Usnesení z 26. schůze Rady města Budišova nad Budišovkou
konané dne 10. února 2016
Přítomno
: 5 členů rady města
Omluveno
:0
Neomluveno : 0
Další přítomní : Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová, MěÚ,
Jednání řídil : Ing. Rostislav Kyncl, starosta města
Obsah usnesení
Rada města :
357/16 a) schvaluje dotaci ve výši 50.000 Kč na úhradu výdajů na činnost neziskové
organizaci TJ Spartak Budišov nad Budišovkou od 1.1.2016 do 31.12. 2016 ve smyslu zákona
o obcích dle přiloženého materiálu
b) schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na činnost
pro neziskovou organizaci uvedenou v bodu a) tohoto usnesení
c) pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na
úhradu výdajů na činnost z rozpočtu města s neziskovou organizaci dle bodu a)
___________________________________________________________________________
358/16 a) bere na vědomí dodatek č. 1 ke Smlouvě o dotaci na kompenzaci nákladů závazku
veřejné služby, tj. zajištění služeb obecného hospodářského zájmu s obchodní firmou TeSport
Budišov nad Budišovkou, s.r.o. dle přiloženého materiálu,
b) doporučuje zastupitelstvu města schválení dodatku č. 1 Smlouvy dle bodu a)
tohoto usnesení.
___________________________________________________________________________
359/16 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 3 v příjmové a ve výdajové části
rozpočtu ve výši 258.000,00 Kč
V příjmové části rozpočtu
3639-3112 – Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí
+ 258.000,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
5311 – 5167 – Služby školení a vzdělávání
+ 12.700,00 Kč
6171 – 5153 – Plyn
+
7.320,12 Kč
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
+ 237.979,88 Kč
___________________________________________________________________________
360/16 schvaluje DODATEK č. 5 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 21.2.2012 dle přílohy.
___________________________________________________________________________
361/16 schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků z majetku města :
Katastrální území Guntramovice
ppč. 646/1 ost. plocha – část o výměře cca 250 m2
Katastrální území Budišov nad Budišovkou : ppč. 3507/4 ost. plocha – část o výměře cca 40
m2,

ppč. 4678 ost. plocha o výměře 97 m2,
ppč. 236/1 zahrada o výměře 158 m2,
ppč. 236/2 zahrada o výměře 387 m2
Katastrální území Staré Oldřůvky :
ppč. 2388 TTP o výměře cca 818 m2,
ppč. 2387 TTP o výměře 3090 m2,
ppč. st. 238 zbořeniště o výměře 256 m2
ppč. 2160 ost. plocha o výměře 494 m2
__________________________________________________________________________
362/16 schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemků v majetku města :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
ppč. 3932 TTP o výměře cca 652 m2
ppč. 3933 TTP o výměře cca 1271 m2
ppč. 3945 TTP o výměře cca 3011 m2
Katastrální území Podlesí nad Odrou :
ppč. 2607 ostatní plocha o výměře cca 5114 m2
___________________________________________________________________________
363/16 schvaluje pronájem pozemku v majetku města :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
ppč. 3568/5 ost. ploch – část o výměře cca 120 m2 panu Lubomíru Hřebíčkovi za nájemné ve
výši 120,- Kč/rok.
__________________________________________________________________________
364/16 a) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení ze dne 16.12.,2015 v bodě 14 a) ze
ve znění :
schvaluje úplatný převod vlastnického práva k nemovité věci pozemek parcela č. st. 1051 o
výměře 80 m2, k.ú. Budišov nad Budišovkou.
Převodce : ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových
Nabyvatel : Město Budišov nad Budišovkou.
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit nové znění :
Zastupitelstvo města schvaluje úplatný převod vlastnického práva k nemovité věci pozemek
parcela č. st. 1051 o výměře 80 m2, k.ú. Budišov nad Budišovkou a přenesení daňové
povinnosti k zaplacení daně z nabytí nemovité věci od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12/ 00 Praha 2.
Převodce : ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových
Nabyvatel : Město Budišov nad Budišovkou.
___________________________________________________________________________
365/16 doporučuje zastupitelstvu města schválit nový průběh katastrální hranice
procházející středem potoka „Budišovka „ mezi obcí Budišov nad Budišovkou ( k.ú. Staré
Oldřůvky ) a obcí Svatoňovice ( k.ú. Svatoňovice ) a to přesunem z osy potoka „Budišovka“
na jeho pravý břeh tak, jak je uvedeno v příloze.
__________________________________________________________________________

