mezi námi
existují jedinci, kteří třídí z ekologického hlediska, kvůli samotné recyklaci, díky níž získáváme nové zdroje surovin
a energií, a pevně doufám, že přesvědčíme i ty, kteří nebudou ochotni platit vysoké poplatky za obecní systém odpadového hospodářství. Mějme na paměti, že třídíme hlavně
pro sebe, své děti a v neposlední řadě pro samotnou přírodu, kterou je potřeba chránit.
Ing. Jana Modelská, pověřená vedením odboru
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Informace z výkonu veřejného opatrovnictví
Město Budišov nad Budišovkou vykonává dle zákona
č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, veřejné opatrovnictví osobám omezeným
ve svéprávnosti, a to zejména klientům Chráněného bydlení Budišov nad Budišovkou (12 osob), Podpory samostatného bydlení Budišov nad Budišovkou (6 osob)
a dalším občanům našeho města (4 osoby).
Hlavní činností města Budišov nad Budišovkou na úseku
veřejného opatrovnictví je zastupování osoby omezené

ve svéprávnosti v těch oblastech, v nichž byla rozhodnutím soudu omezena, zejména tedy v oblasti právního
jednání, tj. např. při uzavírání smluv s opakovaným peněžitým plněním, nakládání s majetkem, vyřizování úředních dokladů a sociálních dávek.
Mgr. Michaela Vondráčková,
referent společné státní správy a samosprávy, odbor
BHSŽPVÚP

Informace o činnosti Komise pro projednávání přestupků města
Budišov nad Budišovkou
Přestupkovou agendu řeší ve městě Budišov nad Budišovku Komise pro projednávání přestupků města
Budišov nad Budišovkou. Komise pro projednávání
přestupků města Budišov nad Budišovkou je tříčlenná,
zasedá dle potřeby a do její působnosti spadá dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, řešení přestupků proti občanskému
soužití (urážka na cti, ublížení na zdraví, hrubé jednání
a další), proti majetku (krádež a další), proti veřejnému

pořádku (rušení nočního klidu, neuposlechnutí výzvy
úřední osoby při výkonu její pravomoci a další) a dále
přestupky proti pořádku v územní samosprávě (např. porušení povinnosti stanovené v obecně závazné vyhlášce
města). V roce 2021 bylo ke Komisi pro projednávání
přestupků města Budišov nad Budišovkou podáno celkem 59 oznámení o podezření na spáchání přestupku.
Mgr. Michaela Vondráčková,
předsedkyně Komise pro projednávání přestupků města
Budišov nad Budišovkou

Stavby dle územního plánu a stavebního zákona
Dne 11. 2. 2015 bylo schváleno zastupitelstvem pořízení nového územního plánu města. V prosinci 2015 bylo
schváleno zadání pro zpracování nového územního plánu.
Od této doby mohli občané zasílat písemně své návrhy
a připomínky, které byly do Zadání a později do Návrhu
tohoto dokumentu zapracovány. Veškeré změny byly také
projednány s dotčenými orgány a správci veřejných sítí.
Není možné vždy uspokojit veškeré návrhy občanů či organizací. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který je
nadřízeným pořizovatele územního plánu, tj. Městského
úřadu ve Vítkově, některé návrhy pro nový územní plán neschválil. Jelikož pořízení územního plánu probíhalo podle
zákonem stanovených pravidel, jednalo se o časově velmi
náročnou záležitost. Územní plán byl schválen již koncem
roku 2019, ale vzhledem k opatřením v rámci covid-19
bylo veřejné projednání posunuto na 10. 6. 2020. Při tomto
projednání byly ještě uplatněny připomínky a námitky, které mohly být akceptovány. Tyto připomínky a námitky byly
zapracovány do výrokové části územního plánu, a proto
po konzultaci s Krajským úřadem Moravskoslezského
kraje bylo vyhlášeno nové veřejné projednání na 12. 11.
2020. Teprve potom mohl být nový územní plán schválen
zastupitelstvem dne 25. 11. 2020. Z výše uvedeného tedy
vyplývá, že vypracovat a schválit nový územní plán Města
Budišov nad Budišovkou trvalo pět let. Územní plán vymezuje území, ve kterém je možné zřizovat stavby, a blíže
určuje, jaký druh staveb je možné na konkrétním pozemku
postavit. Mimo schválené zastavěné území není možné
stavby provádět. Nově schválený územní plán je občanům
k dispozici také v elektronické podobě na webových strán-
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kách Města Budišova nad Budišovkou (www.budisov.eu).
Občané mají tedy možnost sami zjistit, zda se jejich záměr
nachází v zastavěném území, nemohou se tedy později
rozčilovat, pokud jim stavba nebude povolena nebo dokonce nařízeno její odstranění. Pokud chtějí podrobnější
informace ke svému záměru, mohou navštívit kancelář
stavebního úřadu.
Od 1. 1. 2022 musí být rodinné domy navrženy takovým
způsobem, aby splňovaly přísné energetické požadavky.
Větší zateplení a nové třídy kotlů jsou již známy. Bohužel
se tyto stavby již neobejdou bez rekuperační jednotky, aby
teplo dodané do vnitřního prostředí domu nebylo volně
odváděno mimo dům. To znamená zase vyšší náklady na
stavbu i projektovou přípravu.
Dne 13. 7. 2021 vláda schválila nový stavební zákon
283/2021, který zřizuje Státní stavební úřad. Tento zákon
má nabývat účinnosti postupně v několika etapách. Zřízení
Státního stavebního úřadu se sídlem v Ostravě mělo začít od 1. 1. 2022 jmenováním jeho předsedy vládou. Další část má nabýt účinnosti 1. 1. 2023 a celkově má nabýt
účinnosti 1. 7. 2023. Nová vláda má úmysl posunout jeho
účinnost na pozdější dobu, protože nevěří v jeho správné fungování. Budou nově zřízeny Krajské stavební úřady
a stavební úřady zůstanou tam, kde v současné době jsou
úřady územního plánování, pro zdejší občany tedy Vítkov.
Ostatní stavební úřady mají být zrušeny. Rekodifikace veřejného stavebního práva má vést ke zjednodušení a zkrácení přípravy staveb pro zvýšení konkurenceschopnosti
České republiky.
Pavel Malec, referent stavebního úřadu
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ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE

