Usnesení z 20 . zasedání zastupitelstva MČsta Budišov nad Budišovkou,
konaného dne 27. záĜí 2017
___________________________________________________________________________
PĜítomno
: 13 þlenĤ zastupitelstva mČsta
Omluveno
: Mgr. K. Molková, R. NČmec
Neomluveno : 0
Další pĜítomní : Ing.H.Dlouhá, , M. Zatloukalová
Jednání Ĝídil : Ing. Patrik Schramm, starosta mČsta
___________________________________________________________________________
Obsah usnesení
___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo mČsta :
1. schvaluje Smlouvu o výpĤjþce movitých vČcí (Projekt inkluzivního vzdČlávání na
Vítkovsku) mezi MateĜskou školou Budišov nad Budišovkou, okres Opava, pĜíspČvkovou
organizací a MČstem Budišov nad Budišovkou dle pĜiloženého materiálu
2. schvaluje Smlouvu o výpĤjþce movitých vČcí (Projekt inkluzivního vzdČlávání na
Vítkovsku) mezi Základní školou Budišov nad Budišovkou, okres Opava, pĜíspČvkovou
organizací a MČstem Budišov nad Budišovkou dle pĜiloženého materiálu
3. schvaluje Smlouvu o výpĤjþce movitých vČcí (Projekt inkluzivního vzdČlávání na
Vítkovsku) mezi Centrem inkluze o.p.s.,Vítkov a MČstem Budišov nad Budišovkou
dle pĜiloženého materiálu
4. schvaluje stĜednČdobý výhled na období r. 2018 – 2022
5. a) schvaluje Dodatek þ. 1 ke ZĜizovací listinČ pĜíspČvkové organizace Národní dĤm
Budišov nad Budišovkou dle pĜiloženého materiálu
b) povČĜuje starostu a místostarostu podpisem zĜizovací listiny dle bodu a) tohoto
usnesení
6. schvaluje závazné ukazatele u pĜíspČvkové organizace Národní dĤm na rok 2017 pĜíspČvek na provoz, opravy a údržbu v celkové výši 500.000,00 Kþ.
7. ruší usnesení zastupitelstva mČsta ze dne 26.9.2012 þ. 7 bod a) a b).
( odprodej nemovitosti pozemek parce.þ. 2254/1 o výmČĜe 21515 m2 panu – areál rekreaþního
stĜediska „Zálesí“.)
8 .schvaluje pĜevod nemovitostí – pozemky rekreaþní stĜedisko Zálesí :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou.
parcela þ. 2254/1 ost. plocha - sportovištČ a rekreaþní plocha þást o výmČĜe cca 4800 m2
parcela þ. 2254/13 ost. plocha - sportovištČ a rekreaþní plocha o výmČĜe 1093 m2 Spoleþnosti
R&L NiĖos s.r.o., NámČstí Svobody 7, PĜerov za kupní cenu 50,-- Kþ á 1m2.
9. a) schvaluje pĜevod pozemkĤ z majetku následnČ :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
Parcela þ. 249/4 zahrada - þást o výmČĜe cca 30 m2 manželĤm za kupní cenu 76,-- Kþ á 1 m2
Parcela þ. 282/7 trvalý travní porost - þást o výmČĜe cca 300 m2 a þást o výmČĜe cca 800 m2

manželéza kupní cenu 46,-- Kþ á 1 m2 + DPH
Parcela þ. 3960 ost. plocha - þást o výmČĜe 213 m2 manželĤ za kupní cenu 46,-- Kþ á 1 m2 +
DPH
Parcela þ.1532/1 zahrada o výmČĜe 37 m2 a parcela þ. st. 407/1 þást o výmČĜe cca 60 m2
manželĤm za kupní cenu 95,-- Kþ á 1 m2
Katastrální území Guntramovice :
Parcela þ. 1793 ost. plocha - þást o výmČĜe cca 40 m2 paní za kupní cenu 38,-- Kþ á 1 m2
Parcela þ. 167 ost. plocha - þást o výmČĜe cca 200 m2 panu za kupní cenu 38,-- Kþ á 1 m2
Parcela þ. 163 ost. plocha - þást o výmČĜe cca 250 m2 m2 panu a þást o výmČĜe cca 450 m2
manželĤm za kupní cenu 38,-- Kþ á 1 m2
Katastrální území Podlesí nad Odrou :
Parcela þ. 2268/29 ostatní plocha – þást o výmČĜe cca 30 m2 pozemek pod stavbou – garáž
paní za kupní cenu 77,-- Kþ á 1 m2.
