Usnesení z 45. schůze Rady města Budišova nad Budišovkou
konané dne 3. dubna 2017
Přítomno
: 5 členů rady města
Omluveno
:0
Neomluveno : 0
Další přítomní : Ing. H. Dlouhá, M.Zatloukalová,Ing. K. Bečicová, MěÚ
Jednání řídil : Ing. Patrik Schramm, starosta města
Obsah usnesení
Rada města :
663/17 a) schvaluje Závěrečnou inventarizační zprávu o provedení řádné inventarizace
majetku a závazků zřízených příspěvkových organizací Města Budišov nad Budišovkou za
rok 2016 (MŠ, ZŠ, SVČ a TS)
b) schvaluje vyřazení majetku dle přiložených návrhů Ústředních inventarizačních
komisí jednotlivých příspěvkových organizací
c) ukládá ředitelům jednotlivých příspěvkových organizací předložit radě města
zprávu o provedené likvidaci majetku likvidační komisí, vč. likvidačních protokolů dle
předchozího bodu, v termínu do 30.6.2017.
___________________________________________________________________________
664/17 a) schvaluje Závěrečnou inventarizační zprávu o provedení řádné inventarizace
majetku a závazků Města Budišov nad Budišovkou za rok 2016
b) schvaluje vyřazení majetku dle přiložených návrhů Ústřední inventarizační komise
Města Budišov nad Budišovkou
c) jmenuje likvidační komisi k provedení vyřazení majetku Města Budišov nad
Budišovkou likvidací dle bodu b) ve složení:
Předseda: Ing. Pavel Jílek
Členové: Milan Baroň
Alena Čelková
Jana Skalková
Ivana Jurošová
d) ukládá předsedovi likvidační komise předložit radě města zprávu o provedené
likvidaci majetku, vč. likvidačních protokolů dle předchozího bodu v termínu do 30.6.2017.
___________________________________________________________________________
665/17 schvaluje účetní závěrku příspěvkových organizací k 31.12.2016 (MŠ, ZŠ, SVČ, TS)
dle přiložených dokumentů .
__________________________________________________________________________
666/17 schvaluje vyhodnocení plnění závazných ukazatelů a hmotné zainteresovanosti
příspěvkových organizací města – MŠ, ZŠ, SVČ a TS za rok 2016.
___________________________________________________________________________

667/17 schvaluje odpisové plány Města Budišov nad Budišovkou a příspěvkových organizací
města – ZŠ, SVČ a TS na rok 2017 dle přiložených soupisů.
__________________________________________________________________________
668/17 schvaluje stanovení závazných ukazatelů schválených zastupitelstvem města dne
14.12.2016, příspěvkovým organizacím města – MŠ, ZŠ, SVČ a TS na rok 2017.
___________________________________________________________________________
669/17 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 9 v příjmové a výdajové části
rozpočtu ve výši 276.460,20 Kč
Na straně příjmů
0000 – 4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR
+ 276.460,20 Kč
Na straně výdajů
3111 – 5336 – Neinv.transfery zřízeným PO
+ 276.460,20 Kč
__________________________________________________________________________
670/17 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 10 v části rozpočtu tř. 8 –
Financování ve výši 354.054,76 Kč
Tř. 8 - Financování
8124 – Úvěr Berounská
- 268.209,94 Kč
8124 – Úvěr Náměstí Republiky
85.844,82 Kč
Celkem
- 354.054,76 Kč
8124 – Úvěr vodovod St. Oldřůvky
+ 69.719,73 Kč
8124 – Úvěr zateplení ZŠ a KD
+ 293.335,03 Kč
Celkem
+ 354.054,76 Kč
__________________________________________________________________________
671/17 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 11 v části rozpočtu na straně příjmů
a výdajů ve výši 68.194,00 Kč
V příjmové části rozpočtu
3412 – 2321 – přijaté neinvestiční dary
+
67.994,00 Kč
5311 – 2329 – ostatní nedaňové příjmy
+
200,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
3412 – 5213- neinvestiční transfery nefin.podnik. subjektům
+ 67.994,00 Kč
5311 – 5163- služby peněžních ústavů
+
200,00 Kč
___________________________________________________________________________
672/17 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 12 v části rozpočtu na straně
výdajů ve výši 10.049,50 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
5512 – 5366 – Výdaje z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi - 10.049,50 Kč
6402 – 5366 – Výdaje z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi + 10.049,50 Kč
_________________________________________________________________________
673/17 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 13 v části rozpočtu na straně příjmů
a výdajů ve výši 150.000,00 Kč
V příjmové části rozpočtu
0000 – 4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR
+ 150.000,00 Kč