Některé události řešené Městskou policií v Budišově n/B.
v měsíci listopad a prosinec 2021
1. 11. 2021 – 14.05 hod.
Hlídka MP přijala telefonické oznámení od oznamovatelky z Guntramovic, že má na zahradě
svého domu nějakého cizího psa bez majitele. Hlídka MP na místě psa odchytila a ten byl
následně umístěn do Městského útulku v Budišově nad Budišovkou. Případ byl strážníky
zadokumentován.
1. 11., 3. 11. (dvakrát!), 13. 11., 30. 12. 2021
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou na
ul. Zahradní řešen dopravní přestupek parkování v zákazu stání. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval
dopravní značení a parkoval v zákazu stání vozidel na
pozemní komunikaci. Za uvedený přestupek mu byla
udělena bloková pokuta.
3. 11., 9. 11. 2021 – 15.45 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou na ul.
Berounská řešen dopravní přestupek nedovolené telefonování za jízdy. Řidič osobního vozidla se zde dopustil dopravního přestupku tím, že při řízení vozidla držel v ruce
telefonní přístroj. Za uvedený přestupek mu byla udělena
bloková pokuta a zápis dvou bodů do karty řidiče.
8. 11. 2021 - 11.21 hod.
Na služebnu MP se dostavil občan s tím, že mu někdo
neznámý vlezl na zahradu a tam se mu vloupal do jeho
kůlny. Jelikož se zde jednalo o důvodné podezření ze
spáchání trestného činu vloupání, byla věc oznámena na
OO PČR Vítkov, která si věc převzala k řešení. Případ
byl strážníky zadokumentován.
8. 11. 2021 - 16.23 hod.
Hlídka MP přijala telefonické oznámení od oznamovatele, že za malou hrází na nové cestě je nějaká skupinka
osob, která zde nakládá dřevo do osobního auta. Hlídka
provedla kontrolu uvedeného místa a jeho okolí, ale přes
veškerou snahu se jí nepodařilo vozidlo s uvedenými
osobami nalézt.
9. 11., 13. 11., 27. 12. 2021
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou
městské policie na ul. K Hubertovi řešen dopravní přestupek parkování v zákazu vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou mimo vozidla s povolením
Městského úřadu. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval dopravní značení zákazu vjezdu všech motorových
vozidel umístěné na této komunikaci, kdy neměl patřičné
povolení a za uvedený přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
24. 11. 2021 - 17.20 hod.
Na služebnu MP se dostavila občanka s tím, že v čekárně autobusového nádraží někdo poškodil vstupní dveře

na pánské záchody a to tak, jako by do nich kopal
nebo bouchal. Hlídka MP proto provedla kontrolu kamery kamerového systému umístěného uvnitř této čekárny, kdy na tomto záznamu
bylo vidět, že dveře zde poškodili dva nezletilí
chlapci. Následně byla z těchto kamerových
záznamů zjištěna totožnost obou pachatelů
a poté bylo zahájeno řešení celé věci. Toto řešení proběhlo mezi rodiči těchto dětí a zástupcem
poškozené strany za účasti hlídky MP, kdy zde došlo
k vyčíslení vzniklé škody a následné dohodě na úhradě
této škody, která byla poté uhrazena. Případ byl strážníky zadokumentován.
1. 12. 2021 – 16.20 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě bylo hlídkou při
kontrole chatové oblasti za Autokempem Budišov zjištěno vloupání do několika kůlen na zahradní nářadí. Jelikož se zde jednalo o důvodné podezření ze spáchání
trestného činu, byla na místo ihned přivolána hlídka OO
PČR, která se zde dostavila a celou věc si následně převzala. Případ byl strážníky zadokumentován.
7. 12. 2021 - 13.33 hod.
Hlídka MP přijala telefonické oznámení od občana, že
v areálu discgolf parku u kolejí poblíž kamenného viaduktu směrem na Staré Oldřůvky leží mrtvá srna. O této
mrtvé srně hlídka ihned informovala správce příslušné
honitby, který sdělil, že se o odstranění mrtvé srny postará. Případ byl strážníky zadokumentován.
8. 12. 2021 - 12.50 hod.
Na služebnu MP se dostavil občan s tím, že na polní cestě, která se nachází za domem na ul. Československé
armády, leží několik železných rezavých trubek a on má
podezření, jestli ty nepochází z přilehlého opuštěného
domu. Hlídka MP po příjezdu na místo zjistila, že u zadní
části tohoto opuštěného domu jsou rozházené železné
trubky, různé věci a vysypané uhlí. Dále zde byly otevřeny dveře do stodoly, kde bylo vidět, že jsou zde rovněž
rozházené věci. Jelikož hlídka pojala důvodné podezření, že došlo k neoprávněnému vniknutí do prostoru
domu, zjištěné skutečnosti ihned oznámila na OO PČR
Vítkov, která se následně na místo dostavila a celou věc
si zde převzala k dalšímu šetření. Případ byl strážníky
zadokumentován.
8. 12. 2021 - 15.25 hod.
Hlídka MP přijala telefonické oznámení od OO PČR Vítkov s žádostí o asistenci při otevření bytu na ul. Na Sídlišti. Hlídka provedla součinnosti s HZS Vítkov, kdy došlo
k otevření bytu za účasti majitelky tohoto bytu, která si ho
omylem zabouchla a klíče zanechala uvnitř. Při otevření
nedošlo ke škodě na majetku ani jinému poškození. Případ byl strážníky zadokumentován.
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14. 12. 2021 – 19.20 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou na
ul. Partyzánská nalezen na chodníku ležící podnapilý
muž, který zde upadl, a ač byl nezraněn, nemohl sám
vstát. Jelikož se nacházel v blízkosti svého bydliště, doprovodila ho hlídka domů, kde si ho převzala jeho babička, která se o něho postarala. Případ byl strážníky
zadokumentován.

23. 12. 2021 - 20.34 hod.
Hlídka MP přijala telefonické oznámení od OO PČR Vítkov s žádostí o součinnost při pátrání po pohřešované
osobě na území města Budišov nad Budišovkou. Hlídka
provedla kontrolu celého města, ale přes veškerou snahu se jí pohřešovaného muže nepodařilo nalézt, kdy toto
bylo následně sděleno OO PČR Vítkov. Případ byl strážníky zadokumentován.

15. 12. 2021 – 13.40 hod.
Hlídka MP přijala telefonické oznámení od občanky s žádostí o pomoc při vykázání bývalého přítele, který nechce
opustit její byt na ul. nám. Republiky. Po příjezdu hlídky
MP na místo tento muž byt dobrovolně opustil a přislíbil,
že se uvedená věc již nebude opakovat. Hlídka dohlédla,
aby z místa odešel, a poté odjela. Věc byla na místě řešena domluvou a případ byl strážníky zadokumentován.

29. 12. 2021 - 23.00 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou na
ul. Gen. Svobody řešen dopravní přestupek stání v protisměru dvousměrné silnice. Řidič osobního vozidla zde
nerespektoval zákonem stanovenou povinnost řidiče zastavit a stát vpravo ve směru jízdy a za uvedený přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
Jaroslav Grečmal, vrchní komisař
vedoucí strážník MP Budišov n/B.

