Usnesení z 29. jednání zastupitelstva města Budišov nad Budišovkou,
konaného dne 18.prosince 2013
Přítomno
: 13 členů zastupitelstva města
Omluveno
: ing. F. Vrchovecký,ing. Z. Mitická,Mgr. N. Jaššová, J. Jakel
Neomluveno : 0
Další přítomní : ing. H. Dlouhá, G. Roháčová, DiS,M. Zatloukalová, J. Skalková, M.
Stránská, DiS MěÚ,
Jednání řídil : Ing. Rostislav Kyncl, starosta města
Obsah usnesení
Zastupitelstvo města:
1.schvaluje přijetí dotace z OPŽP na akci „Pořízení samosběrného vozidla pro město Budišov
nad Budišovkou“, č.CZ.1.02/2.1.00/13.18766 ve výši 4.670.216,50 Kč. Žadatelem o tuto
dotaci je příspěvková organizace města – Správa lesů a technické služby města Budišov nad
Budišovkou, p.o.

2. bere na vědomí zprávu o odpadovém hospodářství za rok 2013.
3. schvaluje OZV č. 2/2013 Města Budišov nad Budišovkou o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
4. schvaluje OZV č. 3/2013 Města Budišov nad Budišovkou o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterijní terminál a herní místo
lokálního herního systému, která ruší OZV č. 3/2011.
5. a) schvaluje rozpočet města na rok 2014 jako přebytkový s tím, že přebytek ve výši 3.593
tis. Kč bude použit ke splácení půjček a úvěrů z předchozích let. Výše rozpočtu v příjmové
části činí 43.476 tis. Kč, ve výdajové části 39.883 tis. Kč.
b) schvaluje závazné ukazatele pro příspěvkové organizace v celkové výši 13.378 tis. Kč,
dle předloženého materiálu.
6. pověřuje radu města prováděním rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu města na
rok 2014 a to v plném rozsahu.
7. schvaluje Dodatek č.3 ke Smlouvě o úvěru č. 0478/10/2210 uzavřené 15.3.2010
s Československou obchodní bankou, a.s.
8. schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o úvěru č. 2210/08/0057 uzavřené 7.5.2008
s Československou obchodní bankou, a.s.

9. a) schvaluje převod nemovitostí do majetku města – darovací smlouvou :
předmět daru : ppč. (GP)1347 o výměře 227 m2
ppč. (GP)1348 o výměře 187 m2
k.ú. Staré Oldřůvky
dárce : B. M., bytem Zřídelní 261/5, Ostrava - vlastník 1/2 nemovitostí
K. V., bytem Čs. Armády 1053, Bohumín - vlastník 1/2 nemovitostí
obdarovaný : Město Budišov nad Budišovkou, IČO 00299898
b) pověřuje podpisem smlouvy starostu města.
10 a) schvaluje účast Města Budišov nad Budišovkou na elektronickém dražebním jednání,
které se nařizuje na základě usnesení č.j. 13 Ex 21384/09-43
Elektronické dražební jednání bude zahájeno dne 21.1.2014 v době od 11.30 do 12.00.
Předmět dražby : bytová jednotka vymezená v domě č.p. 700 a č.p. 699 a to bytová jednotka
č. 700/11 a podíl ve výši 4294/144355 na společných částech domu č. 669 a 700, na stavbě
bez č.p. – stavba tech. vyb. a na ppč. st. 1092 a na pozemcích ppč. st. 98 o výměře 485 m2 a
ppč. st. 1092 o výměře 97 m2, obec a k.ú.- Budišov nad Budišovkou.
Výsledná cena dražených nemovitostí činí 220.000,--Kč
Nejnižší podání se stanoví ve výši 146.667,--Kč ( 2/3 výsledné ceny)
Dražební jistina se stanoví ve výši 50.000,--Kč
Výše minimálního příhozu se stanovuje částkou ve výši 10.000,-- Kč
Zastupitelstvo stanoví zástupcem dražitele starostu města Ing. Rostislava Kyncla.
b) stanoví nejvyšší možné podání a to maximálně do výše 220.000,-- Kč
11. schvaluje odprodej pozemků z majetku města :
Katastrální území Guntramovice :
ppč. 541 ostatní plocha - část o výměře cca 590 m2 manželům V. a L.
A.
část o výměře cca 70 m2 manželům J. a M.
D.
za kupní cenu 10,-- Kč á 1 m2
Katastrální území Staré Oldřůvky:
ppč. 2181/2 ostatní plocha o výměře 85 m2, manželům J. a L. D., za kupní cenu 10,-- Kč á 1
m2
12 .a) schvaluje vykoupení do majetku města nemovitosti :
Budovu – objekt k bydlení s č.p. 185 na ppč. st. 253
ppč st. 253 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 104 m2
b) schvaluje stanovení kupní cenu ve výši 220.000,--Kč
c) pověřuje podpisem kupní smlouvy starostu města.

