Usnesení z 71. schůze Rady města Budišova nad Budišovkou
konané dne 10. září 2018
Přítomno
: 5 členů rady města
Omluveno
:0
Neomluveno : 0
Další přítomní : Ing. H. Dlouhá, MěÚ, Miroslava Zatloukalová, Petr Strohalm Petrston,
Lumír Moučka
Jednání řídil : Ing. Patrik Schramm, starosta města
Obsah usnesení
Rada města :
1023/18 doporučuje zastupitelstva města schválit změnu pozemků následně:
Do vlastnictví Města Budišov nad Budišovkou postoupit z vlastnictví ČR, právo hospodařit
s majetkem státu VLS ČR, s. p., Pod Juliskou 1621/5, Praha:
K.ú. Nové Oldřůvky I:
Ppč. 490 lesní pozemek – část dle GP nově označena jako ppč. 490/2 o výměře 11 062 m2.
Ppč. 4890 lesní pozemek – část dle GP nově označena jako ppč. 489/2 o výměře 6 823 m2.
Ppč. 485 ostatní plocha – část dle GP nově označena jako ppč. 485/102 o výměře 2 804 m2.
Ppč. 438/1 lesní pozemek – část dle GP nově označena jako ppč. 438/103 o výměře 7 284 m2.
Do vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu VLS ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5,
Praha postoupit z vlastnictví Města Budišov nad Budišovkou nemovitost:
K.ú. Podlesí nad Odrou:
Ppč. 2683 vodní plocha o výměře 1 586 m2.
Ppč. 2678 lesní pozemek o výměře 35 718 m2.
1024/18 schvaluje výsledek hospodaření města a příspěvkových organizací za I. pololetí roku
2018.
1025/18 bere na vědomí:
1. Výsledek hospodaření obchodní společnosti Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o. za I.
pololetí 2018.
2. Výsledek hospodaření obchodní společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
za I. pololetí roku 2018.

1026/18

a) schvaluje vyřazení opotřebovaného nepotřebného majetku Technických
služeb města Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace – vozidla Iveco
Daily, svozová nástavba RZ: 2T4 64 62 formou likvidace.
b) ukládá řediteli příspěvkové organizace předložit likvidační protokoly
k vyřazenému majetku finančnímu a správnímu odboru města v termínu do

1027/18 doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o výpůjčce a budoucí darovací
smlouvě, jejímž předmětem je bezplatné dočasné užívání 4 ks elektrokol a 1 ks stojanu
Městem Budišov nad Budišovkou dle přiloženého materiálu.

1028/18

1) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí návratné finanční
výpomoci Mateřské škole Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková
organizaci na předfinancování projektu Moderní vzdělávání s tradicí –
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 150.000,00 Kč.
2) doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu mezi
Mateřskou školou Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvkovou
organizací a Městem Budišov nad Budišovkou, jejímž předmětem je poskytnutí
návratné finanční výpomoci dle bodu 1) tohoto usnesení a přiložené smlouvy.

1029/18 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2018 č. 26 na straně výdajů ve výši
3,818.000,00 Kč a 2,000.000,00 Kč.
Ve výdajové části rozpočtu
1013 – 5213 – Nein. transfery nefin. podnik. subjektům – práv. os.
1013 – 5613 – Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. – práv. os.

- 3,818.000,00 Kč
- 2,000.000,00 Kč

1031 – 5213 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – práv. os.
1031 – 5613 – Neinv. půjčené prostř. Nefin. podnik. sub. – práv. os.

+3,818.000,00 Kč
+2,000.000,00 Kč

1030/18 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2018 č. 27 na straně výdajů ve výši
43.560,00 Kč.
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
6171 – 5137 – DDHM

- 43.560,00 Kč
+ 43.560,00 Kč

1031/18 schvaluje zveřejnění záměru města na směnu pozemků následně:
Do vlastnictví Obchodně zemědělské společnosti ZEMPOL, spol. s.r.o. postoupit z vlastnictví
Města Budišov nad Budišovkou nemovitost:
Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
Parcela č. 4457 TTP o výměře 46 704 m2.
Parcela č. 4452 ostatní plocha o výměře 1 778 m2.
1032/18 doporučuje Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod nemovitostí (darovací
smlouva) do majetku města: pozemek parc. č. st. 28/1 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí
je stavba: Budišov nad Budišovkou č. p. 127, rodinný dům, k. ú. Budišov nad Budišovkou.

