Usnesení z 68. schůze Rady Města Budišova nad Budišovkou
konané dne 25. 7. 2018
Přítomno
: 4 členů rady města
Omluveno
: R. Pecník
Neomluveno : 0
Další přítomní : Ing. H. Dlouhá
Jednání řídil : Ing.Patrik Schramm, starosta města
Obsah usnesení
Rada města :
a) schvaluje podání žádosti o dotaci na regeneraci sídlišť v rámci programu
Regenerace veřejných prostranství na sídlištích 2018 – Státního fondu rozvoje
bydlení.
b) schvaluje Smlouvu o poskytování poradenských služeb č. 46/2018 mezi
Městem Budišov nad Budišovkou a EuroGrant Investment s.r.o.
c) pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
___________________________________________________________________________
1004/18

a) schvaluje podání žádosti o dotaci na modernizaci MŠ v rámci programu
IROP – 2.4. – MŠ – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení.
b) schvaluje Příkazní smlouvu č. 49/2018 mezi Městem Budišov nad
Budišovkou a BM asistent s.r.o.
c) pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
_________________________________________________________________________

1005/2018

1006/2018
schvaluje udělení souhlasu ke změně nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ.
___________________________________________________________________________
a) schvaluje výsledek výběrového řízení na stavební práce v rámci projektu
„Rekonstrukce chodníků v oblasti ul. Dukelské I. etapa“
b) pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítěznou firmou ROSIS s.r.o.,
Vrchní 43, 747 05 Opava 5, IČ 46576576.
___________________________________________________________________________
1007/2018

a) schvaluje smlouvu o poskytování služeb nebo prací mezi Českou
republikou – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje a Městem
Budišov nad Budišovkou dle přiloženého materiálu.
b) pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
___________________________________________________________________________
1008/2018

schvaluje výběrové řízení a složení výběrové komise na dodavatele díla
v rámci projektu „Přírodní zahrada pro ZŠ v Budišově – Zahrada učitelka“
___________________________________________________________________________
1009/2018

1010/2018

schvaluje přidělení bytu č. 1, I. kategorie, o velikosti 1+1, ul. náměstí
Republiky, č. p. 159 v Budišově nad Budišovkou, panu P. K. s nájemní

smlouvou uzavřenou od 01.08.2018 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského
zákoníku.
___________________________________________________________________________
1011/2018

schvaluje úpravu rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 20 pro rok 2018
v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 2,890.000,00 Kč.
Na straně příjmů
0000 – 1211 – Daň z přidané hodnoty
3639 – 2131 - Příjmy z přidané hodnoty
3639 – 3111 – Příjmy z prodeje pozemků
3723 – 2112 – Příjmy z prod. zboží
3762 – 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subj.

+ 1,720.000,00 Kč
+ 120.000,00 Kč
+ 1,000.000,00 Kč
+ 30.000,00 Kč
+ 20.000,00 Kč

Na straně výdajů
1013 – 5613 – Neinv. půjčené prostředky nefinančním
+ 2,000.000,00 Kč
podnik. subjektům – právnickým osobám
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
+ 890.000,00 Kč
___________________________________________________________________________
1012/2018

schvaluje úpravu rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 21 pro rok 2018
v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 75.000,00 Kč.
Na straně příjmů
0000 – 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

+

75.000,00 Kč

Na straně výdajů
3233 – 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO
+ 75.000,00 Kč
___________________________________________________________________________
1013/2018

schvaluje rozpočtové opatření č. 22 v příjmové části rozpočtu pro rok 2018
v příjmové části rozpočtu ve výši 2,945.000,00 Kč.

V příjmové části rozpočtu
0000 – 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - 2,945.000,00 Kč
0000 – 4116 – Ostatní neinstiční přijaté transfery ze SR
ÚZ 103533063 – evropský podíl
+ 2,635.000,00 Kč
ÚZ 103133063 – národní podíl
+ 310.000,00 Kč
___________________________________________________________________________
schvaluje úhradu zájezdu pro seniory Města Budišov nad Budišovkou v roce
2018 do výše 7.000,00 Kč.
___________________________________________________________________________
1014/2018

1015/2018

a) schvaluje zakoupení jednokotoučové rozmítací pily s příslušenstvím v ceně
do 1,000.000,00 Kč bez DPH, s dofinancováním 50% z MAS Opavsko z.s.
b) schvaluje použití finančních prostředků města Budišov nad Budišovkou ve
výši 50% na zakoupení Jednokotoučové rozmítací pily s příslušenstvím dle
písm. a) tohoto usnesení.

c) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zastupování příkazce Lesy Budišov
nad Budišovkou s.r.o., organizační a administrativní zajištění celého průběhu
zadávacího řízení jako zakázky malého rozsahu dle § 31, 27 a 6 zákona č.
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, včetně
prováděcích právních předpisů a pokynů poskytovatele dotace SZIF ČR
s příkazníkem SELLER MORAVIA s.r.o.
d) schvaluje použití finančních prostředků města Budišov nad Budišovkou na
odměnu příkazníka ve výši 24.200 Kč vč. DPH, za výkon práv a povinností dle
písm. c) dle tohoto usnesení.

1016/2018

ruší zadávací řízení na stavební práce v rámci projektu „Stavební úprava ploch
Halaškova náměstí a náměstí Republiky v Budišově nad Budišovkou“ na
základě § 127 odst. 2 c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek. Podstatnou změnou okolností, která nastala po zahájení zadávacího
řízení a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat ani ji
nezpůsobil, je rekonstrukce vodovodu a kanalizace v místech realizace, která
neumožňuje včasné předání stavby tak, aby byla dodržena podmínka ukončení
pokládání živičných vrstev k 30.10.2018.

Ing. Patrik Schramm

Ing. Pavel Jílek

starosta města

místostarosta