Ve výdajové části rozpočtu
5512 – 5021 – Ostatní osobní výdaje
+ 150.000,00 Kč
___________________________________________________________________________
674/17 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 14 v části rozpočtu na straně příjmů
a výdajů ve výši 282.713,00 Kč
V příjmové části rozpočtu
3639 - 3111 – Příjmy z prodeje pozemků
+ 186.129,00 Kč
3639 – 3113 – Příjmy z prodeje ostat.hmot. dlouhodob. majetku
+ 96.584,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
+ 282.713,00 Kč
___________________________________________________________________________
675/17 schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků z majetku
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
Parcela č. 388/1 orná půda:
- část parcely, která bude dle GP nově označena jako parcela č. 388/15 o výměře 1083 m2
Parcela č. 3955 trvalý travní porost - část o výměře cca 1500 m2
Parcela č.4229 trvalý travní porost - část o výměře cca 200 m2
Parcela č. 388/8 role o výměře 807 m2
Parcela č. 371/7 role o výměře 610 m2
___________________________________________________________________________
676/17 schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemků v majetku.
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
Parcela č. st. 435 zbořeniště o výměře 808 m2,
Parcela č. st. 436 zbořeniště o výměře 180 m2,
Parcela č. 4229 TTP část o výměře cca 4050 m2,
Parcela č. 3968 TTP o výměře 7756 m2,
Parcela č. 4178 role část o výměře cca 2700 m2.
___________________________________________________________________________
677/17 a) bere na vědomí výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce rekonstrukci autobusové čekárny.
b) pověřuje starostu města podpisem smlouvy s vítěznou firmou Stako Kozák s.r.o.,
Litultovice 258, 747 55, IČ: 03730107.
___________________________________________________________________________
678/17 schvaluje zápis kroniky města za rok 2015.
__________________________________________________________________________
679/17 schvaluje uzavření Mateřské školy Budišov nad Budišovkou v době hlavních
prázdnin v době od 17.7.2017 do 11.8.2017 a dne 1.9.2017.
___________________________________________________________________________
680/17 a) odvolává k 30. 4. 2017 pana Aleše Horáka z funkce jednatele společnosti TeSport
Budišov nad Budišovkou s.r.o.
b) jmenuje pana Ing. Patrika Schramma jednatelem společnosti TeSport Budišov nad
Budišovkou s.r.o.

c) schvaluje vypsání výběrového řízení na místo jednatele společnosti TeSport
Budišov nad Budišovkou s.r.o.
d) schvaluje složení komise pro otevírání obálek a posuzování nabídek, kterou tvoří
členové rady města.
___________________________________________________________________________
681/17 doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace „Rekonstrukce místní
komunikace ve středu města II. etapa“ z rozpočtu Moravskoslezského kraj v programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK.
___________________________________________________________________________
682/17 a) schvaluje vypracování projektové dokumentace na II. etapu úprav ploch
Halaškova nám. a nám. Republiky.
b) schvaluje cenové nabídky a pověřuje starostu města dalším postupem.
___________________________________________________________________________
683/17 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 15 v části rozpočtu na straně výdajů
ve výši 25.703,58 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
- 45.703,58 Kč
6409 – 5909 – Ostatní výdaje j.n.
+ 25.703,58 Kč
5512 – 5134 – Prádlo, oděv, obuv
+ 20.000,00 Kč
___________________________________________________________________________
684/17 a) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000,-- na úhradu výdajů spojených s
výstavbou přípojky NNK pro objekt střelnice MS Svatý Hubert Budišov nad Budišovkou
v roce 2017
b) schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace/darovací smlouvu-finanční
dar na výstavbou přípojky NNK pro objekt střelnice MS Svatý Hubert Budišov nad
Budišovkou v roce 2017 dle přiloženého materiálu
c) pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy dle bodu b) tohoto
usnesení.
___________________________________________________________________________

685/17 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 8,
na ulici náměstí Republiky č.p. 159 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt II. kategorie,
nájemní smlouva bude uzavřena od 01.06.2017 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského
zákoníku.
___________________________________________________________________________
686/17 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 11,
na ulici náměstí Republiky č.p. 158 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt II. kategorie,
nájemní smlouva bude uzavřena od 01.06.2017 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského
zákoníku.
___________________________________________________________________________

687/17 schvaluje přidělení bytu č. 3, II. kategorie, o velikosti 1+1, ul. Partyzánská, č.p. 160
v Budišově nad Budišovkou, panu Janu Billému s nájemní smlouvou uzavřenou od
01.05.2017 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku.
___________________________________________________________________________
688/17 schvaluje přidělení bytu č. 10, II. kategorie, o velikosti 2+1, ul. nám. Republiky, č.p.
159 v Budišově nad Budišovkou, paní Zdence Novákové s nájemní smlouvou uzavřenou od
01.05.2017 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku.
___________________________________________________________________________
689/17 schvaluje přidělení nebytového prostoru na ulici náměstí Republiky č.p. 159
v Budišově nad Budišovkou, paní Tereze Sulíkové, bytem Komenského 478, 747 87 Budišov
nad Budišovkou. Nájemní smlouva bude uzavřena od 01.07.2017 na dobu neurčitou.
__________________________________________________________________________
690/17 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí neinvestiční dotace určené na
úhradu výdajů jednotky SDH města
Budišov nad Budišovkou v roce 2017 od
Moravskoslezského kraje v celkové výši 50.000,-- Kč .
b) doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu podpisem smlouvy.
___________________________________________________________________________
691/17 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 16 v části rozpočtu na straně výdajů
ve výši 25.000,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
- 25.000,00 Kč
6409 – 6322 – Investiční transfery spolkům
+ 25.000,00 Kč
___________________________________________________________________________
692/17 schvaluje rozšíření prodejních míst pro stánkový prodej v Budišově nad Budišovkou
o prostor parkoviště na ul. Berounská a náměstí Republiky.
___________________________________________________________________________

Ing. Patrik Schramm
starosta města

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

