Usnesení z 17 . zasedání zastupitelstva mČsta Budišov nad Budišovkou,
konaného dne 15. bĜezna 2017
___________________________________________________________________________
PĜítomno
: 11 þlenĤ zastupitelstva mČsta
Omluveno
: Ing.R.Kyncl, J.Rak, R.NČmec, Mgr. K. Molková
Neomluveno : 0
Další pĜítomní : Ing.H.Dlouhá, M. Zatloukalová , M. Stránská, DiS MČÚ,M. BaroĖ MP
Jednání Ĝídil : Ing. Patrik Schramm, starosta mČsta
___________________________________________________________________________
Obsah usnesení
___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo mČsta :
1.a) schvaluje OZV þ. 1/2017- varianta B , kterou se stanovují výjimeþné pĜípady pĜi nichž
je doba noþního klidu vymezena na dobu kratší nebo žádnou a zrušuje se obecnČ závazná
vyhláška þ. 1/2016 dle pĜílohy.
b) povČĜuje starostu a místostarostu podpisem OZV.
2. a) schvaluje smČnu pozemkĤ a zĜízení vČcného bĜemene následnČ :
1. SmČna pozemkĤ :
Do vlastnictví MċSTA Budišov nad Budišovkou postoupit z vlastnictví zem. spol.
EUREPOL, spol. s r.o. nemovitosti v Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
parcela þ. 282/7 TTP o výmČĜe 2219 m2,
parcela þ. 282/6 ostatní plocha o výmČĜe 903 m2.
Do vlastnictví zem. spol. EUREPOL, spol. s r.o. postoupit z vlastnictví MċSTA Budišov nad
Budišovkou nemovitosti v Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
parcela þ. 4159 orná pĤda o výmČĜe 10895m2,
parcela þ. 4143 ostatní plocha o výmČĜe 508 m2.
2. ZĜízení vČcného bĜemene :
Povinný z vČcného bĜemene : MċSTO Budišov nad Budišovkou
OprávnČný z vČcného bĜemene : EUREPOL, spol. s r.o.
Obsahem vČcného bĜemene bude :
Povinný se zavazuje, že oprávnČnému bude umožnČn prĤjezd tČžkou technikou pĜes pozemek
parcela þ. 282/6 ost. pl. – ost. komunikace. K.ú. Budišov nad Budišovkou za podmínek
stanovených ve smlouvČ. VČcné bĜemeno se zĜizuje bezplatnČ a na dobu existence
oprávnČného tj. zem spol. EUREPOL, spol. s r.o.
b) povČĜuje podpisem smlouvy starostu mČsta.
3. a) schvaluje smlouvu o uzavĜení budoucí smlouvy o zĜízení vČcného bĜemene a smlouvu o
právu provést stavbu þ. IP-12-8012899, Budišov, þ.p. 709, Domov, rouš. NNk pro
oprávnČného ýEZ Distribuce, a.s. spoþívající v zajištČní práv oprávnČného související se
stavbou zaĜízení distribuþní soustavy nové kabelové vedení NN-0,4kV, nová pĜípojková skĜíĖ.
VČcným bĜemenem bude zatížen pozemek ppþ. : 274//9, 4046, 4036, k.ú. Budišov nad
Budišovkou.
VČcné bĜemeno se bude zĜizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,-- Kþ + DPH.

b) povČĜuje starostu mČsta podpisem smlouvy.
4. a) schvaluje pĜevod pozemkĤ z majetku mČsta následnČ :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
parcela þ. 388/13 orná pĤda o výmČĜe 1083 m2
parcela þ. 388/14 orná pĤda o výmČĜe 1082 m2 za kupní cenu ve výši 282.713,-- Kþ (
pozemek 153.826,-- + DPH 21 % ve výši 32.303, stavby 96.584,--)
parcela þ. 388/11 orná pĤda:
- þást parcely, která budou dle GP novČ oznaþena jako parcela þ 388/12 o výmČĜe 1082 m2
za kupní cenu 76,-- Kþ á 1 m2 tj za 82.232,-Kþ + DPH 21% ve výši 17.269,-- tj celkem za
99.501,--Kþ
- þást parcely, která budou dle GP novČ oznaþena jako parcela þ 388/11 o výmČĜe 1083 m2
a z ní þást o výmČĜe cca 300 m2 za kupní cenu 100,-- Kþ á 1 m2 + DPH 21%
parcela þ. 388/11 orná pĤda :
- þást parcely, které budou dle GP novČ oznaþeny jako parcely 388/10 o výmČĜe 1082 m2
manželĤm Michalovi a KateĜinČ Drozdovým za kupní cenu 76,-- Kþ á 1 m2 tj za 82.238,-Kþ
+ DPH 21% ve výši 17.269,-- tj celkem za 99.501,--Kþ
- þást parcely, která budou dle GP novČ oznaþena jako parcela þ 388/11 o výmČĜe 1082 m2
a z ní þást o výmČĜe cca 782 m2 za kupní cenu 100,-- Kþ á 1 m2 + DPH 21%
parcela þ. 4178 orná pĤda o výmČĜe cca 2000 m2 za kupní cenu : - - þást o výmČĜe cca 1000
m2 za 76,-- Kþ á 1 m2 + DPH 21%
- þást o výmČĜe cca 1000 m2 za 100,-- Kþ á 1 m2 + DPH 21 %
parcela þ. st. 407/10 zboĜeništČ – þást o výmČĜe cca 390 m2 za kupní cenu 95 ,-- Kþ á 1 m2
b) neschvaluje pĜevod pozemkĤ z majetku mČsta následnČ :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
Parcela þ. st. 435 zboĜeništČ o výmČĜe 808 m2,
parcela þ. st. 436 zboĜeništČ o výmČĜe 180 m2
5. bere na vČdomí zprávu o odpadovém hospodáĜství za rok 2016.
6. a) schvaluje zámČr pĜestavby Národního domu na peþovatelské a vstupní byty.
b) povČĜuje starostu mČsta dalším postupem v této záležitosti.
7. bere na vČdomí informace ohlednČ zámČru na pĜevod nemovitostí :
parcela þ. 2254/1 ost. plocha - sportovištČ a rekreaþní plocha o výmČĜe 21515 m2
parcela þ. 2254/13 ost. plocha - sportovištČ a rekreaþní plocha o výmČĜe 1093 m2
Katastrální území Budišov nad Budišovkou.
8. bere na vČdomí zprávu o þinnosti MČstské police – rok 2016
9. a) schvaluje darovací smlouvu mezi MČstem Budišov nad Budišovkou a spolkem SDH
Guntramovice dle pĜiloženého materiálu
b) povČĜuje starostu mČsta podpisem darovací smlouvy dle bodu a)

10. a) schvaluje smlouvu o uzavĜení budoucí smlouvy o zĜízení vČcného bĜemene služebnosti a právu provést stavbu þ. IV-12-8013286/2, Podlesí, p.þ. 110/9, Vysoudil,
vNN/kNN.
VČcným bĜemenem bude zatížen pozemek ppþ. : 2212/4 a 2511, k.ú. Podlesí nad Odrou.
VČcné bĜemeno se bude zĜizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,-- Kþ + DPH.
b) povČĜuje starostu mČsta podpisem smlouvy.
___________________________________________________________________________

Ing.Patrik Schramm
starosta mČsta

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

