Usnesení z 53. schůze Rady Města Budišova nad Budišovkou
konané dne 21. srpna 2017
Přítomno
: 4 členové rady města
Omluveno
: Roman Pecník
Neomluveno : 0
Další přítomní : 0
Jednání řídil : Ing. Patrik Schramm, starosta města
Obsah usnesení
Rada města :
767/17 a) schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků z majetku města :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
Parcela č. 282/7 trvalý travní porost - část o výměře cca 1100 m2.
Katastrální území Guntramovice :
Parcela č. 163 ost. plocha - část o výměře cca 700 m2
Parcela č. 167 ost. plocha - část o výměře cca 200 m2
b) neschvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků z majetku města :
Katastrální území Guntramovice :
Parcela č. 361 ost. plocha - část o výměře cca 3 m2
Parcela č. 360 ost. plocha - část o výměře cca 400 m2
Parcela č. 359 vodní plocha o výměře cca 53 m2
Parcela č. 358 ost. plocha o výměře cca 68 m2
Parcela č. 357 ost. plocha - část o výměře cca 250 m2
___________________________________________________________________________
768/17 doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemků do majetku města :
Katastrální území Guntramovice :
Parcela č. 181 TTP část o výměře část o výměře cca 250 m2 za kupní cenu 70 ,-- Kč á 1 m2.
Parcela č. 1627 ost. plocha - komunikace o výměře cca 297 m2 za kupní cenu 57 ,-- Kč á 1
m2.
Prodávající : Vlčková Marie, bytem Guntramovice 40, 747 87 Budišov nad Budišovkou.
___________________________________________________________________________
769/17 schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemků v majetku města :
Katastrální území Podlesí nad Odrou :
Parcela č. 2268/29 ostatní plocha – část o výměře cca 240 m2
Parcela č. 2268/27 ostatní plocha – část o výměře cca 60 m2
___________________________________________________________________________
770/17 schvaluje zveřejnění záměru města na směnu pozemku v majetku města.
Do vlastnictví MĚSTA Budišov nad Budišovkou postoupit z vlastnictví pana Ladislava
Frančáka, bytem Na Aleji 236, 793 68 Dvorce pozemek parcela č. 1846 TTP o výměře 3685
m2 v Katastrální území Guntramovice.

Do vlastnictví pana Ladislava Frančáka, bytem Na Aleji 236, 793 68 Dvorce postoupit
z vlastnictví MĚSTA Budišov nad Budišovkou pozemek parcela č. 1635 ost. plocha – ost.
kom o výměře 4662 m2 v Katastrální území Guntramovice.
__________________________________________________________________________
771/17 a) schvaluje vyhlášení výběrového řízení a složení výběrové komise na stavební práce
v rámci projektu „Park setkávání ve Starých Oldřůvkách“.
b) jmenuje tříčlennou hodnotící komisi ve složení :
Člen komise pro otevírání obálek
Náhradník člena komise pro otevírání obálek
Ing. Patrik Schramm
Ing. Pavel Jílek
Miroslav Švancar
Roman Tyl
Gabriela Roháčová, DiS.
Ing. Hana Dlouhá
___________________________________________________________________________
772/17 doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na
území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Opavsko mezi Městem
Budišov nad budišovkou a Moravskoslezským krajem.
___________________________________________________________________________
773/17a) schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 u Města
Budišov nad Budišovkou, s firmou Audit Team, s.r.o., se sídlem v Olomouci,
b) pověřuje starostu podpisem Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce dle bodu a).
___________________________________________________________________________
774/17 a) schvaluje Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků
Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko mezi vedoucím partnerem Miastem
Wodzisław Śląski a projektovým partnerem městem Budišov nad Budišovkou.
b) pověřuje starostu města podpisem této Dohody o spolupráci.
___________________________________________________________________________
775/17 a) schvaluje finanční dar dle předloženého materiálu panu Mgr. Janu Vondroušovi
za dlouholetou práci a reprezentaci školy a Města Budišov nad Budišovkou po dobu jeho
působnosti na pozici učitele a ředitele Základní školy Budišov nad Budišovkou, příspěvková
organizace v letech r. 1978-2017 dle přiloženého návrhu darovací smlouvy
b) schvaluje darovací smlouvu mezi Městem Budišov nad Budišovkou a panem
Mgr. Janem Vondroušem dle předchozího bodu a)
c) pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení
___________________________________________________________________________

776/17 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 35 ve výdajové části rozpočtu ve
výši 1.500.000,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
+ 1,500.000,00 Kč
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+ 1,500.000,00 Kč
___________________________________________________________________________
777/17 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 36 v příjmové a ve výdajové části
rozpočtu ve výši 553.000,00 Kč
V příjmové části rozpočtu
0000 – 1112 – Daň z příjmů FO placená popl.
+ 92.000,00 Kč
2321 – 2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí
+ 20.000,00 Kč
3639 – 3111 – Příjmy z prodeje pozemku
+ 441.000,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
3399 - 5492 – Dary obyvatelstvu
+ 20.000,00 Kč
6409 – 5223 – Neinv. transfery církvím a náb. společnostem
+ 13.000,00 Kč
2321 – 5171 - Opravy a udržování
+ 216.000,00 Kč
2321 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+ 304.000,00 Kč
___________________________________________________________________________
778/17 schvaluje udělení výjimky ve výši počtu dětí ve třídách Mateřské školy Budišov
nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace a to navýšení počtu dětí ve třídách o 4
děti ve třídě na počet 28 dětí ve třídě. Tato výjimka se uděluje na dobu neurčitou.
___________________________________________________________________________

Ing. Patrik Schramm
starosta města

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

