Usnesení z 11 . zasedání zastupitelstva města Budišov nad Budišovkou,
konaného dne 25. května 2016
Přítomno
: 11členů zastupitelstva města
Omluveno
: Mgr. I.Tomandlová, D.Sekerková, R.Němec, Ing. F. Vrchovecký
Neomluveno : 0
Další přítomní : M. Zatloukalová, J. Skalková, G.Roháčová, DiS, MěÚ, p.L.Moučka
Jednání řídil : Ing. Patrik Schramm, starosta města
Obsah usnesení

Zastupitelstvo města :
1. schvaluje převod pozemků z majetku města :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
ppč. 4678 ost. plocha o výměře 97 m2,
ppč. 236/1 zahrada – část o výměře cca 100 m2, za kupní cenu 42,--Kč á 1 m2
ppč. 236/2 zahrada o výměře 387 m2
ppč. 236/1 zahrada – část o výměře cca 58 m2, každému k 1/2 za kupní cenu 42,--Kč á 1m2
ppč. 4468 ostatní plocha o výměře cca 2419 m2, za kupní cenu 20,--Kč á1 m2
ppč. st. 156/3 zast. plocha o výměře 111 m2 za kupní cenu 42,-- Kč á 1 m2
ppč. 3566/2 ost. plocha:
část o výměře cca 40 m2 za kupní cenu 42,- Kč á 1 m2
část o výměře cca 80 m2 za kupní cenu 42,-- Kč á 1 m2
ppč. 1533/1 ost. plocha o výměře cca 120 m2 za kupní cenu 24,-- Kč á 1 m2
ppč. 2304/1 ost. plocha o výměře 289 m2 a části o výměře cca 600 m2 ppč. 2306/1 ost.
plocha a ppč. 3564/1 ost. plocha firmě CERNIN s.r.o. za kupní cenu 50,-- Kč á 1 m2
Katastrální území Staré Oldřůvky :
ppč. 2388 TTP – část o výměře cca 80 m2, ppč. 2387 TTP o výměře 3090 m2, ppč. st. 238
zbořeniště o výměře 256 m2, ppč. 2160 ost. plocha – část o výměře cca 50 m2 za kupní cenu
10,-- Kč á 1 m2
ppč. 2388 TTP – část o výměře cca 730 m2 za kupní cenu 10,-- Kč á 1 m2
ppč. 2215 ostatní plocha část o výměře cca 350 m2 za kupní cena 10 ,-- Kč á 1 m2
ppč. 2355 ostatní plocha část o výměře 126 m2 a ppč. 2218/1 ostatní plocha část o výměře
139 m2 za kupní cena 10 ,-- Kč á 1 m2
ppč. 2345 zahrada o výměře cca 301 m2 za kupní cena 10 ,-- Kč á 1 m2
ppč. 2159/1 ost. plocha o výměře 533 m2 za kupní cenu 10,-- Kč á 1 m2
Katastrální území Guntramovice :
ppč. 646/1 ost. plocha – část o výměře cca 250 m2 za kupní cena 10 ,-- Kč á 1 m2.
2.neschvaluje převod nemovitostí z majetku města :
Katastrální území Guntramovice :
ppč. 122/1 ost. plocha o výměře cca 100 m2
3. a) schvaluje převod nemovitosti – pozemku parcela č. st. 253 zast. plocha o výměře 104
m2, součástí je stavba s č.p. 185, bydlení, k.ú. Budišov nad Budišovkou, za kupní cenu ve

výši 180.000,--Kč.
b) pověřuje podpisem smlouvy starostu města.
4. a) schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8007639/1, Budišov nad
Budišovkou, Nábřeží, posílení vNN, pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s..Věcným
břemenem bude zatížen pozemek ppč. st. 255 zast. plocha, ppč. 163/2 ost. plocha, ppč. 3563/2
ost. plocha, ppč. 3567/1 ost. plocha, 3568/5 ost. plocha, k.ú. Budišov nB.
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1.700,-- Kč + DPH ( 2.057,-Kč) Věcné břemeno je vymezeno geom. plánem, který je nedílnou součástí smlouvy.
b) pověřuje podpisem smlouvy starostu města.
5. a) schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu č. IV-12-8011564.1, Budišov nad Budišovkou, zahrádky, přípojka
kabelu NN pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s..Věcným břemenem bude zatížen pozemek
ppč. 619/2 zahrada, k.ú. Budišov nB.
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 3.000,-- Kč + DPH ( 3.630,--Kč)
b) pověřuje podpisem smlouvy starostu města.
6. ruší své usnesení ze dne 16.12.2015 v bodě č. 5 a) ve znění : Schvaluje převod
nemovitostí z majetku města, katastrální území Budišov nad Budišovkou, ppč. 1652/12 TTP
o výměře 59 m2 pro MSK – právo hospodařit Dětský domov a školní jídelna Budišov nad
Budišovkou za kupní cenu 24,--Kč á 1 m2.
7. schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci „Rekonstrukce
místních komunikací ve středu města Budišov nad Budišovkou“ ve výši 280.000,- Kč.
8. schvaluje výši dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města
Budišov nad Budišovkou pro rok 2016 dle přiloženého materiálu.
9. schvaluje přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok
2016 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II.
města Budišov nad Budišovkou v celkové výši 50.000,-- Kč.
10. schvaluje k 31.5.2016 zrušení.jednotky SDH Budišov – Guntramovice JPO V.
11. bere na vědomí snížení dotace z ROP Moravskoslezsko na akci „Výstavba sportovní haly
v Budišově nad Budišovkou“.
12. bere na vědomí informaci o záměru výstavby rozhledny.
13.a) schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8017735/1, Budišov nad Budišovkou, zahrádky,
pozemek parc. č. 602/19, přípojka NN pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s..
Věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč. 602/6 TTP, k.ú. Budišov nB.
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,-- Kč + DPH ( 2.420,--Kč)
b) pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Ing.Patrik Schramm
starosta města

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

