Usnesení z 8 . zasedání zastupitelstva města Budišov nad Budišovkou,
konaného dne 16.prosince 2015
Přítomno
: 15 členů zastupitelstva města
Omluveno
: 0
Neomluveno : 0
Další přítomní : Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová, G.Roháčová, , Ing.K.Bečicová, M.
Stránská, MěÚ, Mgr. S.Novotná, MŠ, J. Vondrouš ZŠ, Bc.J.Poljak, SVČ
Jednání řídil : Ing. Rostislav Kyncl, starosta města
Obsah usnesení
Zastupitelstvo města:
1. a) schvaluje rozpočet na rok 2016 jako přebytkový s tím, že přebytek ve výši 3.777 tis. Kč
bude použit ke splácení úvěrů z předchozích let. Výše rozpočtu v příjmové části činí 46.020
tis. Kč, ve výdajové části 42.243 tis. Kč.
b) schvaluje závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2016 v celkové výši
13.726 tis. Kč, dle přiloženého materiálu.
2. schvaluje pověření rady města prováděním rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu
města na rok 2016 a to v plném rozsahu.
3. a) schvaluje OZV č. 4/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2011 dle
přílohy
b) pověřuje starostu a místostarostu města podpisem OZV dle bodu a)
4. schvaluje úpravu závazných ukazatelů u příspěvkové organizace Technické služby města
Budišov nad Budišovkou - příspěvek na provoz, opravy a údržbu v celkové výši 7.630.000,00
Kč.
5. schvaluje úpravu závazných ukazatelů u příspěvkové organizace Středisko volného času na
rok 2015 - příspěvek na provoz, opravy a údržbu v celkové výši 2.809.349,02 Kč.
6. a) schvaluje smlouvu o dotaci na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby, tj. zajištění
služeb obecného hospodářského zájmu s obchodní firmou TeSport Budišov nad Budišovkou,
s.r.o. dle přiloženého materiálu,
b) pověřuje starostu města podpisem smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení.
7. schvaluje OZV č. 3/2015 Města Budišov nad Budišovkou o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

8. schvaluje dle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákona), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a
v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 stavebního zákona, Zadání Územního plánu Budišova
nad Budišovkou, které je obsahem přílohy č. 1 předloženého materiálu.
9. schvaluje Zprávu o hospodaření s bytovým a nebytovým fondem v majetku města
Budišov nad Budišovkou za rok 2015.
10. schvaluje Zprávu o činnosti p.o. Základní škola Budišov nad Budišovkou školní rok
2014/2015
11. schvaluje Zprávu o činnosti p.o. Mateřská škola Budišov nad Budišovkou školní rok
2014/2015
12. a) schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene pro oprávněného MĚSTO
Budišov nad Budišovkou, kdy povinná paní se zavazuje trpět stavbu - Dešťová kanalizace
Sportovní haly (vlastník Město Budišov nad Budišovkou) umístěnou pod povrhem pozemku
parcela č. 472/4 TTP (vlastník, k. ú. Budišov nad Budišovkou a umožnit oprávněnému
přístup a příjezd přes předmětný pozemek v případě údržby a opravy stavby.
Rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí
smlouvy.
Věcné břemeno se zřizuje na dobu životnosti stavby.
b) schvaluje jednorázovou náhradu ve výši 1.500,--Kč.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene bude hradit povinný.
c) pověřuje podpisem smlouvy starostu města.
13. neschvaluje vykoupení nemovitostí do majetku města :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
ppč. 4679 ost. plocha – komunikace o výměře 1 m2.
14. a) schvaluje úplatný převodu vlastnického práva k nemovité věci pozemek parcela č. st.
1051 o výměře 80 m2, k.ú. Budišov nad Budišovkou.
Převodce : ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových
Nabyvatel : Město Budišov nad Budišovkou.
b) schvaluje kupní cenu ve výši 15.620,--Kč.
c) pověřuje podpisem smlouvy starostu města.

15. a) schvaluje převod nemovitostí z majetku města :

Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
ppč. st. 23 zast. plocha – zbořeniště o výměře 400 m2 manželům za kupní cenu 42,--Kč á 1
m2
ppč. 1652/7 ost. plocha – část parcely o výměře cca 25 m2 paní za kupní cenu 24,-- Kč á 1 m2
ppč. 1652/12 TTP o výměře 59 m2 MSK – právo hospodařit Dětský domov a školní jídelna
Budišov nad Budišovkou. za kupní cenu 24,-- Kč á 1 m2
ppč. st. 407/3 zast. plocha o výměře 29 m2 za kupní cenu 82,-- Kč á 1 m2
ppč. 620/17 TTP o výměře 368 m2 za kupní cenu 24.000,-- Kč
b) neschvaluje převod pozemků z majetku města:
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
ppč. st. 225 zbořeniště
ppč. 226 zahrada
ppč. 225 zahrada
Katastrální území Guntramovice :
ppč. 90 vodní plocha – rybník o výměře 1901 m2
16. schvaluje Strategický rozvojový dokument města pro období 2015 – 2020.
17. bere na vědomí čerpání kontokorentního úvěru se stavem k 16.12.2015 ve výši 0,00 Kč

Ing. Rostislav Kyncl
starosta města

Ing. Patrik Schramm
místostarosta

