Usnesení z 65. schĤze Rady MČsta Budišova nad Budišovkou
konané dne 9. dubna 2018
PĜítomno
: 5 þlenĤ rady mČsta
Omluveno
: 0
Neomluveno : 0
Další pĜítomní : Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová, Bc.G.Roháþová,DiS, MČÚ, Ing. KlusJednatel fa Lesy Budišov nad Budišovkou,s.r.o.
Jednání Ĝídil : Ing.Patrik Schramm, starosta mČsta
Obsah usnesení
Rada mČsta :
920/18 a) schvaluje ZávČreþnou inventarizaþní zprávu o provedení Ĝádné inventarizace
majetku a závazkĤ MČsta Budišov nad Budišovkou za rok 2017
b) schvaluje vyĜazení majetku dle pĜiložených návrhĤ ÚstĜední inventarizaþní komise
MČsta Budišov nad Budišovkou
c) jmenuje likvidaþní komisi k provedení vyĜazení majetku MČsta Budišov nad
Budišovkou likvidací dle bodu b) ve složení:
PĜedseda: Ing. Pavel Jílek
ýlenové: Miroslav Stecker
Alena ýelková
Jana Skalková
Ivana Jurošová
d) ukládá pĜedsedovi likvidaþní komise pĜedložit radČ mČsta zprávu o provedené
likvidaci majetku, vþ. likvidaþních protokolĤ dle pĜedchozího bodu v termínu do 30.6.2018
___________________________________________________________________________
921/18 a) schvaluje ZávČreþnou inventarizaþní zprávu o provedení Ĝádné inventarizace
majetku a závazkĤ zĜízených pĜíspČvkových organizací MČsta Budišov nad Budišovkou za
rok 2016 (MŠ, ZŠ, SVý,TS a ND)
b) schvaluje vyĜazení majetku dle pĜiložených návrhĤ ÚstĜedních inventarizaþních
komisí jednotlivých pĜíspČvkových organizací (ZŠ, SVý, TS)
c) ukládá ĜeditelĤm jednotlivých pĜíspČvkových organizací pĜedložit radČ mČsta
zprávu o provedené likvidaci majetku likvidaþní komisí, vþ. likvidaþních protokolĤ dle
pĜedchozího bodu, v termínu do 30.6.2018
__________________________________________________________________________
922/18 schvaluje úþetní závČrku za rok 2017 zĜízených organizací MČsta Budišov nad
Budišovkou podle § 5 vyhlášky þ. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování úþetních
závČrek nČkterých vybraných úþetních jednotek, kterými jsou:
MateĜská škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, pĜíspČvková organizace
Základní škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, pĜíspČvková organizace
StĜedisko volného þasu Budišov nad Budišovkou, okres Opava, pĜíspČvková organizace
Technické služby mČsta Budišov nad Budišovkou, pĜíspČvková organizace

Národní dĤm Budišov nad Budišovkou, pĜíspČvková organizace
dle pĜiložených materiálĤ
___________________________________________________________________________
923/18 schvaluje vyhodnocení plnČní závazných ukazatelĤ a hmotné zainteresovanosti
pĜíspČvkových organizací mČsta – MŠ, ZŠ, SVý, TS a ND za rok 2017
__________________________________________________________________________
924/18 schvaluje stanovení závazných ukazatelĤ, schválených zastupitelstvem mČsta dne
13.12.2017 pĜíspČvkovým organizacím mČsta – MŠ, ZŠ, SVý, TS a ND na rok 2018.
___________________________________________________________________________
925/18 a) bere na vČdomí finanþní výhled na rok 2018 obchodní spoleþnosti Lesy Budišov
nad Budišovkou, s.r.o.
b) povČĜuje Ĝeditele obchodní spoleþnosti pĜedložit po pĜedchozím projednání
s daĖovými poradci:
- finanþní výhled na období 5-ti let (2019-2023)
- porovnání finanþních prostĜedkĤ na mzdy pod obchodní spoleþností a jinou
právní formou
- návrh fungování právní formy spoleþnosti od roku 2019
___________________________________________________________________________
926/18 schvaluje poskytnutí úþelové neinvestiþní dotace na financování generální opravy
ěímskokatolické farnosti Budišov nad Budišovkou v roce 2018 ve výši 30.000,-- Kþ.
___________________________________________________________________________
927/18 a) schvaluje ukonþení k Smlouvy o spolupráci mezi obcemi MČstem Vítkov a
MČstem Budišov nad Budišovku (vþ. dodatkĤ) uzavĜenou dne 28.4.2016 k datu 1.5.2018
b) povČĜuje starostu k podpisu dokumentu smČĜujícímu k ukonþení smlouvy dle
bodu a) tohoto usnesení.
___________________________________________________________________________
928/18 a) schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na pĜevod pozemkĤ z majetku mČsta :
Katastrální území Guntramovice :
Parcela þ. 292 zahrada o výmČĜe cca 493 m2
Parcela þ. 2022 ost. plocha o výmČĜe cca 1067 m2
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
Parcela þ. 4728 zahrada o výmČĜe 786 m2
Parcela þ. 130 zahrada o výmČĜe 416 m2
b) neschvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na pĜevod pozemkĤ z majetku mČsta :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou
Parcela þ. 3874 lesní pozemek o výmČĜe 7809 m2
Parcela þ. 4697 ost. plocha o výmČĜe 607 m2
Parcela þ. 226 zahrada o výmČĜe 450 m2