TECHNICKÉ SLUŽBY

Poděkování Jindřichu Bláhovi
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych touto cestou jménem všech zaměstnanců - při příležitosti odchodu do důchodu - poděkoval
našemu zaměstnanci, panu Jindřichu Bláhovi, za jeho
dlouhodobé působení v naší organizaci. Téměř 25 let aktivně působil, zpočátku v organizaci Drobné provozovny,
poté nově Správa lesů a technické služby až po stávající
organizaci Technické služby města Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace.
Aktivně, konstruktivně a s přehledem se podílel na řešení všech zadání a problémů, které zajištění chodu města
a přilehlých obcí po technické i organizační stránce věci
přináší. V průběhu provozních let vstřebával a řešil nespočetné množství požadavků ze strany občanů i reprezentantů města. Požadavků a potřeb údržby městského

inventáře, městské zeleně či hřbitova, obecního odpadového hospodářství či údržby městského bytového fondu.
Nemalé úsilí vynakládal také při zajištění různých kulturních akcí ve městě a obcích.
Jeho devizou byla možnost navazovat na předchozí,
dlouhodobě nabyté zkušenosti a také znalost problematiky při opakujících se provozních problémech, které při
údržbě města vznikají. Jeho nesmazatelnou stopu nese
rovněž i fungující provoz městské pěstitelské pálenice.
Přejeme Jindrovi hlavně pevné zdraví a pohodu v další
životní etapě.
Za kolektiv pracovníků Technických služeb města Budišov nad Budišovkou
Ing. Pavel Brodský, ředitel organizace

TESPORT

Novinky ze společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
Tepelné hospodářství
Cena tepelné energie pro konečné odběratele v roce
2021 činí 494,04 Kč/GJ bez DPH, tj. 543,45 Kč/GJ se započtením DPH. Vývoj ceny tepla v Budišově za poslední
roky zachycuje přiložená tabulka.
Dodavatel tepla

Rok

Cena tepla
(Kč/GJ bez DPH)

Vytep Uničov

2015

604,39

TeSport Budišov

2016

564,88

TeSport Budišov

2017

539,27

TeSport Budišov

2018

538,48

TeSport Budišov

2019

533,34

TeSport Budišov

2020

525,20

TeSport Budišov

2021

494,04
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Ano, je to tak. I když všechny energie prudce zdražují,
teplo v Budišově se stále drží na přijatelné úrovni. A co
více - ještě zlevnilo. Během 6 let samostatného hospodaření jsme oproti minulému dodavateli tepla cenu za
GJ snížili o více než 100 Kč! Navíc se nám během této
doby podařilo zrekonstruovat většinu významnějších
plynových kotelen v Budišově: z větších zdrojů nám zbývá zmodernizovat jen kotelnu na ul. Křivá, která vytápí
bytové domy na náměstí Republiky. Tato rekonstrukce je
v plánu letos v létě.
Hlavní důvod snížení ceny tepla pro rok 2021 byla ovšem extrémně výhodná cena plynu, kterou se nám podařilo vysoutěžit ještě v roce 2020 na celý rok 2021. Situace na trhu s energiemi se ovšem během minulého
roku dramaticky změnila a ten, kdo loni zaspal, tak se
mu mohlo stát, že nakoupil plyn až 4x dráž než v minulém období. My jsme naštěstí cenu plynu zafixovali
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již v létě 2021 a to až do konce roku 2023. Cena sice
zdaleka nebyla tak výhodná jako na rok 2021, ale stále
se dá říct, že jsme oproti současnému stavu trhu chytili
luxusní cenu.
I přes všechna výše zmíněná pozitiva se všichni musíme připravit na postupné zdražování, neboť ceny rostou nejen u energií, ale poroste taky cena služeb a cenu
tepla se nám určitě již nepodaří udržet na takové úrovni
jako v posledních letech.
Sport
Ve sportovní hale se navzdory všem problémům s koronavirem docela pilně sportuje. V prosinci se konaly
tři tradiční turnaje: turnaj ve stolním tenise (přijelo 27
účastníků z různých koutů Moravskoslezského kraje),
turnaj v badmintonu smíšených družstev (účast 9 párů
z Budišova) a turnaj v nohejbale (účast 11 tříčlenných
družstev). Jsem rád, že zájemci o sport si cestu do haly
zase začínají pomalu nacházet i navzdory stále platným
omezením. Po zbytek halové sezony jsou v plánu ještě
další turnaje: v podstatě každý víkend se až do půlky
března bude v hale něco dít. Tak snad to vše klapne.

Vodovod Staré Oldřůvky
Do portfolia společnosti počátkem roku 2022 přibylo provozování vodovodu ve Starých Oldřůvkách. Stávající provozovatel, firma LXM Group a. s., podala městu ke konci roku 2021 výpověď smlouvy o provozování vodovodu
a rada města následně rozhodla o přidělení této povinnosti
TeSportu. Na přelomu roku bylo nutno provést několik administrativních kroků, abychom mohli provoz oficiálně převzít, a rovněž bylo nutno uzavřít nové smlouvy o dodávce
pitné vody s napojenými odběrateli. Co se týče samotného
provozu, tak vše budeme zajišťovat ve spolupráci s našimi
Technickými službami a budeme provádět všechny úkony,
které jsou k provozu takového vodovodu třeba. Napojení
občané ve Starých Oldřůvkách byli o změně provozovatele vyrozuměni a mohou se na mě s dotazy ohledně vodovodu kdykoli obrátit. Zároveň bych chtěl poprosit o trochu
shovívavosti, neboť vše proběhlo docela rychle a stále se
ještě se spoustou věcí musíme seznámit. O výši ceny za
dodanou vodu rozhodlo zastupitelstvo města: cena vodného činí 30 Kč/m3 bez DPH s platností od 1. 1. 2022.
Ing. Slavomír Jaššo
jednatel společnosti

ŠKOLSTVÍ

Zima ve škole
stojánky, přáníčka nebo ozdoby a dekorace na vánoční
stromeček.
Začátek prosince je již tradičně spojen s návštěvou tří
mocných osob v podobě čerta, Mikuláše a anděla. I letos dorazili k žákům prvního stupně a rozdávali nejen
sladkosti, ale občas nechybělo a ve vyšších ročnících by
možná přistála i rána březovou metlou .

Zimní období přineslo do naší krásné školy nejen větším
míru karantén a distanční výuky (bohužel, ale snad je
černý Petr vybrán), ale také spoustu již tradičních i nových akcí.
Poslední listopadový den jsme odstartovali adventním
jarmarkem, kde tradičně děti z družiny a zejména prvního stupně aktivně a akčně tvořily nejrůznější svícínky,
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Adventní čas se nesl v duchu příprav na nejkrásnější
svátky roku, které jsme společně ukončili společným koledováním (= zpěv koled) u stromečku a vánočními besídkami či zimními vycházkami.
I naši žáci se podobně jako děti z mateřské školky zapojili do velké vánoční sbírky pro zvířátka v nouzi a nosili
pamlsky, granule, hračky či jiné potřeby, aby se i malým
čtyřnožcům o Vánocích vedlo lépe.