366/16 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit převod nemovitostí z majetku města :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
ppč. st. 156/3 zast. plocha o výměře 111 m2 paní Kateřině Milonové za kupní cenu 42,-- Kč á
1 m2
ppč. 3566/2 ost. plocha:
část o výměře cca 40 m2 manželům Petru a Ireně Otáhalovým za kupní cenu 42,- Kč á 1 m2
část o výměře cca 80 m2 a panu Petru Handlovi za kupní cenu 42,-- Kč á 1 m2
ppč. 1533/1 ost. plocha o výměře cca 120 m2 a panu Petru Handlovi 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. 2159/1 ost. plocha o výměře 533 m2 manželům Květoslavu a Věře Kobylkovým za
kupní cenu 10,-- Kč á 1 m2
b) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod nemovitostí z majetku města :
Katastrální území Guntramovice :
ppč. 122/1 ost. plocha o výměře cca 100 m2.
___________________________________________________________________________
367/16 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 6,
na ulici Partyzánská č.p. 160 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt II. kategorie,
nájemní smlouva bude uzavřena od 01.04.2016 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského
zákoníku.
___________________________________________________________________________
368/16 schvaluje přidělení nebytového prostoru na ulici náměstí Republiky č.p. 660
v Budišově nad Budišovkou, paní Anně Dryšlové, bytem Křišťanovice 25, 793 68
Křišťanovice. Nájemní smlouva bude uzavřena od 01.03.2016 na dobu neurčitou.
___________________________________________________________________________
369/16 a) schvaluje změnu nájemce v nebytovém prostoru na ul. Partyzánská č.p. 229
v Budišově nad Budišovkou – nyní Eva Drozdová, Domácí zdravotní péče, nově GERIANA –
Domácí zdravotní péče s.r.o.
b) schvaluje, aby společnost GERIANA – Domácí zdravotní péče s.r.o. měla
zapsané v Obchodním rejstříku sídlo v objektu Městského úřadu, ul. Partyzánská č.p. 229
v Budišově nad Budišovkou.
__________________________________________________________________________
370/16 schvaluje přidělení bytu č. 9, II. kategorie, o velikosti 3+1, ul. Berounská, č.p. 667
v Budišově nad Budišovkou, paní Janě Joklové s nájemní smlouvou uzavřenou od 01.03.2016
na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku.
___________________________________________________________________________
371/16 schvaluje přidělení bytu č. 9, II. kategorie, o velikosti 3+1, ul. Berounská, č.p. 666
v Budišově nad Budišovkou, panu Jiřímu Mirgovi ml. s nájemní smlouvou uzavřenou od
01.03.2016 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku.

372/16 schvaluje zprávu o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb. za rok 2015.
__________________________________________________________________________
373/16 pověřuje starostu města jednáním s firmou Ekotoxa s.r.o. ve věci zpracování
Strategického plánu rozvoje města.
__________________________________________________________________________
374/16 schvaluje účast města Budišova nad Budišovkou na akci Hodina Země 2016 dne
19.března 2016
2. Forma účasti: vypnuté osvětlení budovy radnice a kostela od 20,30 do 21,30 hodin.
___________________________________________________________________________
375/16 schvaluje Dohodu o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy
povrchu č. OP/1/n/2016/Gr (souvislou asfaltovou kobercovou úpravu na silnici III/44325
Budišov n.B.-Staré Oldřůvky v km 0,000 - 0,790 v Budišově n.B. v extravilánu a intravilánu
obce.)
___________________________________________________________________________
376/16 a) bere na vědomí žádost o dotaci ve výši 250.000,00 Kč na úhradu nákladů na
investice jednotek Hasičského záchranného sboru MSK-územního odboru Opava,
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace na úhradu nákladů na na
investice jednotek Hasičského záchranného sboru MSK-územního odboru Opava dle
přiloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy.
___________________________________________________________________________
377/16 a) schvaluje cenu nájemného hrobových míst na hřbitovech Budišov nad Budišovkou,
Guntramovice, Staré Oldřůvky a Podlesí pro rok 2016 ve výši 7 Kč/m2 dle věstníku MF č.
01/2016,
b) schvaluje cenu za služby spojené s nájmem na hřbitovech Budišov nad
Budišovkou, Guntramovice, Staré Odlřůvky a Podlesí pro rok 2016 ve výši 13 Kč/m2.
_________________________________________________________________________________________________________________

378/16 pověřuje jednatele Tesportu Budišov n. B. předložením tří cenových nabídek na
dodávku zemního plynu pro rok 2017.
Termín: 7. 3. 2016
___________________________________________________________________________

