Usnesení z 48. schůze Rady města Budišova nad Budišovkou
konané dne 22. května 2017
Přítomno
: 5 členů rady města
Omluveno
:0
Neomluveno : 0
Další přítomní : Ing. H.Dlouhá, G.Roháčová,DiS, MěÚ
Jednání řídil : Ing. Patrik Schramm, starosta města
Obsah usnesení
Rada města :
709/17 a) bere na vědomí předloženou zprávu likvidační komise města o provedené
likvidaci majetku na základě provedené inventarizace majetku a závazků k 31.12.2016
b) bere na vědomí předložené doklady k likvidaci majetku příspěvkových organizací
(ZŠ, SVČ a TS) na základě provedené inventarizace majetku a závazků k 31.12.2016.
___________________________________________________________________________
710/17 a) doporučuje zastupitelstvu města schválení účelové neinvestiční dotace na
financování spoluúčasti na dotaci poskytnuté TJ Spartak, z.s. Krajským úřadem MSK Ostrava
v roce 2017 ve výši 108.500,00 Kč
b) doporučuje zastupitelstvu města schválení přiložené veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na financování spoluúčasti na dotaci poskytnuté TJ
Spartak, z.s. uvedené v bodu a) tohoto usnesení.
___________________________________________________________________________
711/17 a) schvaluje výši dotací na úhradu výdajů na činnost neziskovým organizacím od
1.1.2017 do 30.11. 2017 (s výjimkou TJ Spartak) ve smyslu zákona o obcích dle přiloženého
materiálu
b) schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na činnost
pro jednotlivé neziskové organizace uvedené v bodu a) tohoto usnesení
c) pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na
úhradu výdajů na činnost z rozpočtu města s jednotlivými neziskovými organizacemi
d) doporučuje zastupitelstvu města schválení účelové dotace na úhradu výdajů na
činnost TJ Spartak Budišov nad Budišovkou na rok 2017 ve výši 120.000,00 Kč.
___________________________________________________________________________
712/17 doporučuje zastupitelstvu města schválit plán činnosti kontrolního výboru na rok
2017.
___________________________________________________________________________
713/17 doporučuje zastupitelstvu města schválit plán činnosti finančního výboru na rok
2017.
__________________________________________________________________________

714/17 doporučuje zastupitelstvu města schválit zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok
2016.
__________________________________________________________________________
715/17 doporučuje zastupitelstvu města schválit zprávu o činnosti finančního výboru za rok
2016.
___________________________________________________________________________
716/17 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 19 pro rok 2017 v části rozpočtu na straně příjmů
a výdajů ve výši 273.760,00
V příjmové části rozpočtu
0000 – 1122 – Daň z příjmů právnických osob za obce
+ 273.760,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6399 – 5362 – Platby daní a poplatků SR
+ 273.760,00 Kč
___________________________________________________________________________
717/17 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 20 v části rozpočtu na straně
výdajů ve výši 30.000,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
- 30.000,00 Kč
6171 – 5137 – DDHM
+ 30.000,00 Kč
__________________________________________________________________________
718/17 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 21 pro rok 2017 v části rozpočtu na straně příjmů
a výdajů ve výši 4.000,00 Kč
V příjmové části rozpočtu
0000 – 1381 – Daň z hazardních her
+ 4.000,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
+ 4.000,00 Kč
___________________________________________________________________________
719/17 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 22 pro rok 2017 v části rozpočtu na straně výdajů
ve výši 26.250,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
- 26.250,00 Kč
3233 – 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
+ 26.250,00 Kč
__________________________________________________________________________
720/17 schvaluje zhotovení projektové dokumentace ke kompletní rekonstrukci vodní nádrže
v Guntramovicích.
___________________________________________________________________________
721/17 a) schvaluje opravy místních komunikací dle přiložené cenové nabídky.
b) pověřuje starostu podpisem smlouvy.
___________________________________________________________________________

722/17 a) schvaluje vyhlášení výběrového řízení a složení výběrové komise na stavební práce
v rámci projektu „Park generačního setkávání v Podlesí.“
b) schvaluje složení komise pro výběrové řízení v rámci projektu „Park generačního
setkávání v Podlesí.“
Člen komise pro otevírání obálek
Ing. Patrik Schramm
Miroslav Švancar
Gabriela Roháčová, DiS.

