Usnesení z 15. jednání zastupitelstva města Budišov nad Budišovkou,
konaného dne 18.dubna 2012
Přítomno
: 16 členů zastupitelstva města
Omluveno
: Ivo Hasala
Neomluveno : 0
Další přítomní : G. Roháčová DiS Ing. J. Dovrtělová, M. Zatloukalová M.Lindnerová, J.
Bergloviecová, J. Skalková,MěÚ, M. Talíková, Kobelová MěKIS,
Jednání řídil : Ing. Rostislav Kyncl, , starosta města
Obsah usnesení
Zastupitelstvo města:
1. bere na vědomí, že členem zastupitelstva města po uvolněném mandátu se stává Mgr.
Ivana Tomadlová
2.bere na vědomí zprávu o činnosti Komise pro projednávání přestupků za rok 2011.
3. schvaluje zprávu o činnosti Městského kulturního střediska za rok 2011.
4. schvaluje zprávu o činnosti Městské knihovny za rok 2011.
5. schvaluje odprodej nemovitostí - pozemků z majetku města :
K.ú. Podlesí nad Odrou :
ppč. 191/5 zahrada o výměře 448 m2 manželům Ing. Jiřímu a Radce Plichtovým za kupní
cenu ve výši 10,--Kč á 1 m2
K.ú. Budišov nad Budišovkou :
ppč. 371/8 zahrada o výměře 180 m2 manželům Janovi a Elišce Kiliánovým za kupní cenu
42,-- Kč á 1 m2
ppč. 3568/1 ostatní plocha – část parcely o výměře cca 10 m2 panu Václava Jakubcovi za
kupní cenu 82,-- Kč á 1 m2
Ppč. 423/5 zahrada a 423/6 zahrada – části parcel o výměře cca 5 m2 manželům Josefovi a
Anežce Jílkovým za kupní cenu - 42,-- Kč á 1 m2
6. schvaluje smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě na základě které bude :
1.
na budově č.p. 90 ( bývalá škola ), k.ú. Guntramovice,umístěno přípojné vedení veřejné
komunikační sítě
2.
na pozemku ppč. 286 zahrada, k.ú. Guntramovice , umístěno nadzemní a podzemní
komunikační vedení ( metalická kabel ) a rozvaděč veřejné komunikační sítě - InCa 7/8
1200P
7 a) schvaluje darovací smlouvu na převod nemovitosti ppč. 2230 ostatní plocha o výměře
2416 m2, k.ú. Staré Oldřůvky.
Dárce : Moravskoslezský kraj, se sídlem v Ostravě , 28. října 117, Ostrava
Obdarovaný : Město Budišov nad Budišovkou se sídlem Halaškovo nám. 2, Budišov nad
Budišovkou
b) pověřuje starostu města podpisem této darovací smlouvy.

8. neschvaluje vyslovení souhlasu s řešením a následným projednáním změny části
katastrální hranice a současně změny hranice obce – lokalita v jihovýchodní části k.ú.
Budišov nad Budišovkou, která je zahrnuta do pozemkové úpravy, navržené MZ Pozemkový
úřad Opava.
9 a) schvaluje přijetí neinvestiční dotace určené na úhradu výdajů jednotky SDH města
Budišov nad Budišovkou v roce 2012 od Moravskoslezského kraje v celkové výši 100.000,-Kč .
b) pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí této dotace
10. a) schvaluje přijetí neinvestiční dotace určené na úhradu výdajů jednotky SDH města
Budišov nad Budišovkou v roce 2011 od Moravskoslezského kraje v celkové výši 50.000,-Kč .
b) pověřuje starostu města podpisem této smlouvy o poskytnutí dotace.
11. schvaluje poskytnutí dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na
území města Budišov nad Budišovkou pro rok 2012 takto:
paní Kamila Botková, Mlýnská strouha 118 – žádost o příspěvek na obnovu střešního pláště
40.000,-- Kč
manželé Pavlíčkovi, Mlýnská strouha 128 – žádost o příspěvek na obnovu střešního pláště,
osazení štítového okna 40.000,-- Kč
paní Daniela Kufová, Na Sídlišti 67 – žádost na příspěvek na výměnu oken
20.000,-- Kč
pan Jiří Rak, Halaškovo náměstí 176 – žádost na příspěvek na výměnu krovu a celé střechy
100.000,-- Kč
12. a)) ruší své usnesení č. 9 ze 14. jednání zastupitelstva města ze dne 8.2.2012
b) schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2012 v příjmové a výdajové části rozpočtu
očástku 1.288.937,-- Kč.
13. a)) schvaluje poskytnutí účelové dotace TJ Spartak Budišov nad Budišovkou ve výši
220.000,-- Kč
b) schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace TJ Spartak Budišov nad Budišovkou
ve výši 220.000,-- Kč
c) pověřuje starostu města podpisem smlouvy
14. a) schvaluje Závěrečný účet hospodaření Venkovského mikroregionu Moravice za rok
2011 včetně Zápisu kontrolní komise ze dne 28. 3. 2012 bez výhrad.
b) bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
obcí Venkovský mikroregion Moravice za rok 2011.

Ing. Rostislav Kyncl
starosta města

Ing. Patrik Schramm
místostarosta