Parcela þ. 3563/1 ost. plocha o výmČĜe 4074 m2
___________________________________________________________________________
929/18 doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit pĜevod pozemkĤ z majetku mČsta:
Katastrální území Guntramovice :
Parcela þ. 306 ost. plocha - þást o výmČĜe cca 250 m2 manželĤm
Parcela þ. 770 ost. plocha - þást o výmČĜe cca 100 m2
Parcela þ. 771/1 ost. plocha - þást o výmČĜe cca 550 m2
obČ parcely do podílového spoluvlastnictví : podíl ve výši 1/2, podíl ve výši 1/6, odíl ve výši
16 a odíl ve výši 1/6 za kupní cenu 38,-- Kþ á 1 m2.
___________________________________________________________________________
930/18/ a) doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit Smlouvu o
zĜízení vČcného
bĜemene pro oprávnČného ýEZ Distribuce, a.s. spoþívající v právu OprávnČného zĜídit,
provozovat, opravovat a udržovat Souþásti distribuþní soustavy nadzemní vedení nízkého
napČtí a betonového sloupu 2x.
VČcné bĜemeno se bude zĜizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,-- + DPH.
VČcným bĜemenem budou zatížený pozemek ppþ. : 4464, 4467 a 4344, k.ú. Budišov nad
Budišovkou.
b) doporuþuje zastupitelstvu mČsta povČĜit podpisem smlouvy starostu mČsta.
___________________________________________________________________________
931/18 a) doporuþuje zastupitelstvu mČsta zrušit usnesení ZM ze dne 24.6.2015 v bodČ 6.a)
ve znČní :
schvaluje odkoupení nemovitostí do majetku mČsta :
K.ú. Budišov nad Budišovkou :
pozemek p.þ. st. 563 zast. plocha a nádvoĜí o výmČĜe 3683 m2 jehož souþástí je stavba s þ.p.
484 – prĤm. objekt
pozemek p.þ. st. 1080 zast. plocha a nádvoĜí o výmČĜe 3 m2 jehož souþástí je stavba bez
þp/þe – jiná stavba
pozemek p.þ. 2369/2 zahrada výmČĜe 221 m2
za kupní cenu ve výši 930.000,-- Kþ ( + daĖ z nabytí nemov. vČci + provize RK )
V pĜípadČ více zájemcĤ povČĜuje stanovením nejvyšší možné kupní ceny radu mČsta.
___________________________________________________________________________
932/18 schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na smČnu pozemkĤ následnČ :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
Do vlastnictví MČsta Budišov nad Budišovkou postoupit z vlastnictví nemovitost :
Parcela þ. 3584/2 ost. ploch – ost. komunikace o výmČĜe 59 m2.
Do vlastnictví postoupit z vlastnictví MČsta Budišov nad Budišovkou nemovitost :
Parcela þ. 4899 ost. plocha o výmČĜe 36 m2.
___________________________________________________________________________
933/18 doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit výkup pozemku parcela þ. 129/4 zahrada o
výmČĜe 115 m2 k. ú. Budišov nad Budišovkou, od za cenu dle ZP – cena v místČ obvyklá.
___________________________________________________________________________