13. a) schvaluje vykoupení do majetku města nemovitost ppč st. 388 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 247 m2
b) schvaluje stanovení kupní cenu ve výši 200,--Kč á 1 m2 tj. 49.400,--Kč.
c) pověřuje podpisem kupní smlouvy starostu města.
14. bere na vědomí informaci o nabytí majetku dle § 2c zákona
č.172/1991, v k.ú. Podlesí nad Odrou.
15. schvaluje Dodatek č.8 ke Smlouvě o Budoucí smlouvě kupní č.I-5543/204/2002 se
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 24.11.2006
16. schvaluje Statut čestného občanství města Budišov nad Budišovkou
17.a) schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace areálu bývalého JZD Guntramovice“ z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, oblast
2.3.Podpora využívání brownfields.
b) schvaluje závazek města Budišov nad Budišovkou zajistit ze svých rozpočtových zdrojů
náklady na předfinancování a profinancování investiční akce – projektu „Revitalizace areálu
bývalého JZD - Guntramovice“, celkové výdaje projektu 10 mil.Kč s DPH. Projekt bude
podán jako žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.
Město se zavazuje uhradit veškeré nezpůsobilé výdaje projektu, včetně finanční spoluúčasti
města na způsobilých výdajích projektu ve výši 15% - 1,5 mil. Kč a v závazku zajistit
udržitelnost projektu minimálně po dobu jeho stanovené udržitelnosti.
18. a) schvaluje revokaci usnesení zastupitelstva města č 21 ze dne 12.12.2012
v bodě 4a) ve znění:
zastupitelstvo města schvaluje rozdělení SLTS p.o. Budišov nad Budišovkou k 1.4.2013
na
Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o. spravující lesní část majetku města
Technické služby Budišov nad Budišovkou jako organizační složky města“
b) schvaluje rozdělení SLTS p.o. Budišov nad Budišovkou k 1.4.2013 na
- Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o. spravující lesní část majetku města
- Správa lesů a technické služby Budišov nad Budišovkou jako příspěvkovou organizaci
19.a) schvaluje nové obchodní jméno (název) příspěvkové organizace ve znění: Technické
služby města Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace

b)schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace: Technické služby města Budišov
nad Budišovkou, příspěvková organizace dle přiloženého návrhu
c)pověřuje starostu podpisem zřizovací listiny Technických služeb města Budišov nad
Budišovkou, příspěvková organizace a podpisem přílohy č. 1 této zřizovací listiny.
d) ruší platnost zřizovací listiny Správy lesů a technických služeb města Budišov nad
Budišovkou, příspěvkové organizace, vč. dodatků 1 - 4, schválenou usnesením zastupitelstva
města č. 2 ze dne 26.10.2009
20) a) bere na vědomí žádost o změnu nájemní smlouvy Oddílu lyžování Budišov nad
Budišovkou..
b) pověřuje radu města přípravou materiálů (odhad, stavební povolení, kolaudace…) a
podkladů pro legalizaci a převod těchto objektů do vlastnictví města.
c) pověřuje radu vypracováním kupní smlouvy a předložením ke schválení zastupitelstvu
města .
d) pověřuje radu města po dořešení majetkoprávních vztahů (pro zimní období 2014-2015)
vypracováním nové nájemní smlouvy. Upozorňuje vedení Oddílu lyžování na bod II Smlouvy
o výpůjčce:
-výpůjčitel je zodpovědný za bezpečný provoz v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví osob
užívajících a provozujících zařízení, a v oblasti požární

Ing. Rostislav Kyncl
starosta města

Ing. Patrik Schramm
místostarosta