Novinkou bylo malé, ale velmi krásné divadelní představení „Vánočního příběhu“, které sehráli žáci prvního
stupně (druhých a třetích tříd) pro své spolužáky a které
jsme nakonec realizovali ve školní tělocvičně. Bohužel

zpřísněná opatření neumožnila tuto akci prezentovat
více na veřejnosti. Netypickým podáním koledy Rolničky
přispěli i páťáci, kteří si poprvé vyzkoušeli hru na boomwhackers. Obojí jste mohli zhlédnout na odkazu Youtube.
Začátek ledna se nesl v ptačím duchu. Čtvrťáci budovali ptačí budky, výtvarné počiny v dalších třídách byly
také plné sýkorek, kosů a vrabčáků, neboť začátkem
ledna probíhala „ptačí hodinka“, během které děti doma
u krmítek a na zahrádkách či volně v přírodě poznávaly
a počítaly ptactvo, které teď jistě v době mrazu aktivně
přikrmujeme.
Ani v družině se děti nenudí a společně s paní vychovatelkou navštívily odbor bytového hospodářství místního
městského úřadu a poslechly si od ing. Jany Modelské
krátkou a přínosnou instruktáž, jak a proč třídit odpad.
K tomu všemu patří i napadaný sníh, kterého si užili
čtvrťáci v tělocviku při bobování a děti z družiny při koulovačkách nebo stavění sněhuláků.
Můžeme tedy říci, že podoba zimních aktivit, jak je zná-

me z dob minulých, je snad již zase zpět a také pevně
věříme, že letos na hory lyžovat pojedeme! Tak nám držte druhý únorový týden palce.
Natálie Jaššová, ředitelka školy

Soutěžíš, soutěžím, soutěžíme
Leden je měsícem školních kol nejrůznějších soutěží. Vyučující prvního
stupně se spolu s dětmi pustily do
organizace školního kola recitační
soutěže. Přednášení básní je poměrně oblíbenou činností a to nejen
u děvčat – mezi recitátory se zaskvěla i celá řada chlapců. Soutěž byla
pojata v krásném duchu přímo před
velkým plénem žákovského publika
v jedné ze školních tříd.
Nakonec byli z každé kategorie vybráni skutečně ti nejlepší, kteří se
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v únoru zúčastní i okrskového kola
ve Vítkově. Přejme jim, aby se jim recitace vydařila stejně tak krásně jako
v kole školním.
Školní kola tzv. olympiád pak probíhají i v matematice a anglickém jazyce a i zde rádi vyšleme do okresních
kol uchazeče o vyšší mety.
Pedagogové ZŠ
Budišov nad Budišovkou

Ježíškova cesta
Z důvodu přetrvávající nepříznivé epidemiologické situace jsme ani letos
nemohli v naší školce uspořádat oblíbenou vánoční besídku, a proto jsme
se rozhodli, že pro naše děti a jejich
rodiny připravíme zábavné odpoledne na čerstvém vzduchu. Školní
zahrada se nám proměnila v Ježíškovu cestu, na které byly připraveny
vánoční úkoly. Děti za pomoci rodičů
i prarodičů hledaly cestu v labyrintu,
vyzkoušely si, jak dobře umí počítat,
hledaly rozdíly v obrázcích, skládaly
puzzle. Také si při plnění úkolů připomněly některé vánoční tradice, např.
pouštění lodiček ze skořápek ořechů,
hledaly, jaký tvar se ukrývá v rozkrojeném jablíčku. Nejoblíbenější disci-

plínou bylo zdobení stromečků vánočními ozdobami, mezi kterými nechyběly krásné ozdůbky, které vyrobily děti ze třídy Berušek. Dále jsme
si společně zazpívali vánoční koledu
„Pásli ovce Valaši“ a na konci cesty
na všechny zúčastněné čekala zvonička, kde si všichni mohli zazvonit
na zvoneček se svým tajným přáním.
I přes nepříznivé počasí byla účast
velká, což nás velice potěšilo. Všem
rodičům a prarodičům děkujeme, že
si našli chvilku v předvánočním maratonu a trpělivě si se svými dětmi naši
Ježíškovu cestu prošli. Odměnou jim
byl společně strávený čas se svými
dětmi a jejich šťastné úsměvy 
Lucie Jakelová, asistentka v MŠ

Předvánoční čas v MŠ
Rok s rokem se sešel a naši školičku zahalil závoj adventního času – tajemno, klid, očekávání a hlavně těšení
se na Ježíška. Tento předvánoční čas jsme využili a vyplnili kouzelným programem s obnovením všech vánočních tradic. Bohužel některé z nich jsou v rodinách již
zapomenuty či opomenuty. Jsou to vlastně rituály, které
mají být předávány z generace na generaci a které mají
obohatit náš život citovými prožitky, které budeme sdílet
s ostatními.

Společně jsme vše prožívali a připravovali se na Vánoce. Museli jsme se ale také učit být trpěliví. Zdobili jsme
vánoční stromeček, některé z nás nenechaly chladnými
připravené dárečky. Trhali jsme Barborky, které krásně
vykvetly, také nás poctila svou návštěvou Mikulášská
družina. Zapalovali jsme svíčky na adventním věnci, plnili úkoly z adventního kalendáře, dělali vánoční výzdobu, ochutnávali cukroví, krmili zvířátka v lese, povídali
si o narození Ježíška a také mu psali dopis. Vyzkoušeli
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jsme si všechny štědrovečerní tradice a navštívili vánoční kino.
A protože vánoční svátky jsou období, kdy se téměř v každém z nás
probouzí touha pomáhat ostatním
a konat dobré skutky, pekly všechny
děti vánoční perníčky pro babičky

a dědečky z Letokruhů. Školka byla
vánočně provoněná několik dní. Děti
si pečení náramně užily a snad i potěšily seniory, které v této době nemohou v domově navštívit s vánočním programem.
Nebyl by to pro nás ten pravý ad-

ventní čas, pokud bychom nenavštívili místní kostel. Návštěva kostela
na děti každoročně dýchne tu tajemnou kouzelnou atmosféru. Letos ale
byla ještě o něco silnější, jakmile děti
spatřily vyřezávaný Betlém. Nevěřícně „koukaly“, když zjistily, že je to
práce šikovné paní učitelky Zdeňky
Sventkové (děti z našeho polytechnického kroužku Skřítkové tesaři
mají alespoň motivaci do budoucna).
Prohlídka kostela u dětí otevřela diskuzi, zda jsou andělé živí a zda je
můžeme spatřit. Závěr samozřejmě
patřil zpívání koled, protože kde jinde najdete tak úžasnou akustiku než
v kostele.
Jsme moc rádi, že jsme adventní čas
mohli prožívat v naší mateřské škole společně. Děkujeme za podporu
a milou spolupráci všem, kteří se aktivně podíleli na realizaci tohoto nejkouzelnějšího období v roce.
Markéta Kešeláková, učitelka MŠ