934/18/ a) doporuþuje zastupitelstvu mČsta vykoupit do majetku mČsta nemovitosti :
K.ú. Budišov nad Budišovkou :
Pozemek p.þ. st. 563 zast. plocha a nádvoĜí o výmČĜe 3550 m2 jehož souþástí je stavba s þ.p.
484 – prĤm. objekt
Pozemek p.þ. st. 1080 zast. plocha a nádvoĜí o výmČĜe 3 m2 jehož souþástí je stavba bez
þp/þe – jiná stavba
Pozemek p.þ. 2369/2 zahrada výmČĜe 207 m2,
za kupní cenu ve výši 700.000,-- Kþ
b) doporuþuje podpisem smlouvy povČĜit starostu mČsta.
___________________________________________________________________________
935/18 doporuþuje zastupitelstvu mČsta Budišov nad Budišovkou schválit výši dotací na
obnovu exteriéru památkovČ významných staveb na území mČsta Budišov nad Budišovkou
pro rok 2018 dle pĜiloženého materiálu.
___________________________________________________________________________
936/18 doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit pĜijetí dotace z rozpoþtu Moravskoslezského
kraje a uzavĜení Smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce chodníkĤ v oblasti ul.
Dukelská I. etapa“ ve výši 400.000,- Kþ.
___________________________________________________________________________
937/18 neschvaluje pĜidČlení bytu þ. 6, I. kategorie, o velikosti 1+KK, ul. Pivovarská, þ.p.
317 v BudišovČ nad Budišovkou,
___________________________________________________________________________
938/18 schvaluje zveĜejnČní zámČru MČsta Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu þ. 6,
na námČstí Republiky þ.p. 159 v BudišovČ nad Budišovkou, jedná se o byt I. kategorie,
nájemní smlouva bude uzavĜena od 01.5.2018 na dobu urþitou 3 mČsíce, dle Obþanského
zákoníku.
___________________________________________________________________________
939/18 schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu þ. 2,
na ulici ýeskoslovenské armády þ.p. 307 v BudišovČ nad Budišovkou, jedná se o byt I.
kategorie, nájemní smlouva bude uzavĜena od 01.5.2018 na dobu urþitou 3 mČsíce, dle
Obþanského zákoníku.
__________________________________________________________________________
940/18 a) revokuje své usnesení þ. 915/18 a), b) ze dne 19. 2. 2018 ve vČci - výsledek
výbČrového Ĝízení na služby v rámci projektu „Revitalizace zelenČ na vybraných veĜejných
prostranstvích“
b) ruší výbČrové Ĝízení na akci „Revitalizace zelenČ na vybraných veĜejných
prostranstvích“.
__________________________________________________________________________
941/18 schvaluje organizaþní zmČnu ve spoleþnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
dle dĤvodové zprávy.
___________________________________________________________________________

942/18 schvaluje termín zápisu dČtí do MŠ pro školní rok 2018/2019 - 9.5.2018 od 14.00
hodin.
___________________________________________________________________________
943/18 a) bere na vČdomí výsledek poptávkového Ĝízení na kompletní zajištČní služeb
týkající se GPDR.
b) povČĜuje starostu mČsta podpisem smlouvy o dílo
___________________________________________________________________________
944/18 a) schvaluje Smlouvu o spolupráci zadavatelĤ mezi MČstem Budišov nad Budišovkou
a Správou silnic Moravskoslezského kraje, p.o.
b) povČĜuje starostu mČsta podpisem této smlouvy.
___________________________________________________________________________
945/18 a) schvaluje poskytnutí pĜíspČvku ve výši 15 000 Kþ , Budišov nad Budišovkou na
vybudování studny k novostavbČ na ul. Zahradní
b) povČĜuje starostu mČsta k podpisu „VeĜejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace“.
___________________________________________________________________________
946/18 schvaluje úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2018 þ. 9 v pĜíjmové a ve výdajové þásti
rozpoþtu ve výši 96.600,00 Kþ
Na stranČ pĜíjmĤ
0000 – 4116 – Ostatní neinv.transfery pĜijaté ze SR
+ 96.600,00 Kþ
Na stranČ výdajĤ
3113 – 5336 – Neinv. transfery zĜízeným PO
+ 96.600,00 Kþ
___________________________________________________________________________
947/18 schvaluje úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2018 þ. 10 ve výdajové þásti rozpoþtu ve
výši 32.303,50,00 Kþ na stranČ výdajĤ
Na stranČ výdajĤ
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
- 32.303,50 Kþ
3639 – 5331 – Neinv. pĜíspČvky zĜízeným PO
+32.303,50 Kþ
___________________________________________________________________________
948/18 schvaluje úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2018 þ. 11 v pĜíjmové a ve výdajové þásti
rozpoþtu ve výši 2.162,90 Kþ
Na stranČ pĜíjmĤ
6402 - 2222 – Ostatní pĜíjmy z FV min. let
+ 2.162,90 Kþ
Na stranČ výdajĤ
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
+ 2.162,90 Kþ
___________________________________________________________________________
949/18 schvaluje úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2018 þ. 12 ve výdajové þásti rozpoþtu ve
výši 48.259,12 Kþ na stranČ výdajĤ
Na stranČ výdajĤ
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
- 48.259,12 Kþ

6409 – 5339 – Neinv. transfery cizím pĜísp. org.
+ 48.259,12 Kþ
___________________________________________________________________________
950/18 a) schvaluje vyhlášení výbČrového Ĝízení a složení komisí na podlimitní veĜejnou
zakázku na stavební práce v rámci projektu „Stavební úprava ploch Halaškova námČstí a
námČstí Republiky v BudišovČ nad Budišovkou“
b) jmenuje þleny a náhradníky hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek dle materiálu
c) jmenuje þleny a náhradníky hodnotící komise pro úþely posouzení kvalifikace
uchazeþĤ dle materiálu
d) jmenuje þleny a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle
materiálu.
___________________________________________________________________________

Ing. Patrik Schramm
starosta mČsta

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

