Usnesení z 67. schĤze Rady MČsta Budišova nad Budišovkou
konané dne 11.þervna 2018
PĜítomno
: 5 þlenĤ rady mČsta
Omluveno
: 0
Neomluveno : 0
Další pĜítomní : Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová. M. Stránská, DiS, MČÚ,
Jednání Ĝídil : Ing.Patrik Schramm, starosta mČsta
Obsah usnesení
Rada mČsta :
973/18 doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválení úþetní závČrky mČsta Budišov nad
Budišovkou k 31.12.2017 dle pĜiložených dokumentĤ.
___________________________________________________________________________
974/18 doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit ZávČreþný úþet mČsta za rok 2017 vþetnČ
zprávy o výsledku pĜezkoumání hospodaĜení mČsta za rok 2017 s vyjádĜením „bez zjištČných
chyb a nedostatkĤ“.
___________________________________________________________________________
975/18 a) bere na vČdomí výsledek hospodaĜení obchodní spoleþnosti Lesy Budišov nad
Budišovkou, s.r.o. za I. þtvrtletí roku 2018
b) bere na vČdomí výsledek hospodaĜení obchodní spoleþnosti TeSport Budišov nad
Budišovkou, s.r.o. za I. þtvrtletí roku 2018.
___________________________________________________________________________
976/18 schvaluje úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2018 þ. 14 ve výdajové þásti rozpoþtu ve
výši 376.445,00 Kþ na stranČ výdajĤ
Na stranČ výdajĤ
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
- 376.445,00 Kþ
3113 – 5331 – Neinvestiþní pĜíspČvky zĜízeným PO
+ 60.000,00 Kþ
113 – 5651 – Neinvestiþní pĤjþené prostĜedky pĜísp.a podob. org.
+ 316.445,00 Kþ
___________________________________________________________________________
977/18 schvaluje úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2018 þ. 15 v pĜíjmové a výdajové þásti
rozpoþtu ve výši 150.000,00 Kþ
V pĜíjmové þásti rozpoþtu
0000 – 4116 – Ostatní neinv. pĜijaté transfery ze SR
+ 150.000,00 Kþ
Ve výdajové þásti rozpoþtu
+ 150.000,00 Kþ
5512 – 5909 – Ostatní neinvestiþní výdaje j.n.
___________________________________________________________________________
978/18 schvaluje úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2018 þ. 16 v pĜíjmové a výdajové þásti
rozpoþtu ve výši 2,080.381,72 Kþ.
V pĜíjmové þásti rozpoþtu
+ 1,861.394,17 Kþ
0000 – 4116 – Ostatní neinv. pĜijaté transfery ze SR (evr.podíl)
0000 – 4116 – Ostatní neinv. pĜijaté transfery ze SR (nár. podíl)
+ 218.987,55 Kþ

Ve výdajové þásti rozpoþtu
5399 – 5909 – Ostatní neinvestiþní výdaje j.n.
+2,080.381,72 Kþ
___________________________________________________________________________
979/18 schvaluje úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2018 þ. 17 v pĜíjmové a výdajové þásti
rozpoþtu ve výši 302.500,00 Kþ
V pĜíjmové þásti rozpoþtu
3613 – 2132 – PĜíjmy z pronájmu ost.nemovit. vČcí a jejich þástí
+ 302.500,00 Kþ
Ve výdajové þásti rozpoþtu
6409 - 5901 – Nespecifikovaná rezerva
+ 302.500,00 Kþ
___________________________________________________________________________
980/17 schvaluje úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2017 þ. 18 v þásti rozpoþtu na stranČ pĜíjmĤ
a výdajĤ ve výši 36.640,00 Kþ
Ve výdajové þásti rozpoþtu
0000 – 1122 – DaĖ z pĜíjmĤ právnických osob za obce
+ 36.640,00 Kþ
6399 – 5365 – Platby daní a poplatkĤ krajĤm, obcím a SF
+ 36.640,00 Kþ
___________________________________________________________________________
981/18 schvaluje úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2017 þ. 19 v þásti rozpoþtu na stranČ
výdajĤ ve výši 31.000,00 Kþ
Ve výdajové þásti rozpoþtu
6409 – 5901 – Nespecifická rezerva
- 31.000,00 Kþ
3399 – 5041 – OdmČny za užití duševního vlastnictví
+ 31.000,00 Kþ
___________________________________________________________________________
982/18 doporuþuje zastupitelstvu mČsta pĜevod pozemkĤ z majetku mČsta :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
Parcela þ. 4178 orná pĤda o výmČĜe cca 2000 m2 za kupní cenu : - þást o výmČĜe cca 1000
m2 za 76,-- Kþ á 1 m2 + DPH 21%
- þást o výmČĜe cca 1000 m2 za 100,-- Kþ á 1 m2 + DPH 21 %
Parcela þ. 4220 TTP – þást o výmČĜe cca 200 m2 manželĤm
Parcela þ. st. 819 zast. plocha o výmČĜe 31 m2 za kupní cenu 82,-- kþ á 1 m2
Parcela þ. 759/4 zahrada – þást o výmČĜe o výmČĜe 48 m2 ( dle GP novČ bude 759/13) a þást
o výmČĜe 73 m2 ( dle GP novČ bude 759/12 ),
parcela þ. 3568/2 ost. plocha þást o výmČĜe 5 m2 ( dle GP novČ bude 3568/59 )
za kupní cenu 100,-- Kþ/lm2
Parcela þ. 4728 zahrada o výmČĜe 786 m2
Parcela þ. 130 zahrada o výmČĜe 416 m2
za kupní cenu 100,-- Kþ/1m2
___________________________________________________________________________