Když zazvoní zvoneček
Vánoční čas je plný kouzel a překvapení. Každý z nás
jako malé dítě čekal, až zazvoní zvoneček a Ježíšek přinese vánoční dárky. Oči dětí se rozzáří jako malé plamínky svíček a dětská radost naplní celý dům.
Než ale nastane tato sváteční chvíle, přichází každoročně do domovů dětí nebo do mateřské školy jiné „pohádkové“ postavy. Jejich zvonění, hlas toho zvonu nezní
jako maminčino pohlazení nebo pusa na dobrou noc,
je to zvonění docela jiné. Zvon řinčí a po zádech běhá
mráz. To svým zvonem dává čert všem vědět, že přišel
zkontrolovat všechny hříšníky. Hodný Mikuláš s andělem
však vědí i o dobrých skutcích, a tak se podaří malé hří-
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chy těmi dobrými skutky odčinit a příslib polepšení zachrání ze spárů čerta i toho posledního raubíře.
V naší mateřské škole jsme měli také v předvánočním
čase tuto milou, i když trochu strašidelnou návštěvu. Ale
nebojte se, takové hříšníky - aby si je čert mohl odnést do
pekla - u nás nenašel.
Bc. Zdeňka Sventková, učitelka MŠ
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Vánoce pro pejsky a kočičky
Jako každý rok jsme i letos společně s dětmi chtěli udělat alespoň trochu veselé a štědré Vánoce zvířátkům
v útulcích. Pejskům a kočičkám, ke kterým byl život krutý
a kteří ne vlastní vinou zůstali bez domova. Moc si vážíme dětí a rodičů, kterým osud těchto čtyřnohých přátel
není lhostejný, a společně s námi se zapojili do sbírky.
Děkujeme za granule, konzervy, hračky a pamlsky, které
pro zvířátka koupili. Díky Vašemu laskavému srdci se jistě rozzářily oči nejednoho pejska.
Mgr. Simona Novotná, MŠ Budišov n./B.

Řemeslo má zlaté dno

V rámci projektu: Pojďme na inkluzi společně, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011726 pořádala
Střední škola Odry již třetím rokem akci s názvem Řemeslo má zlaté dno, kdy její studenti představili žákům
spádových základních škol obory: kadeřník, masér, ku-

chař-číšník a automechanik, a „UKÁZALI, CO UMÍ!“
Přehlídka se bohužel z důvodu společenské a epidemiologické situace spojené s pandemií COVID 19 musela konat bez diváků, ale bylo z ní pořízeno video, které
bude distribuováno do základních škol na flash discích.
Věříme, že se jim bude naše dílo líbit. Účastníci z řad
našich žáků si samozřejmě odnesli nové zážitky a zkušenosti, ale především se výborně pobavili 
Mgr. Jana Kellnerová

Exkurze v pivovaru
Dne 7. ledna 2022 navštívili žáci oboru Kuchař-číšník
společně se svými učitelkami odborných předmětů Jindrou Macíčkovou a Milenou Tichou Pivovar Vikštejn. Pivovar vede jeho zakladatel, majitel a sládek v jedné osobě

Miloslav Večeřa, který si vybudováním pivovaru ve Vítkově splnil svůj dlouholetý sen.
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Žáci se seznámili s technologií výroby šesti druhů piva,
prošli veškeré prostory pivovaru, dostali mnoho užitečných informací a získali nové zkušenosti. Poutavý dvouhodinový výklad pana Večeři žáky nesmírně zaujal. Pozorně naslouchali jeho životním radám, vysvětlil jim, že se
nemají bát svých cílů, nevzdávat se svých snů, protože při

správném přístupu, důslednosti, pracovitosti a nadšení je
možné je realizovat tak, jak se to povedlo jemu, když se
rozhodl vrátit tradici vaření piva do Vítkova.
Mgr. Jana Kellnerová
ředitelka Střední školy, Odry, p. o.

První měsíc v nové práci
Je to už přes měsíc, co naše tři studentky, Karolína Bajgarová (K2B), Klára Bradáčová a Karolína Holubová
(K3), začaly pracovat v ostravském kadeřnickém studiu
KLIER, a tak jsme se s nimi sešli, abychom se dozvěděli
jejich první dojmy.
Jak jste se děvčata k práci v KLIERU dostaly?
Karolína B.: Navrhla nám to paní mistrová a já se přihlásila, protože jsem to chtěla zakusit a mám to blíž než na
praxi ve škole, protože bydlím v Klimkovicích.
Klára: Když nám to paní mistrová nabídla, nerozmýšlela
jsem se ani chvíli. Je to práce, kterou chci v budoucnu
dělat a živit se jí
Karolína H.: No, mě moc lákala ta pracovní zkušenost,
ale trochu jsem to zvažovala kvůli spojům. Ale byla to
nabídka, která se neodmítá.
Kolik dní v týdnu pracujete v salónu?
Karolína B.: Tři dny po šesti hodinách, ale já občas zůstanu déle a vypomáhám, prostě mě to baví.
Klára, Karolína H.: My jsme taky vždy tři dny v týdnu, ale
už máme pracovní dobu sedm hodin. Taky se občas zdržíme přes čas, je to jiné než ve škole, myslíme, že jsme
se v KLIERU našly.
V čem je tato práce jiná než praxe ve škole?
Karolína B.: Rozhodně máme více zákazníků, víc možností se něco naučit. A taky máme k dispozici větší výběr materiálů a kosmetické prostředky jiných značek, ve
škole máme také klienty, ale ti počítají s tím, že je bude
stříhat učeň, v KLIERU je to realističtější, už nade mnou
stojí mistrová, je to větší zodpovědnost a samostatnost.
Klára: Ano, zákazníků je více, hlavně myjeme vlasy
a děláme pánské střihy, na praxi ve škole spíše češeme
a stříháme mnohem méně.
Karolína H.: I když i v salónu nás kontrolují, máme stálý
dohled, tak musíme být, jak už bylo řečeno, samostatnější a máme mnohem opravdu mnohem větší zodpovědnost.
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Co pro vás bylo zatím nejtěžší?
Karolína B.: Rozhodně jsem musela přidat na rychlosti
a rozhodně se zdokonalit v pánských střizích, uvědomit
si, že tady jsem kadeřnice.
Klára a Karolína H.: Zatím asi nic těžkého, i když ze začátku jsme byly trochu nervózní, ale v KLIERU máme
moc fajn kolegy i naše instruktorka je bezva, takže jsme
to rychle překonaly a vše proběhlo v pohodě.
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A co bylo nejlehčí?
Karolína B.: Asi mytí vlasů a masáž hlavy.
Klára a Karolína H.: No, nejlehčí je zametání vlasů 
Překvapilo vás už něco?
Karolína B.: Tak určitě ceny. Je to podstatný rozdíl oproti
praxi ve škole. Ale člověk si daleko víc pak uvědomí, co
všechno vlastně musí do nákladů započítat…
Klára: Že zákazníci chtěli ostříhat přímo od nás. Já třeba
myla pánovi hlavu a říkala mu, že ho bude stříhat kolegyně, a on se ptal, proč ne já. Říkám mu, že se teprve
učím, a on, že to nevadí, že má času dost. To bylo fajn.
Karolína H.: Jo, já mám podobnou zkušenost. Klient, než
aby půl hodiny čekal, až bude mít kolegyně volno, tak mě
„vytáhl“ z recepce.
A co na vaši novou praxi říkají doma a spolužáci ve

škole?
Karolína B.: Doma byli nadšení a spolužáci mi to přejí.
Klára: Spolužáci možná trošku závidí.
Karolína H.: Doma byli pyšní.
Vyzvídají na vás spolužáci, co jste se naučili, jak to
chodí v opravdovém salónu apod.?
Karolína B.: Spíš kolegové z Klieru vyzvídají, co se učíme ve škole 
Klára a Karolína H.: My si to nenecháváme pro sebe a se
spolužáky to sdílíme hned, jak se po práci dostaneme
k mobilu. Telefon totiž na pracovišti mít nesmíme, to je
stejné jako ve škole, ale hlavně tady na to nemáme ani
čas.
Mgr. Jana Kellnerová
ředitelka Střední školy, Odry, p. o.

