Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva města Budišov nad Budišovkou,
konaného dne 19. září 2018
___________________________________________________________________________
Přítomno
: 13
Omluveno
: MUDr. Věra Mikulíková, Mgr. Kamila Molková
Neomluveno : 0
Další přítomní : M. Zatloukalová
Jednání řídil : Ing. Patrik Schramm, starosta města
___________________________________________________________________________
Obsah jednání
___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo města:
1.
a) schvaluje Smlouvu o poskytování sociálních služeb a poskytování příspěvku
na činnost s neziskovou organizací Charita Odry do 31.12.2022.
b) pověřuje starostu města podpisem Smlouvu o poskytování sociálních služeb
a poskytování příspěvku na činnost s neziskovou organizací Charita Odry.
2.
a) schvaluje předložení žádosti o dotací v rámci výzvy Programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko za účelem realizace projektu „Silesianka“ – stezka rozhleden
a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia.
b) schvaluje věcné i finanční zabezpečení realizace dotčeného projektu po rozhodnutí
o schválení projektu.
c) schvaluje Dohodu o spoluprácimezi Euroregionem Silesia – CZ, Stowarzyszeniem
Gmin Dorzecza Górneh Odry, Městem Budišov nad Budišovkou, obcí Jeseíkem
nad Odrou a Miastem Wodzislav Ślaski a pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy.
d) schvaluje finanční prostředky na dofinancování projektu „Silesianka“ – stezka
rozhleden a vyhlídkových íst v Euroregionu Silesia ve výši vlastního podílu
spolufinancování z celkových výdajů projektu za partnera max. 40 000 EUR
v případě Budišova nad Budišovkou.
3. schvaluje směnu pozemků následně:
Do vlastnictví Města Budišov nad Budišovkou postoupit z vlastnictví ČR, právo hospodařit
s majetkem státu VLS ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha:
K. ú. Nové Oldřůvky I:
Ppč. 490 lesní pozemek – část dle GP nově označeno jako ppč. 490/2 o výměře 11 062 m2.
Ppč. 4890 lesní pozemek – část dle GP nově označena jako ppč. 489/2 o výměře 6 823 m2.
Ppč. 485 ostatní plocha – část dle GP nově označena jako ppč. 485/2 o výměře 2 804 m2.
Ppč. 438/1 lesní pozemek – část dle GP nově označena jako ppč. 438/3 o výměře 7 262
m2.
Do vlastnictví ČR právo hospodařit s majetkem státu VLS ČR, s.p., Podl Julskou 1621/5
Praha, postoupit z vlastnictví Města Budišov nad Budišovkou nemovitost:
K. ú. Podlesí nad Odrou:

Ppč. 2683 vodní plocha o výměře 1 586 m2.
Ppč. 2678 lesní pozemek o výměře 35 718 m2.
4. schvaluje převod pozemků z majetku města:
K. ú. Guntramovice:
Parcela č. 591 ostatní plocha o výměře 441 m2
Parcela č. 542 ostatní plocha o výměře 305 m2 panu L.H. za kupní cenu ve výši
27.000 Kč.
5.
a) schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnost č. IV – 12 – 8011660,
Budišov nad Budišovkou, p.č. 108/1, Ch., přípojka kNN, pro oprávněného ČEZ Distribuce,
a.s. spočívající v zajištění práv oprávněného související se stavbou zařízení distribuční
soustavy „IV – 12 – 8011660, Budišov nad Budišovkvou“. Věcné břemeno se bude zřizovat
za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH. Věcným břemenem bude zatížen pozemek
ppč. 3566/2, k.ú. Budišov nad Budišovkou.
b) pověřuje podpisem smlouvy starostu města.
6.
a) schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro oprávněného
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Obsahem smlouvy je právo oprávněného zřídit,
provozovat, opravovat, udržovat a provádět úpravy za účelem modernizace nebo zlepšení
výkonnosti Podzemního komunikačního vedení. Věcným břemenem bude zatížen pozemek
parcela č. 2313/1, 3566/16, 3584/1 a 3566/1 k. ú. Budišov nad Budišovkou. Věcné břemeno
se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1.500 Kč + DPH.
b) pověřuje podpisem smlouvy starostu města.
7.
a) schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnostč. IV – 12 – 8011752/1,
Budišov nad Budišovkou, pozemek parc. Č. 620/32, p. Škrobánek, přípojka NN pro
oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. Věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč.
619/2 zahrada a pozemek ppč. 4355 ostatní plocha, k. ú. Budišov nad Budišovkou. Věcné
břemeneo se bude zřizovat za jednorázovou náhradu e ýši 2.000 Kč + DPH.
b) pověřue podpisem starostu města.
8.
a) schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnost č. IP – 12
– 8017735/1, Budišov nad Budišovkou, p. č. 602/19, p. S., příp. NN pro oprávněného ČEZ
Distribuce, a.s. Věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč. 602/6 TTP, k. ú. Budišov nad
Budišovkou. Věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč
+ DPH.
b) pověřuje podpisem starostu města.
9. schvaluje bezúplatný převod nemovitostí (darovací smlouva) do majetku města: pozemek
parc. č. st. 28/1 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Budišov nad Budišovkou
č. p. 127, rodinný dům, k. ú. Budišov nad Budišovkou. Dárce A. D., E. K., L. M., M. M., L.
P., A.S., B.Z.. Obdarovaný Město Budišov nad Budišovkou, IČO 00299898.

10. schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
č. UZSVM/OOP/6360/2018-OOPM k pozemkům pozemkovým parcelám č. 3620, 3622
a 3629 vše ostatní plochy, ostatní komunikace v k. ú. Budišov nad Budišovkou do majetku
Města Budišov nad Budišovkou.
11.
a) schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci Mateřské škole Budišov nad
Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace na předfinancování projektu Moderní
vzdělávání s tradicí Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání ve výši 150.000,00 Kč.
b) schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi Mateřskou školou Budišov nad
Budišovkou, okres Opava, příspěvkovou organizací a Městem Budišov nad
Budišovkou, jejímž předmětem je poskytnutí návratné finanční výpomoci dle bodu
1) tohoto usnesení a přiložené smlouvy.
c) pověřuje starostu města podpisem smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení.
12.
a) schvaluje Smlouvu o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě, jejímž předmětem je
bezplatné dočasné užívání 4 ks elektrokol a 1 ks stojanu Městem Budišov nad Budišovkou dle
přiloženého materiálu.
b) pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce dle bodu 1) tohoto
usnesení.
13. schvaluje OZV č. 5/2018, kterou se ruší Vyhláška č. 3/1995 o užívání městského znaku
a praporu města.
14. schvaluje OZV. Č. 6/2018, kterou se ruší Vyhláška č. 20/1995 o vytvoření a použití
účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení na území města Budišov nad Budišovkou“.
15. schvaluje OZV č. 7/2018, kterou se ruší OZV č. 4/2002 o zabezpečení veřejného pořádku
při pořádání veřejných hudebních produkcí na území Města Budišov nad Budišovkou.
16.
a) schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskosleszkého kraje na akci „Stavební úpravy objektu č. p. 229, Budišov nad
Budišovkou“ mezi Moravskoslezským krajem a Městem Budišov nad Budišovkou.
b) pověřuje starostu města podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení.
17.
a)schvaluje předloženou Darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem
a Městem Budišov nad Budišovkou
b) pověřuje podpisem smlouvy starostu města.

Ing. Patrik Schramm
starosta města

Ing. Pavel Jílek
místostarosta města

