Usnesení z 17 jednání zastupitelstva města Budišov nad Budišovkou,
konaného dne 20. června 2012
Přítomno
: 14 členů zastupitelstva města
Omluveno
:, Ing. Z. Mitická, I. Hasala R.Němeček
Neomluveno : 0
Další přítomní : I. Sventková, G. Roháčová DiS, M. Zatloukalová, Ing. M.Lindnerová,
J. Skalková,MěÚ, M. Talíková DiS., Bc. J. Poljak, SVČ, Ing. M. Dušek
Jednání řídil : Ing. Rostislav Kyncl, , starosta města
Obsah usnesení
Zastupitelstvo města:
1. schvaluje Zprávu o činnosti finančního výboru za r. 2011.
2. a) schvaluje uzavření „Dohody o vyplňovacím právu směnečném vč. vystavení
blankosměnky“ k zajištění závazků vůči Československé obchodní bance a.s., vyplývající ze
Smlouvy o kontokorentním úvěru.
b)
zmocňuje starostu Města Budišov nad Budišovkou k uzavření „Dohody o
vyplňovacím právu směnečném vč. vystavení blankosměnky“ k zajištění závazků vůči
Československé obchodní bance a.s., vyplývající ze Smlouvy o kontokorentního úvěru.
3. schvaluje vykoupení nemovitosti – ppč. 477 ost. plocha - ostatní komunikace o výměře
469 m2, k.ú. Guntramovice od paní Hildy Vlčkové za kupní cenu ve výši 28.000,-- Kč do
majetku města.
4. nemá připomínek k materiálu „Optimalizace vojenského újezdu – Návrh opatření
k realizaci změn hranic vojenského újezdu Hradiště, Libavá, Březina a zrušení vojenského
újezdu Brdy včetně nového správního uspořádání uvolněných území“ za podmínky, že bude
uvolněna okrajová část území v severovýchodní části území dle historického katastrálního
členění a dále, že bude obci Budišov nad Budišovkou vydán, prokazatelný historický
majetek.
5. schvaluje odprodej nemovitostí - pozemků z majetku města :
k.ú. Guntramovice :

ppč. 54 TTP zahrada o výměře 76 m2 a ppč. 122/1 ost. pl. – část parcely o výměře cca 5m2
(pod stavbou) a 30 m2 (příjezd k RD) manželům Bedřichu a Anně Kunčickým, za kupní cenu
82--Kč á 1 m2(pod stavbou) a 21,-- Kč á 1 m2 – ppč. 122/1 a 10,-- Kč á 1 m2 – ppč. 54
ppč. 538 zahrada o výměře 619 m2 panu Lukáši Hrabinovi, za kupní cenu 10,--Kč á 1 m2
K.ú.Budišov nad Budišovkou :
ppč. 3568/5 ost. plcha – ost. kom. – část parcely o výměře cca 200 m2 panu Jiřímu Rakovi a
paní Kateřině Suchánkové ( každý k 1/2 ) za kupní cenu 42,-- Kč á 1 m2
ppč. 2285/8 ost. plcha o výměře cca 82 m2 paní Evě Pastorkové za kupní cenu - 42,-- Kč á
1 m2
K.ú. Staré Oldřůvky :
2218/2 ost. plocha - část o výměře cca 900 m2 manželům Radkovi a Petře Kirchnerovým,
za kupní cenu 10,-- Kč á 1 m2

6. a) neschvaluje odprodat z majetku města nemovitost – ppč. 2254/1 ost. plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 21515 m2, k.ú. Budišov nad Budišovkou, panu Janu
Tichánkovi za kupní cenu ve výši 350.000,-- Kč a
b) ukládá radě města zajistit vypracování znaleckého posudku na ppč. 2254/ ost. plocha
o výměře 21515 m2 a tento znalecký posudek předložit zastupitelstvu města
Z : Ing. R. Kyncl

T: ihned

7. schvaluje Zprávu o činnosti Městské policie Budišov nad Budišovkou za rok 2011.
8. bere na vědomí nákup speciálního nákladního automobilu pro odvoz tuhých odpadů
IVECO za cenu 320 000 Kč + 20 % DPH od Technických služeb, p.o. Šenov u Nového Jičína
pro Správu lesů a technické služby, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace.
- Správě lesů a technické služby, Budišov nad Budišovkou, příspěvková
organizace odkoupení nemovitosti – části ppč 602/32 o výměře cca 1500 m2 od p. Petra
Vimmera za kupní cenu 50,-- Kč/1m2.
9. schvaluje

10. schvaluje Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia akce
s názvem „PODANÉ RUCE 2012“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
11.a) schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, kterou
zřídí povinný – Město Budišov nad Budišovkou - ve prospěch oprávněného - Telefónica
Czech Republic, a.s. - k částem pozemků ppč. 2313/1, 3566/16, 3584/1 a 3566/1, právo
odpovídající věcnému břemeni zřízení, provozování, údržby a oprav Nadzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě.
b) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene, kterou umožní povinný - Město
Budišov nad Budišovkou oprávněnému ČEZ Distribuce, a.s. ( zastoupená spol. ReSpol s.r.o.
) zřizovat a provozovat stavbu zařízení distribuční elektrizační podzemní vedení nízkého
napětí do 1kV – název stavby : Budišov nad Budišovkou, Podlesí, přípojka NN pro RD,
Marcel Horsák a dále přetínat pozemek vodiči a umísťovat v něm vedení.Věcným břemenem
bude zatížen pozemek ppč. 153/4 TTP, k.ú. Podlesí nad Odrou.
12. schvaluje Smlouvu o pronájmu k provozování vodního díla Vodovod Staré Oldřůvky
mezi firmou LXM GROUP a.s. a městem Budišov n. B. a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

Ing. Rostislav Kyncl
starosta města

Ing. Patrik Schramm
místostarosta

