Usnesení z 14. jednání zastupitelstva města Budišov nad Budišovkou,
konaného dne 8.února 2012
Přítomno
: 16 členů zastupitelstva města
Omluveno
: Eva Holoušková,
Neomluveno : 0
Další přítomní : I. Sventková, G. Roháčová DiS Ing. J. Dovrtělová, M. Zatloukalová
M.Lindnerová, J. Bergloviecová, J. Skalková,MěÚ, M. Talíková, MěKIS, Ing.M. Dušek,
Ing. Šiška, pí Verichová, Pozemkový úřad Opava, zástupci fa Lamberga a Elton p.Rataj,
Němec, zástupce fa.ZNC nová energie
Jednání řídil : Ing. Rostislav Kyncl, , starosta města
Obsah usnesení
Zastupitelstvo města:
1. bere na vědomí informaci pozemkového úřadu o průběhu pozemkové úpravy v k.ú. Staré
Oldřůvky a v k.ú. Budišov nad Budišovkou.
2. bere na vědomí informaci o pilotním projektu LED osvětlení v Budišově nad Budišovkou
formou přenesené správy VO a pověřuje radu města dalším jednáním.
3. bere na vědomí zprávu o postupu a přípravě výstavby kogenerační jednotky firmou TCN
energie.
4.bere na vědomí Zprávu o odpadovém hospodářství města za rok 2011 a návrhovou
koncepci na rok 2012 dle přiloženého materiálu.
5. schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2012.
6. schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2012
7. a) schvaluje bezúplatný převod pozemku ppč. 1058/2 ostatní plocha – ostatní komunikace
o výměře 225 m2 v k.ú. Staré Oldřůvky do majetku města dle nabídky na bezúplatný převod ČR – ministerstvo obrany, jejíž jménem jedná Vojenská ubytovací a stavební správa Brno,
b)pověřuje starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu.
8. a) schvaluje odkoupení pozemků do majetku města dle nabídky paní Naděždy Vařejkové,
bytem na sídlišti 715, Budišov nad Budišovkou, na odprodej pozemků v k.ú. Staré Oldřůvky
a to ppč. 70/1 zahrada o výměře 933 m2 a ppč. st,. 78 zbořeniště o výměře 478 m2 za kupní
cenu ve výši 50.000,--Kč.
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
9. schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2012 v příjmové a výdajové části rozpočtu o
částku 1.290.660,-- Kč.
10.a) ruší své usnesení č. 3 z 12. jednání zastupitelstva města ze dne 14.12.2011
b) pověřuje radu města prováděním rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu
města a to v plném rozsahu.

11. schvaluje odpis nedobytných pohledávek dle přiloženého materiálu.
12. schvaluje záměr pořízení nového Územního plánu města Budišov nad Budišovkou, dle §
188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
3.a) schvaluje vydání změny č.3 Územního plánu města Budišov nad Budišovkou, které je
obsahem přílohy č.1 předloženého materiálu,
b) schvaluje vydání Změny č. 3 územního plánu města Budišov nad Budišovkou formou
opatření obecné povahy podle § 171-174 zákona č.500/2004 Sb., správní řád.
14. schvaluje výši dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města
Budišov nad Budišovkou pro rok 2011 dle Přílohy č.1 ve výši:
manž. Prokšovi Berounská 199 ve výši 50.000,--,Kč
Český rybářský svaz, Hřbitovní 14, Budišov nad Budišovkou 100.000.-- Kč
15. schvaluje záměr na rekonstrukci autobusové čekárny v Budišově n.B., a podání žádosti o
dotaci na tento projekt v rámci dotačního programu Leader MAS Opavsko.
16. a) schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace lesoparku - Budišov nad

Budišovkou“ z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, oblast
2.3.Podpora využívání brownfields.
b) schvaluje závazek města Budišov nad Budišovkou zajistit ze svých rozpočtových
zdrojů náklady na předfinancování a profinancování investiční akce – projektu „Revitalizace
lesoparku - Budišov nad Budišovkou“, celkové výdaje projektu 4.040 mil.Kč s DPH. Projekt
bude podán jako žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko. Město se zavazuje uhradit veškerých nezpůsobilé výdaje projektu – 74 tis.
Kč, včetně finanční spoluúčasti města na způsobilých výdajích projektu ve výši 15% - 596 tis.
Kč a v závazku zajistit udržitelnost projektu minimálně po dobu jeho stanovené udržitelnosti.
17. schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině p.o. Středisko volného času Budišov nad
Budišovkou.
18.a) bere na vědomí informaci o dodávkách tepla firmou Vytep a o dalším postupu
vzhledem k výpovědi smlouvy o dodávkách tepelné energie 3/B.
b) ruší své usnesení č. 15 ze 7. Jednání zastupitelstva města ze dne 22.6.2011
19. a) schvaluje smlouvy o partnerství mezi Statutárním městem Opava a Městem Budišov
nad Budišovkou
b) pověřuje starostu města podpisem smluv o partnerství mezi statutárním městem
Opava a městem Budišov nad Budišovkou.
20. schvaluje plán činnosti rady města a zastupitelstva města na rok 2012.
21 a) schvaluje přičlenění organizační složky Městské kulturní a informační středisko s
účinností 1.května 2012 k příspěvkové organizaci Středisko volného času Budišov nad
Budišovkou
b) pověřuje radu města přípravou všech nutných opatření k zabezpečení tohoto sloučení
organizační složky s příspěvkovou organizací a vypsáním výběrového řízení na funkci ředitel

příspěvkové organizace Středisko volného času Budišov nad Budišovkou, příspěvková
organizace.

Ing. Rostislav Kyncl
starosta města

Ing. Patrik Schramm
místostarosta