1033/18

a) doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemků z majetku města
k. ú. Guntramovice:
Parcela č. 591 ostatní půocha o výměře 441 m2.
Parcela č. 542 ostatní plocha o výměře 305 m2 panu L. H. za kupní cenu ve
výši 27.000 Kč.
b) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemků z majetku
města k. ú. Guntramovice:
Parcela č. 86 zbořeniště o výměře 445 m2.
Parcela č. 87 TTP o výměře 203 m2 panu M. R. za kupní cenu ve výši 38.000
Kč.

1034/18

a) doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnost č. IP – 12 – 8017735/1, Budišov nad Budišovkou, p. č.
602/19, p. S., příp. NN pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. Věcným
břemenem bude zatížen pozemek ppč. 602/6 TTP, k. ú. Budišov nad
Budišovkou. Věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši
2.000 Kč + DPH.
b) podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.

1035/18

a) doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnost č. IV – 12 – 8011752/1, Budišov nad Budišovkou,
pozemek parc. č. 620/32, p. Š., přípojka NN pro oprávněného ČEZ Distribuce,
a.s. Věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč. 619/2 zahrada a pozemek
ppč. 4355 ostatní plocha, k. ú. Budišov nad Budišovkou. Věcné břemeno se
bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH.
b) podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.

1036/18

a) doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnost č. IV – 12 – 8011660, Budišov nad Budišovkou, p. č.
108/1, p. Ch,, přípojka kNN, pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. spočívající
v zajištění práv oprávněného související se stavbou zařízení distribuční
soustavy „IV – 12 – 8011660, Budišov nad Budišovkou“. Věcné břemeno se
bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH. Věcným
břemenem bude zatížen pozemek ppč. 3566/2, k. ú. Budišov nad Budišovkou.
b) podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.

1037/2018

a) doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Obsahem smlouvy je právo oprávněné zřídit, provozovat, opravovat, udržovat
a provádět úpravy za účelem modernizace nebo zlepšení výkonnosti
Podzemního komunikačního vedení. Věcným břemenem bude zatížen pozemek
parcela č. 2313/1, 3566/16, 3584/1 a 3566/1, k. ú. Budišov nad Budišovkou.
Věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1.500 Kč +
DPH.
b) podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.

1038/18 schvaluje nájem pozemků v majetku města:
Katastrální území Guntramovice:
Parcela č. 1591 ostatní plocha o výměře 3 345 m2.
Parcela č. 2021 ostatní plocha o výměře 674 m2.
Parcela č. 122/1 ostatní plocha část o výměře cca 450 m2.
Parcela č. 292 zahrada o výměře 493 m2.
Parcela č. 2022 ostatní plocha o výměře 1 067 m2 paní J. L. za nájemné ve výši 720 Kč/rok.
1039/18 schvaluje Smlouvu č. 1112/PR/OP/2018 o zabezpečení přeložky vodního díla
vyvolané investiční výstavbou mezi Městem Budišov nad Budišovkou a Severomoravskými
vodovody a kanalizacemi a.s.

1040/18

a) doporučuje zastupitelstvu města schválit předložení žádosti o dotaci
v rámci výzvy Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko za účelem
realizace projektu „Silesianka“ – stezka rozhleden a vyhlídkových míst
v Euroregionu Silesia.
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit věcné i finanční zabezpečení
realizace dotčeného projektu po rozhodnutí o schválení projektu.
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit Dohodu o spolupráci mezi
Euroregionem Silesia – SZ. Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry,
Městem Budišov nad Budišovkou, obcí Jeseník nad Odrou a Miastem
Wodzislaw Ślaski a pověřit starostu města podpisem této smlouvy.
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční prostředky na
dofinancování projektu „Silesianka“ – stezka rozhleden a vyhlídkových míst
v Euroregionu Silesia ve výši vlastního podílu spolufinancování z celkových
výdajů projektu za partnera max. 70.000 EUR v případě Budišov nad
Budišovkou.

1041/18

a) schvaluje poskytnutí příspěvku na studnu ve výši 15.000 Kč pro paní I.G.,
Budišov nad Budišovkou.
b) pověřuje starostu města k podpisu „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace“.

1042/18

a) schvaluje poskytnutí příspěvku na studnu ve výši 15.000 Kč pro paní P.K.,
Budišov nad Budišovkou.
b) pověřuje starostu města k podpisu „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace“.