Adventní koncert Základní umělecké školy ve Vítkově
Druhé lednové pondělí nového roku se malý sál kulturního domu v Budišově nad Budišovkou zaplnil četnými
posluchači nejčastěji z řad rodičů, prarodičů, sourozenců a jiného příbuzenstva, které se přišlo podívat na malé
i velké interprety, kteří pilně nacvičovali na adventní koncert, který byl pro řadu z nich jejich vůbec prvním uměleckým vystoupením na veřejnosti. Ano, adventní téma
se kvůli covidové situaci muselo netradičně přesunout až
na začátek ledna, ale domnívám se, že vánoční témata
skladeb či písní nikomu z návštěvníků nevadila.
Téměř hodinové pásmo, kterého se účastnilo 24 interpretů z Budišova, Guntramovic a Starých Oldřůvek potěšilo srdce a samozřejmě zalahodilo uchu nejednoho
posluchače v publiku, člověk se kochal pohledem i sluchem nad výkony malých flétnistů i zkušených klavíristů.
Velkou zkušenost tak prodělali právě malí i zkušenější
hudebníci, kterým živé vystoupení kvůli téměř dvouleté
pandemické pauze v jejich dalším uměleckém posunu
beze sporu chybělo.
Určitě je na místě poděkovat za tento počin nejen dětem,
ale hlavně pedagogům Základní umělecké školy ve Vítkově za přípravu této velmi milé akce, a také Středisku

volného času v Budišově, které výuku hry na hudební
nástroje ve svých prostorách umožňuje. Doufejme, že
hudební nadšení žákům vydrží a že se s nimi na jevišti
opět shledáme.
Natálie Jaššová
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Středisko volného času

Co se děje u nás v kroužcích…
Během 1. pololetí se nám dařilo udržovat vcelku nenarušený provoz většiny kroužků, ale ani nám se současná
situace v souvislosti s covid-19 nevyhnula.
Do provozu SVČ v tomto pololetí citelně zasáhly zprávy o karanténách tříd základních škol, ve kterých studu-

jí účastníci našich kroužků. Za veliký úspěch můžeme
považovat, že jsme nemuseli přerušit provoz kroužků
a tuto situaci chceme udržet co nejdéle i ve druhém pololetí. Jsme si vědomi, že omezení, která z nastavených
pravidel vyplývají, jsou zvlášť nepříjemná pro ty, kteří by
se mohli našich zrušených kroužkových aktivit účastnit.
V případě vzniklé potřeby se vždy snažíme zajistit za chybějícího lektora adekvátní personální náhradu. Pokud se
nám to nepodaří, jsme nuceni kroužek zrušit. U jednotlivých kroužků omezení provozu evidujeme a průběžně
plánujeme v průběhu 2. pololetí náhradu. Preferovat budeme plnohodnotnou aktivní náhradu s náplní dle jednotlivých kroužků, protože to je důvod, proč nás Vaše děti
navštěvují.
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Ve středisku volného času nabízíme kroužky zaměřené
na různé odvětví. Pokud tráví děti čas rádi venku, mohl by
je zaujmout rybářský, myslivecký nebo turistický kroužek.
V turistickém kroužku se děti seznamují s významnými
místy ve svém okolí, nebo navštěvují místa opředená pověstmi. V knize Pověsti a vyprávění od řeky Moravice, je
takových pověstí spousta. Děti navštívily Guntramovice
a vydaly se po stopách čarodějnic a Divokého Michala,
v Budišově putovaly na místa, která údajně obývali vodníci. Dozvěděly se, kdo to byl svatý Hubert a navštívily místo jemu věnované. V blízké době je čeká výlet do
Podlesí k Volské studánce a kamenu se stopou Ježíška,
které také provází hezké pověsti. V mysliveckém kroužku se dozví děti spoustu informací o stromech, rostlinách
a zvířatech, na které mohou narazit ve svém okolí. Své
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vědomosti si poté otestují v praxi, na procházkách přírodou. Poznávají na vlastní kůži, jak probíhá v mysliveckém světě příprava na zimu, tedy sběr a sušení plodů.
V zimě pak zakrmují a přitom určují stopy zvířat, která jejich krmeliště navštívila. V rybářském kroužku se děti, jak
název napovídá, učí rybářskému umu a učí se poznávat
svět sladkovodních ryb. Pokud prokáží své dovednosti,
čeká je ta největší odměna, a tou je rybářský lístek.
V prosinci se sešly děti z chovatelského, mysliveckého a turistického kroužku na společné besedě s panem
Gryckem. Toto povídání se týkalo přikrmování zvířat
v zimě, děti se dozvěděly jak jim přilepšit a neublížit.
Také se doslechly, kde v okolí Budišova najdou krmelce,
do kterých jim dobrůtky mohou dát. Povídání bylo moc
zajímavé, děti se dozvěděly spoustu nových a užitečných informací. Tímto článkem, bychom chtěli Honzovi
Gryckovi moc a moc poděkovat.

Ve druhém pololetí máme ještě volno v těchto kroužcích:
3D tisk:
úterý
17:00 - 18:30
Dekorativní tvoření:
středa
15:00 - 16:30
Deskohraní:
středa
14:00 - 15:30
Discgolf:
úterý
15:30 - 17:00
Mladý hasič:
pátek
16:00 - 17:30
Myslivecký:
pondělí
14:00 - 15:30
Rybářský:
pondělí
15:30 - 17:00
Turistický:
středa
14:00 - 15:30
Za SVČ Hana Košarišťanová

