Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva města Budišov nad Budišovkou,
konaného dne 22 . dubna 2015
Přítomno
: 12 členů zastupitelstva města
Omluveno
: MUDr.V.Mikulíková, R.Němec, D. Sekerková
Neomluveno : 0
Další přítomní : Ing. H. Dlouhá, ved. odb. FaS, M. Zatloukalová,ref. FaS, M.StránskáDiS,
J.Sklalková, Ing.K.Bečicová ,odb. BHSŽP,Bc.J.Poljak,SVČ
Jednání řídil : Ing. Rostislav Kyncl, starosta města
Obsah usnesení
Zastupitelstvo města:
1. a) revokuje usnesení č. 4 z 29. jednání Zastupitelstva města konané dne 18. 12. 2013 ve
znění: „schvaluje OZV č. 3/2013 Města Budišov nad Budišovkou o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterijní terminál a herní místo
lokálního herního systému, která ruší OZV č. 3/2011“
b) schvaluje OZV č. 2/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2011 O
místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní terminál a herní
místo lokálního herního systému
c) pověřuje starostu a místostarostu města podpisem OZV dle bodu 2)
2. schvaluje OZV č. 1/2015 Města Budišov nad Budišovkou o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území města Budišov nad Budišovkou
3. schvaluje přijetí dotace z OPŽP na akci „Stavební úpravy objektu č.p.726 – TJ Spartak Budišov nad Budišovkou“, č.CZ.1.02/3.1.00/13.21117 ve výši 2.281.167,66 Kč.
4. schvaluje výši dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města
Budišov nad Budišovkou pro rok 2015 dle přiloženého materiálu.
5 a) schvaluje Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci
OP přeshraniční spolupráce ČR – PL 2007 – 2013 pro projekt „DISCGOLF BEZ HRANIC –
Rozšíření turistické nabídky outdoorových aktivit v česko – polském příhraničí“
b) pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
6. a) schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a
právu provést stavbu pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v zajištění práv
oprávněného související se stavbou zařízení distribuční soustavy „IP-12-8016339/1, Budišov
nad
Budišovkou,
přípojka
kNN,
podzemní
kabel
NN
0,4
kV.
Věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč. 3566/2 ost. plocha, k.ú. Budišov nad
Budišovkou.
Věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1.210,-- Kč.
b) pověřuje podpisem smlouvy starostu města.

7. schvaluje Dodatek č. 11 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní.
Budoucí prodávající :
Město Budišov nad Budišovkou, IČO : 00299898, zastoupené Ing. Rostislavem Kynclem,
starostou města
Budoucí kupující :
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO : 45193665, zastoupené prof.
Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, generálním ředitelem.
8. a) schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro oprávněného O2
Czech Republic a.s., spočívající v zajištění práv oprávněného související se stavbou „11010052920 CG5M_OPAV_OPYBR_OK“ v jejímž rámci bude na pozemku umístěno podzemní
komunikační vedení.
Služebností bude zřízena parcela č. 845/2 a 897/5, k.ú. Budišov nad Budišovkou.
Služebnost se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1.210,--Kč. .
b) pověřuje podpisem smlouvy starostu města
9. schvaluje převod pozemků z majetku města :
Katastrální území Podlesí nad Odrou :
ppč. 6/1 TTP o výměře 122 m2 za kupní cenu 21,-- Kč á 1 m2
10. bere na vědomí zprávu o odpadovém hospodářství za rok 2014
11. schvaluje vydání předběžného souhlasu se zapojením do projektu připravovaného
Moravskoslezským krajem s názvem "Nákup dopravních automobilů pro JPO" s tím, že
město Budišov nad Budišovkou poskytne 15% z pořizovací ceny automobilu jako investiční
dotaci kraji, tj ve výši cca 580.000Kč
12. a ) schvaluje bezúplatný převod automobilu ŠKODA FABIA 1,2 HATCHBACK na
město Budišov nad Budišovkou , pro SDH Budišov nad Budišovkou
b) schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu automobilu ŠKODA FABIA 1,2
HATCHBACK na město Budišov nad Budišovkou pro jednotku SDH JPO II. Budišov nad
Budišovkou.
c) pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu
13. a) schvaluje přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok
2015 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II.
města Budišov nad Budišovkou v celkové výši 50.000,-- Kč
b) pověřuje podpisem smlouvy starostu města.
14. a) schvaluje přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok
2015 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II.
města Budišov nad Budišovkou v celkové výši 120.000,-- Kč
b) pověřuje podpisem smlouvy starostu města.

15. schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2015 dle přiloženého materiálu s tím,
že po ukončení kontrol bude podána zpráva ZM.
16. schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2015 dle přiloženého materiálu
17a) neschvaluje navrácení umístění hvězdy na památník padlých vojáků jako symbolu
Rudé armády
b) schvaluje v rámci oslav 70 let výročí konce druhé světové války slavnostně k
památníku u požární zbrojnice položit kytici jako symbol úcty všem padlým vojákům během
druhé světové války
c) schvaluje v rámci oslav 70 let výročí konce druhé světové války uctění památky
padlých vojáků během druhé světové války formou slavnostní mše dne 9.5.2015
18. bere na vědomí informaci o záměru výstavby polyfunkční technické budovy turistické
rozhledny s vyhlídkovou plošinou představeným Ing.arch. Zdeňkem Kupcem
19. bere na vědomí plán přeshraničních, společenských a sportovních akcí do června 2015.

Ing. Rostislav Kyncl
starosta města

Ing. Patrik Schramm
místostarosta