1043/18

a) schvaluje pořízení elektronické aplikace pro tvorbu a evidenci usnesení
zastupitelstva a rady města.
b) pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

1044/18 schvaluje pořízení elektronické evidence odpadů a motivačního systému třídění
ECONIT.
1045/18 schvaluje rozšíření kamerového systému v problémových lokalitách města.

1046/18

a) schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele díla v rámci projektu
„Přírodní zahrada pro ZŠ v Budišově nad Budišovkou – Zahrada učitelka“.
b) pověřuje starostu města podpisem smlouvy s vítěznou firmou Ing. Olga
Šamárková, Moravice 27, 747 84, IČ 76672204.

1047/18 schvaluje zveřejnění domovního řádu, platného pro městské byty města Budišov nad
Budišovkou.
1048/18 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 14
v Domě s pečovatelskou službou, na ulici Pivovarská č. p. 317 v Budišově nad Budišovkou,
jedná se o byt I. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena od 01.10.2018 na dobu určitou 3
měsíce, dle Občanského zákoníku.
1049/18 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 6
v Domě s pečovatelskou službou, na ulici Pivovarská č. p. 317 v Budišově nad Budišovkou,
jedná se o byt I. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena od 01.10.2018 na dobu určitou 3
měsíce, dle Občanského zákoníku.
1050/18 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 1,
na ulici nám. Republiky č. p. 159 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt I. kategorie,,
nájemní smlouva bude uzavřena od 01.10.2018 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského
zákoníku.
1051/18 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 1,
na ulici nám. Republiky č. p. 158 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt I. kategorie,
nájemní smlouva bude uzavřena od 01.10.2018 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského
zákoníku.
1052/18 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem
nebytového prostoru (garáž), na ulici Mlýnská č. p. 124 v Budišově nad Budišovkou. Nájemní
smlouva bude uzavřena od 01.10.2018 na dobu neurčitou.
1053/18 schvaluje plán uzavření školní družiny ve školním roce 2018/2019 v termínech dle
přílohy.

1054/18 schvaluje odměnu řediteli Střediska volného času
přiloženého materiálu.

Bc. Josefovi Poljakovi dle

1055/15 schvaluje program oslav u příležitosti výročí 100. let vzniku ČR
___________________________________________________________________________
1056/18 schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2018 č. 28 na straně výdajů ve výši
150.000,00 Kč.
Ve výdajové části rozpočtu:
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
3111 – 5651 – Neinvest. půjčené prostř. zřízeným PO

- 150.000,00 Kč
+ 150.000,00 Kč

1057/18 schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2018 č. 29 na straně příjmů a výdajů ve výši
606.690,00 Kč.
V příjmové části rozpočtu
0000 – 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

+ 606.690,00 Kč

Ve výdajové části rozpočtu
3111 -5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO

+ 606.690,00 Kč

1058/18 schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2018 č. 30 na straně výdajů ve výši
300.000,00 Kč.
Ve výdajové části rozpočtu:
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
3612 – 5171 – Opravy a udržování

- 300.000,00 Kč
+ 300.000,00 Kč

1059/18 schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2018 č. 31 v příjmové a ve výdajové části
rozpočtu ve výši 175.930,00 Kč s označením „ÚZ 98 187“
V příjmové části rozpočtu
0000 – 4111 – Neinvestiční přijaté transfery v všeob. pokl. správy

+ 175.930,00 Kč

Ve výdajové části rozpočtu
6115 – 5019 – Ostatní neinv. výdaje j.n.
6115 – 5021 – Ostatní osobní výdaje
6115 – 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstn.
6115 – 5139 – Nákup materiálu j.n.
6115 – 5162 – Služby telekomunikací a radiokomun.
6115 – 5169 – Nákup služeb j.n.

+ 2.500,00 Kč
+ 94.000,00 Kč
+ 875,00 Kč
+ 26.555,00 Kč
+ 2.000,00 Kč
+ 50.000,00 Kč

1060/18
a) schvaluje přiloženou Smlouvu o poskytnutí auditorských služeb s firmou
Audit Team, s.r.o. se sídlem v Olomouci za účetní období roku 2018.

b) pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí auditorských
služeb dle bodu 1. tohoto usnesení.
1061/18
a) schvaluje Smlouvu o vykonávání přezkoumání hospodaření obce za rok
2018 u Města Budišov nad Budišovkou, s firmou Audit Team, s.r.o., se sídlem v Olomouci.
b) pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o vykonávání přezkoumání
hospodaření obce dle bodu 1. tohoto usnesení.

Ing. Patrik Schramm
starosta města

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