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

Kynologický klub 2021
V roce 2021 měl kynologický klub 15 členů, všichni se
aktivně účastnili výcviku a kynologických akcí. Se stálými členy navštěvovali cvičiště i hosté, kteří využívali našich zkušeností s výcvikem. Plánovanou činnost z kraje
roku částečně omezila hygienická situace, ale všechny
jarní akce se podařilo uskutečnit později. Uspořádali
jsme celkem čtvery zkoušky a můžeme konstatovat, že
byly velmi úspěšné. Navíc nás může těšit, že z poloviny
se jednalo o zkoušky složené ze tří částí nebo speciální zkoušky stopařské. Závodní činnost byla ve srovnání

s předchozím rokem skromnější, některé závody nebyly
uskutečněny a ty, kterých jsme se zúčastnili, nebyly na
medaile tak štědré, jak jsme očekávali.
V září proběhl v Poličce celorepublikový závod chodských psů O Kozinův pohár, tři zúčastnění získali dvě
třetí ZM, ZVV1 a jedno čtvrté místo ZM. Za dva týdny
pořádal klub Zlaté Hory závod Pohár starosty – závod
dvojic IGP3, kde se podařilo jedno druhé a jedno čtvrté
místo. V říjnu tradičně navštěvujeme závod ve Veřovicích
Memoriál K. Škarpy, kde se nám vždycky daří, hlavně na
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vděčni za každou radu.
V průběhu roku na cvičišti probíhaly výcvikové dny, které měly začátečníkům pomoci se základní poslušností.
Výcvik našich psů probíhal dvakrát týdně, v zimě jednou
a za každého počasí. Máme poměrně hodně mladých
pejsků, které závodní kariéra teprve čeká, pravidelná
práce je nutná. Dbáme i o kvalitní a bezpečné zázemí
nejen pro nás, ale i pro hosty. Opravili jsme střechu, stěny
nářaďovny, udržujeme překážky, trávník, příjezdovou komunikaci a podařilo se nám zhotovit deset nových kotců.
Zájem nových členů i opakované návštěvy hostů svědčí
o naší kvalitní práci, což nás velmi těší. Náš velký dík
patří i městu, které nás podporuje dotací. Letos v měsíci
březnu plánujeme kurz základní poslušnosti pro začátečníky. V deseti lekcích zájemcům ukážeme, jak zvládnout
výchovu psíka, informace najdete na stránkách klubu.
				
Mgr. Lenka Galová

stopách. Letos tomu ale bylo jinak a museli jsme se spokojit s pátým místem ZZO1 a až šestým v ZVV1. Co se
týče závodů, už jsme také pronikli do celorepublikového
povědomí pořádáním druhého ročníku chodského stopařského závodu. V červnu se na okolních loukách pročichávali chodští psi k co nejlepšímu výsledku ve třech
kategoriích. Z našich osmi choďáků se zúčastnili čtyři,
v ZM druhé a třetí, v ZVV1 první a v FPr3 první místo,
což hodnotíme jako velmi úspěšné. Na závod navazoval
výcvikový den pro chodské psy, který je dost oblíbený,
psovodi většinou nemají zkušenosti s výcvikem a jsou

AMK – místo motorek tělocvična a hokejky!
smlouvy pro kluky. Dává se dohromady technika, tak aby
bylo vše připraveno na první tréninky venku, jakmile to
počasí dovolí. Uvidíme, za jakých podmínek a opatření
se letošní sezóna pojede. AMK připravuje zahájení motokrosové sezóny na Liščí kotlině. Určitě uspořádáme ve
volném termínu minimálně dva závody a soustředění pro
jezdce. Vše podle toho, jak budou volné termíny v konečném kalendáři.
Za AMK Milan Švidra

Zimní příprava na novou sezónu jede na plné obrátky.
Pravidelné cvičení v tělocvičně doplňuje každý týden hokejový zápas na opavském ledě. Celá příprava je sice
dost náročná, ale kluci stíhají. Kalendáře se pomalu plní.
Venku je zatím slovenský mistrák a MM ČR juniorů. Také
nové licence je potřeba vyřídit co nejdříve a zároveň si
rezervovat startovní číslo na novou sezónu. Oslovují se
sponzoři a snažíme se zajistit potřebnou podporu a nové
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Sdružení dobrovolných hasičů Budišov nad Budišovkou
Milí spoluobčané,
chtěli bychom Vám všem popřát do nového roku 2022
mnoho úspěchů, štěstí a hlavně zdravíčka, které je
v dnešní době to nejcennější.
V loňském roce byla naše jednotka povolána do akce
v 28 případech jak v našem městě, tak i v širokém okolí.
Mezi časté výjezdy patřily popadané stromy a větve na
silnici, pomoc zdravotnické záchranné službě, různé druhy požárů travních porostů, lesů a bytového domu. Naše
jednotka pomáhala i při odklízení následků po tornádu
na jižní Moravě, přepravovala místní občany do očkovacího centra v Odrách a byla součástí zábavy pro děti na
dětských dnech a jiných akcích.
Sami jsme si pro Vás 19. června připravili taneční zábavu u hřiště, která přilákala velké množství místních i přespolních občanů.
Ke konci roku nám Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje věnovala několik kusů zdravotnických pomůcek, které využíváme při našich výjezdech.
V balíčku od „Ježíška“ jsme našli krční límec, inhalační
masky, popáleninové sety, zahřívací sety, odsávačku,
pulzní oxymetr, digitální teploměr a plno jiného. Tímto
bychom rádi ještě jednou poděkovali zdravotnické zá-

chranné službě za jejich podporu a věnované pomůcky.
Kéž bychom je nikdy nepotřebovali.
Velké díky patří ale i našim rodinám a příbuzným, které
často náhle opouštíme na několik hodin i v pozdních hodinách. Bez jejich pochopení a trpělivosti bychom naši
práci těžko zvládali.
Veškerou naši činnost můžete sledovat na stránkách www.facebook.com - Hasiči Budišov nad Budišovkou.
Za SDH Budišov n. B.
Ondřej Morkes
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Pro příznivce sportovní střelby
Dovoluji si touto cestou popřát všem čtenářům zpravodaje
vše nejlepší v novém roce, hlavně zdraví a také snad už
bude líp.
Co se sportovní střelby týče, uspořádali jsme zatím tři
soutěže: soutěž „Jak na Nový rok“ a soutěž „Moravská lucerna“. Těchto dvou soutěží se zúčastnilo celkem
17 střelců. Obě soutěže uspořádal Pavel Opletal st. Třetí
soutěž „Samonabíjecí puška“ se uskutečnila 22. 1. 2022,
této akce se zúčastnilo 30 střelců. Pro zájemce o výsledky
je k použití naše webová stránka www.avzo-budisov.cz.
Za AVZO Budišov nad Budišovkou
připravil Petr Bartošek

Šachový koutek
Šachy se stále hrají, a i když nechci nic zakřiknout,
vypadá to, že se šachovou sezonu po ročním výpadku
podaří dohrát. Náš šachový oddíl Pogo si stále drží
naději na záchranu v Krajské soutěži MKŠS. Po sérii pěti
proher se v 6. kole blýsklo na lepší časy, když se nám
podařilo nejtěsnějším poměrem porazit Krnov A. Zároveň
se ze soutěže odhlásilo družstvo Velké Polomi, které tak
automaticky skončí na posledním místě, takže jeden
soupeř v boji o záchranu odpadl. Pro jistotu záchrany je
třeba skončit nejhůř na 10. místě z 12 účastníků a tento cíl
již není tak vzdálený jako před Vánoci. Do konce soutěže
nám zbývá odehrát 4 kola, takže se určitě budeme snažit
sebrat bodíky i některým favoritům.
Slavomír Jaššo
ŠK Pogo Budišov n. B.
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Krajská soutěž MKŠS 2021/2022 – skupina „A“
Kolo Datum

Utkání

Výsledek

1.