Náhradník člena komise pro otevírání obálek
Ing. Pavel Jílek
Roman Tyl
Ing. Hana Dlouhá

___________________________________________________________________________
723/17 a) schvaluje vyhlášení výběrového řízení a složení výběrové komise na stavební práce
v rámci projektu „Oprava místní komunikace Dukelská, Budišov n.B.“
b) schvaluje složení komise pro výběrové řízení v rámci projektu„Oprava místní
komunikace Dukelská, Budišov n.B.“
Člen komise pro otevírání obálek
Ing. Patrik Schramm
Miroslav Švancar
Gabriela Roháčová, DiS.

Náhradník člena komise pro otevírání obálek
Ing. Pavel Jílek
Roman Tyl
Ing. Hana Dlouhá

___________________________________________________________________________
724/17 a) schvaluje výsledek výběrového řízení na stavební práce v rámci projektu
„Rekonstrukce místní komunikace ve středu města II.etapa.“
b) pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítěznou firmou KARETA s.r.o.,
Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213.
___________________________________________________________________________
725/17 a) schvaluje výsledek výběrového řízení na stavební práce v rámci projektu
„Stavební úpravy objektu č.p.229, Budišov n.B.“
b) pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítěznou firmou Ing. ILLÍK-RAIL
spol.s.r.o., Kolofíkovo nábřeží 1671/11a, 747 02 Opava 5, IČ: 25359592.
___________________________________________________________________________
726/17 schvaluje přidělení bytu č. 8, II. kategorie, o velikosti 1+1, ul. nám. Republiky, č.p.
159 v Budišově nad Budišovkou, s nájemní smlouvou uzavřenou od 01.06.2017 na dobu
určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku.
___________________________________________________________________________
727/17 neschvaluje přidělení bytu č. 11, II. kategorie, o velikosti 1+0, ul. nám. Republiky,
č.p. 158 v Budišově nad Budišovkou.
___________________________________________________________________________

728/17 schvaluje udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti TS FOODS Company s.r.o.
v nebytovém prostoru na ul. náměstí Republiky č.p. 159 v Budišově nad Budišovkou.
___________________________________________________________________________
729/17 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 23 pro rok 2017 v části rozpočtu na straně
výdajů ve výši 1.617.000,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
- 1.617.000,00 Kč
2212 – 6122 – Stroje, přístroje a zařízení
+ 117.000,00 Kč
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+ 1.500.000,00 Kč
___________________________________________________________________________
730/17 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 24 pro rok 2017 v části rozpočtu na straně výdajů
ve výši 23.084,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
23.084,00 Kč
5512 – 5169 – Nákup služeb, j.n.
+ 13.483,00 Kč
4359 – 5169 – Nákup služeb, j.n.
+
9.601,00 Kč
___________________________________________________________________________
731/17 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 9,
na ulici Pivovarská č.p. 317 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt I. kategorie, nájemní
smlouva bude uzavřena od 01.07.2017 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku.
___________________________________________________________________________
732/17 schvaluje vyplacení odměny za výsledek hospodaření společnosti za rok 2016
jednateli společnosti Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o. dle přiloženého materiálu.
___________________________________________________________________________
733/17 a) schvaluje vypsání výběrového řízení č. 2 na místo jednatele společnosti TeSport
Budišov nad Budišovkou s.r.o.
b) schvaluje složení komise pro otevírání obálek a posuzování nabídek, kterou tvoří
členové rady města.
___________________________________________________________________________

Ing. Patrik Schramm
starosta města

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

