Usnesení z 16. jednání zastupitelstva města Budišov nad Budišovkou,
konaného dne 28.května 2012
Přítomno
: 15 členů zastupitelstva města
Omluveno
: Ing. V. Vlk
Neomluveno : J. Jakel
Další přítomní : I. Sventková, G. Roháčová DiS, M. Zatloukalová, Ing. M.Lindnerová,
J. Skalková,MěÚ, M. Talíková, Bc. J. Poljak, SVČ, Ing. M. Dušek, J. Bláha, M. Orságová
SLTS, Ing. Kazatel, mim. obrany
Jednání řídil : Ing. Rostislav Kyncl, , starosta města
Obsah usnesení
Zastupitelstvo města:
1. schvaluje výsledek hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2011 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 a to bez výhrad.
2. a) schvaluje uzavření „Smlouvy o úvěru“ s poskytnutím peněžních prostředků formou
kontokorentního úvěru do výše úvěrového limitu 1.500.000,-- Kč mezi bankou
Československou obchodní bankou, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 a
Městem Budišov nad Budišovkou, se sídlem Halaškovo nám. č. 2, 747 87 Budišov nad
Budišovkou za účelem financování
přechodného nedostatku peněžních prostředků
s tříměsíční výpovědní lhůtou a s pohyblivou úrokovou sazbou s přechodnou fixací, která se
skládá z referenční úrokové sazby mezibankovního peněžního trhu PRIBOR 7-dní a marže
(přirážky) v pevné výši 1,0 % p.a. a dále za podmínek uvedených ve znění návrhu smlouvy,
který tvoří přílohu tohoto usnesení.
b) pověřuje starostu Města Budišov nad Budišovkou k uzavření „Smlouvy o úvěru“
s poskytnutím peněžních prostředků formou kontokorentního úvěru do výše úvěrového limitu
1.500.000,-- Kč.
3. a) bere na vědomí připomínky k projektové studii k záměru „TCN bioelektrárna KGJ
v Budišově nad Budišovkou“.
b) schvaluje , aby veškeré další kroky ve věci přípravy a realizace záměru „TCN
bioelektrárna KGJv Budišově nad Budišovkou“ včetně smluv nebo dodatků smluv stávajících
byly projednány vždy výhradně zastupitelstvem města.
c) ukládá radě města informovat na příštím jednání zastupitelstva o průběhu přípravy
záměru„TCN bioelektrárna KGJ v Budišově nad Budišovkou“.
d) ukládá radě města informovat na příštím jednání zastupitelstva o fázi přípravy výstavby
nové smuteční síně.
4. schvaluje výpověď Smlouvy č. 252 o poskytnutí služeb při nakládání s odpady, uzavřenou
s Technickými službami města Vítkova, a to ke dni 31.12.2012

5. schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene, kterou se povinný – Město Budišov nad
Budišovkou zavazuje strpět umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na
pozemku 218/1 TTP, k.ú. Budišov nad Budišovkou, ve prospěch oprávněného – ČEZ
Distribuce, a.s. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu ve výši 1.200,-- Kč.
6. bere na vědomí informace předsedy komise pro optimalizaci vojenských újezdů. Ing.
Vladimíra Kazatele ve věci „Optimalizace vojenského újezdu – Návrh opatření k realizaci
změn hranic vojenského újezdu Hradiště, Libavá, Březina a zrušení vojenského újezdu Brdy
včetně nového správního uspořádání uvolněných území“ s požadavkem o posouzení
přiloženého materiálu a zaslání případných připomínek.
7. a) bere na vědomí studii výstavby sportovní haly.
b) schvaluje zřízení Komise pro výstavbu sportovní haly.
c) jmenuje členy Komise pro výstavbu sportovní haly ve složení:
Ing. R. Kyncl, R. Němeček, Ing. V. Vlk, L.Fluss, J. Vondrouš, I. Hasala
d) pověřuje Komisi pro výstavbu sportovní haly jednáváním ve věci dalšího postupu
realizace projektu sportovní haly.
e) ukládá Komisi pro výstavu sportovní haly předkládat výsledky jednání ve věci
postupu výstavby sportovní haly zastupitelstvu města.
8. schvaluje dodatek č. 2 zřizovací listiny Střediska volného času Budišov nad Budišovkou,
příspěvková organizace.
9. schvaluje doplnění usnesení z 14. jednání ZM ze dne 8.2.2012 č. 7.a) v tomto znění :

-převod předmětného pozemku bude realizován v souladu se zák. 219/2000 Sb.,
ve veřejném zájmu, který je spatřován v tom, že tento pozemek zabezpečuje
veřejnosti dopravní obslužnost příslušného území,
- po dobu 10 let město nepřevede vlastnická práva k takto nabyté nemovitosti ani
zčásti na další subjekty vyjma zpětného bezúplatného převodu této nemovitosti
do vlastnictví České republiky,
- po stejnou dobu nebude tento majetek přenechán k dalšímu komerčnímu využití
jiným subjektům.
10. pověřuje starostu města zasláním dopisu na adresu novináře, který napsal článek
v deníku PRÁVO ohledně nepravdivého začlenění našeho města do oblasti Slezska.

Ing. Rostislav Kyncl
starosta města

Ing. Patrik Schramm
místostarosta