983/18 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
13.400,-- Kþ.
___________________________________________________________________________
984/18 schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na smČnu pozemkĤ následnČ :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
Do vlastnictví MċSTA Budišov nad Budišovkou postoupit z vlastnictví nemovitost :
Parcela þ. 3584/2 ost. ploch – ost. komunikace o výmČĜe 59 m2.
Do vlastnictví postoupit z vlastnictví MċSTA Budišov nad Budišovkou nemovitost :
Parcela þ. 4899 ost. plocha o výmČĜe 36 m2.
___________________________________________________________________________
985/18 a) schvaluje pronájem pozemkĤ v majetku mČsta následnČ :
Katastrální území Podlesí nad Odrou :
Parcela þ. 2268/29 ostatní plocha – þást o výmČĜe cca 240 m2
Parcela þ. 2268/27 ostatní plocha – þást o výmČĜe cca 60 m2, za nájemné ve výši 300,-Kþ/rok.
b) neschvaluje pronájem pozemkĤ v majetku mČsta následnČ :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
Parcela þ. 3870 TTP – þást o výmČĜe cca 3000 m2.
___________________________________________________________________________
986/18 a) schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na pronájem pozemkĤ v majetku mČsta :
Katastrální území Guntramovice :
Parcela þ. 1591 ost. plocha o výmČĜe 3345 m2
Parcela þ. 2021 ost. plocha o výmČĜe 674 m2
Parcela þ. 122/1 ost. plocha þást o výmČĜe cca 450 m274 m2
b) neschvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na pronájem pozemku v majetku mČsta:
Parcela þ. 291 ost. plocha o výmČĜe 161 m2.
___________________________________________________________________________
987/18 a) schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na pĜevod pozemkĤ z majetku mČsta :
Katastrální území Guntramovice :
Parcela þ. 591 ostatní plocha o výmČĜe 441 m2
Parcela þ. 542 ostatní plocha o výmČĜe 305 m2
Parcela þ. 86 zboĜeništČ o výmČĜe 445 m2
Parcela þ. 87 TTP o výmČĜe 203 m2
Katastrální území Podlesí nad Odrou :
Parcela þ. 153/4 trvalý travní porost o výmČĜe 72 m2
Parcela þ. 2188/1 ostatní plocha o výmČĜe 125 m2
Katastrální území Staré OldĜĤvky :
Parcela þ. 1486/4 zahrada - þást o výmČĜe cca 45 m2
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :

Parcela þ. 4675
Parcela þ. 4704
Parcela þ. 4703
Parcela þ. st. 30

ostatní plocha o výmČĜe 478 m2
ostatní plocha o výmČĜe 22 m2
ostatní plocha o výmČĜe 478 m2
þást o výmČĜe cca 30 m2

b) neschvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na pĜevod pozemkĤ z majetku mČsta
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
Parcela þ. 4499 ostatní plocha o výmČĜe 821 m2
Parcela þ. 4507 ostatní plocha o výmČĜe 3168 m2.
___________________________________________________________________________
988/18 schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na smČnu pozemkĤ následnČ :
Katastrální území Staré OldĜĤvky:
Do vlastnictví MċSTA Budišov nad Budišovkou postoupit z vlastnictví ObchodnČ
zemČdČlské spoleþnosti ZEMPOL, spol. s r.o. nemovitost :
Parcela þ. 179/1 TTP – þást o výmČĜe cca 2900 m2
Parcela þ. 178/8 ostatní plocha o výmČĜe 187 m2.
Parcela þ. 2137/1 ostatní plocha - þást o výmČĜe cca 116 m2.
Vše katastrální území Staré OldĜĤvky:
Do vlastnictví ObchodnČ zemČdČlské spoleþnosti ZEMPOL, spol. s r.o. postoupit
z vlastnictví MċSTA Budišov nad Budišovkou nemovitost :
Parcela þ. 4517 TTP o výmČĜe 23132 m2.
Katastrální území Budišov nad Budišovkou.
___________________________________________________________________________
989/18 schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na smČnu pozemkĤ následnČ :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
Do vlastnictví MċSTA Budišov nad Budišovkou postoupit z vlastnictví nemovitost :
Parcela þ. 2741/3 orná pĤda o výmČĜe 394 m2.
Parcela þ. 4416 ostatní plocha o výmČĜe 1191 m2.
Do vlastnictví postoupit z vlastnictví MċSTA Budišov nad Budišovkou nemovitost :
Parcela þ. 4141 ovocný sad o výmČĜe 1203 m2
Parcela þ. 4170 ostatní plocha o výmČĜe 3122 m2.
___________________________________________________________________________
990/18 bere na vČdomí zprávu o odpadovém hospodáĜství za rok 2017.
___________________________________________________________________________
991/18 schvaluje vyhlášení výbČrového Ĝízení a složení výbČrové komise na stavební práce
v rámci projektu „Rekonstrukce chodníkĤ v oblasti ul. Dukelská I.etapa“.
__________________________________________________________________________
992/18 schvaluje zkrácení výpovČdní lhĤty NP ul. KĜivá 672 (Enapo) firmy ROSA market , a
to do 30. 6. 2018.
___________________________________________________________________________

993/18 schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu þ. 1,
na ulici nám. Republiky þ.p. 159 v BudišovČ nad Budišovkou, jedná se o byt I. kategorie,
nájemní smlouva bude uzavĜena od 01.08.2018 na dobu urþitou 3 mČsíce, dle Obþanského
zákoníku.
___________________________________________________________________________
994/18 schvaluje uzavĜení MateĜské školy Budišov nad Budišovkou v dobČ hlavních
prázdnin 30.8, a 31.8. 2018.
___________________________________________________________________________
995/18 schvaluje odmČnu Ĝeditelce MateĜské školy a jednateli Lesy Budišov nad Budišovkou
s.r.o dle pĜiloženého materiálu.
___________________________________________________________________________
996/18 schvaluje udČlení Ceny J.A.Komenského pro rok 2018 pro navržené kandidáty
___________________________________________________________________________
997/18 a) schvaluje smlouvu o zajištČní školení a ubytování þ. 20154/2018/MP mezi
statutárním mČstem Ostrava a mČstem Budišov nad Budišovkou.
b) povČĜuje starostu mČsta podpisem této smlouvy.
___________________________________________________________________________
998/18 a) doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit Smlouvu o zápĤjþce mezi MČstem
Budišov nad Budišovkou a obchodní spoleþností Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o. dle
pĜedloženého materiálu
b) doporuþuje zastupitelstvu mČsta povČĜit starostu podpisem smlouvy.
___________________________________________________________________________
999/18 a) schvaluje pĜílohu þ. 4 ke SmlouvČ o spolupráci ze dne 20. 6. 2012 uzavĜenou se
spoleþností Nehlsen TĜinec, s.r.o.
b) povČĜuje starostu mČsta podpisem dodatku þ. 4 Smlouvy o spolupráci.
___________________________________________________________________________
1000/18 doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit 15 þlenĤ zastupitelstva MČsta Budišov nad
Budišovkou pro další volební období.
___________________________________________________________________________
1001/18 a) bere na vČdomí pĜedloženou zprávu likvidaþní komise mČsta o provedené
likvidaci majetku na základČ provedené inventarizace majetku a závazkĤ k 31.12.2017
b) bere na vČdomí pĜedložené doklady k likvidaci majetku pĜíspČvkových
organizací (ZŠ, SVý a TS) na základČ provedené inventarizace majetku a závazkĤ
k 31.12.2017.
___________________________________________________________________________
1002/18 schvaluje výsledek hospodaĜení mČsta a pĜíspČvkových organizací za I. þtvrtletí
roku 2018.

___________________________________________________________________________
1003/18 a) schvaluje zvýšení nejvyššího povoleného poþtu žákĤ školní družiny, jejíž
þinnost vykonává Základní škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, pĜíspČvková
organizace, z 60 na 80 žákĤ.
b) schvaluje zápis uvedených zmČn v RejstĜíku škol a školských zaĜízení.
___________________________________________________________________________

Ing. Patrik Schramm
starosta mČsta

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