17/10 Pogo Budišov
2021 Šachy Krnov „B“

2.

07/11 Slezan Opava „B“
2021 Pogo Budišov

7,5 – 0,5

3.

21/11 Pogo Budišov
2021 SK Bruntál „A“

2,5 – 5,5

4.

05/12 TJ Tatran Město Albrechtice
2020 Pogo Budišov

  4,5 – 3,5

5.

02/01 Pogo Budišov
2022 ŠKTP Hrabyně

2,5 – 5,5

6.

16/01 Pogo Budišov
2022 Šachy Krnov „A“

4,5 – 3,5

7.

30/01 SK Kravaře
2022 Pogo Budišov

8.

13/02 Pogo Budišov
2022 ŠK Orel Opava „A“

9.

27/02 ŠK TJ Dolní Benešov „C“
2022 Pogo Budišov

10.

20/03 Pogo Budišov
2022 ŠO Jiskra aRýmařov

KD,
místnost č. 1

11.

03/04 ŠO TJ Velká Polom
2022 Pogo Budišov

zrušeno

3–5

KD,
místnost č. 1
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Občanská poradna Budišov nad Budišovkou
Charita Odry za podpory města Budišova nad Budišovkou
a Moravskoslezského kraje získala finanční prostředky na
poskytování odborného sociálního poradenství pro občany
města Budišova nad Budišovkou a místních částí. Občanská poradna nabízí odbornou pomoc při řešení různých životních situací např. v oblastech předluženosti, nezaměstnanosti, nevyplácení mzdy, neplacení výživného, dědictví,
problémů s dodavateli energií, nedodání zboží atd.
Provozní doba poradny:
Středa 8:00-11.30; 12:00-16.00
V ostatní dny ambulantní formou po dohodě.

Terénní forma je poskytována dle potřeb imobilních klientů max. 4 hodin týdně.
Neváhejte se na nás obrátit, jsme tady pro Vás, spolupráce probíhá zcela bezplatně po celou dobu řešení případu klienta. Najdete nás na ul. Partyzánská 229, 747
87 Budišov nad Budišovkou.
Kontakt:
Vedoucí odborné sociální poradny
Ing. Michaela Dlabajová
Tel.: 604 645 378
E-mail: michaela.dlabajova@odry.charita.cz

Nová mozaika na kostele
Vážení přátelé,
právě probíhá realizace příprav nové mozaiky, která bude
ozdobou našeho kostela. Práce na mozaice budou probíhat v létě a na podzim, kdy bude celé dílo dokončeno.
Pokud byste chtěli na mozaiku přispět finančním darem,
učiňte tak prosím na bankovní účet farnosti Budišov,
č. ú: 1846003349/0800, vedeného u České spořitelny
(do předmětu platby prosím uveďte: mozaika). S díky
R. D., Mgr. Jozef Kankara, MBA, farář
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Farní úřad oznamuje
Farní úřad Budišov nad Budišovkou oznamuje, že informace k duchovním záležitostem včetně organizačních i provozních skutečností budou nově zveřejňovány na webo-

vých stránkách farnosti, které zní:
www.farnostbudisov.cz.
R. D., Mgr. Jozef Kankara, MBA, farář

Klub rodičů a přátel školy
Vážení rodiče a přátelé školy, vážení příznivci KRPŠ,
rádi bychom Vás seznámili s činností našeho sdružení
během uplynulého období. Celý školní rok 2020/2021 byl
ovlivněný covidovými opatřeními, takže činnost klubu se
prakticky zastavila. Nebyly vybírány příspěvky rodičů ani
pořádány naše tradiční akce. Prakticky jedinou akcí, na
které jsme se podíleli, bylo rozloučení s absolventy 9. třídy, kde jsme vycházejícím žákům popřáli vše nej do dalšího studia a života, předali malou pozornost na památku
a sladkou tečku za povinnou školní docházkou. Letošní
školní rok 2021/2022 už je trochu veselejší, prvňáčkům
jsme věnovali uvítací balíček, proběhla také i „Drakiáda“,
kde KRPŠ zajistilo občerstvení, pořádali jsme trochu netradiční strašidelnou procházku večerním Budišovem,
a podíleli jsme se na „Vítání Sv. Martina“.
V této chvíli už plánujeme některé naše tradiční akce,
jako je např. bruslení, čarodějnický rej či pohádkovou
stezku apod., ale vše bude záleže nejen na počasí, ale
především na aktuální situaci kolem covidu.
V tomto školním roce se již opět platí příspěvky KRPŠ,
a to v nezměněné výši - rodina s jedním dítětem 200 Kč,

CenÍK INZERCE
Rozsah
Zveřejnění kulturních, společenských a sportovních akcí v rozsahu: název akce, termín, místo,
čas, pořadatel, kontakt na pořadatele (nevztahuje se na akce
konané v rámci předvolebních
kampaní)

Cena

zdarma

Inzerce – reklamní plocha:
řádková inzerce

zdarma

1/4 strany A4

500 Kč

1/2 strany A4

1 000 Kč

celá strana A4

2 000 Kč

Akce pořádané nebo spolupořádané Městem
Budišov nad Budišovkou či Střediskem volného
času jsou od této platby osvobozeny.
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se dvěma dětmi 250 Kč a se třemi a více dětmi ve škole
300 Kč. Jak víte, žákům se zaplaceným příspěvkem přispíváme na jízdné do divadel, na výlety, lyžařský výcvik,
soutěže a nákup vybavení pro volnočasové aktivity, ale
protože pouze z příspěvků bychom nemohli přispívat v takovém rozsahu, budeme se i nadále snažit získávat další
peníze také prodejem na některých veřejných akcích našeho města. Takže se s námi můžete setkat mimo našich
akcí třeba i na Letnicích. A já bych ráda z tohoto místa
poděkovala všem kolegyním za jejich přístup a ochotu,
protože zejména příprava akcí je časově dosti náročná.
Naše obrovské poděkování posíláme také všem našim
příznivcům a sponzorům, kteří nám pomáhají a bez nichž
by naše práce byla mnohem těžší. Velký dík patří firmě
Honzy Grygara za podporu naší činnosti ve formě sponzorského daru na akci „Strašidelné město“. Moc si toho
vážíme. Tak tedy přátelé, ještě jednou díky všem za podporu i finanční příspěvky, i díky Vám můžeme vytvářet
potřebné zázemí pro naše aktivity. Těšíme se na setkání,
snad nám bude přáno…
Za KRPŠ Ivana Tomandlová

BUDIŠOV SKÝ ZP RAVODAJ
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