b) neschvaluje pĜevod pozemkĤ z majetku mČsta :
Katastrální území Guntramovice :
Parcela þ. 361 ost. plocha - þást o výmČĜe cca 3 m2
Parcela þ. 360 ost. plocha - þást o výmČĜe cca 400 m2
Parcela þ. 359 vodní plocha o výmČĜe cca 53 m2
Parcela þ. 358 ost. plocha o výmČĜe cca 68 m2
Parcela þ. 357 ost. plocha - þást o výmČĜe cca 250 m2
9. a) schvaluje bezúplatný pĜevod nemovitostí z majetku mČsta :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
pozemek parcela þ. st. 61 zastavČná plocha a nádvoĜí o výmČĜe 144 m2, souþástí je stavba
s þ.p. 30, obþ. vyb.,
pozemek parcela þ. st. 62 zastavČná plocha a nádvoĜí o výmČĜe 425 m2, souþástí je stavba
s þ.p. 29, obþ. vyb.,
pozemek parcela þ. st. 60 zastavČná plocha a nádvoĜí - þást o výmČĜe cca 100 m2
organizaci „Národní dĤm Budišov nad Budišovkou, pĜíspČvková organizace“, IýO 06324606,
se sídlem partyzánská 229, 747 87 Budišov nad Budišovkou.
b) povČĜuje starostu mČsta. podpisem smlouvy
10. schvaluje výkup pozemkĤ do majetku mČsta :
Katastrální území Guntramovice :
Parcela þ. 181 TTP þást, která je dle GP þ. 004565-35/217 oznaþena jako parcela þ. 181/2 o
výmČĜe 207 m2 za kupní cenu 70 ,-- Kþ á 1 m2 tj 14.490,--Kþ.
Parcela þ. 1627 ost. plocha - komunikace o výmČĜe cca 297 m2 za kupní cenu. 16.000,-- Kþ.
Prodávající : Budišov nad Budišovkou
11. a) schvaluje Smlouvu o zĜízení vČcného bĜemene - služebnost pro oprávnČného ýEZ
Distribuce, a.s. spoþívající v právu oprávnČného umístit, provozovat, opravovat a ZaĜízení
distribuþní soustavy na dotþených nemovitostech.
Rozsah vČcného bĜemene je vymezen v geom. plánu þ. 1148-289/2016, který je pĜílohou
smlouvy.

VČcným bĜemenem budou zatíženy pozemky : ppþ. 2255/2, 3028/2 a 2270/3, k.ú. Budišov
nad Budišovkou.
VČcné bĜemeno se zĜizuje za jednorázovou náhradu ve výši 17.000,--Kþ + DPH.
b) povČĜuje podpisem smlouvy starostu mČsta.
12. a) schvaluje odprodej motorového vozidla TATRA T 148 P CAS 32 –T 148 RZ OVC
74-32,
( speciální cisternová automobilová stĜíkaþka)
b) schvaluje kupní smlouvu na odprodej motorového vozidla TATRA T 148 P CAS 32
–T 148 RZ OVC 74-32, ( speciální cisternová automobilová stĜíkaþka) dle materiálu
c) povČĜuje starostu mČsta podpisem této smlouvy.
13 a) schvaluje Smlouvu o zajištČní dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského
kraje veĜejnou linkovou dopravou – oblast Opavsko mezi Moravskoslezským krajem a
MČstem Budišov nad Budišovkou.
b) povČĜuje starostu mČsta podpisem této smlouvy.
14. a) bere na vČdomí informaci o prodeji areálu bývalých dĜevaĜských závodĤ
b) povČĜuje starostu dalším postupem
15. bere na vČdomí informace k projektové dokumentaci Stavební úpravy Národního domu.
16. a) schvaluje smlouvu o zĜízení vČcného bĜemene - služebnost þ. IP-12-8012899/VB/1,
pro oprávnČného ýEZ Distribuce, a.s. spoþívající v zajištČní práv oprávnČného související se
stavbou zaĜízení distribuþní soustavy - podzemní vedení NN, pĜípojková skĜíĖ.
VČcným bĜemenem bude zatížen pozemek ppþ. : 274//9, 4046, 4036, k.ú. Budišov nad
Budišovkou.
VČcné bĜemeno se zĜizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,-- Kþ + DPH.
b) povČĜuje starostu mČsta podpisem smlouvy.
17. a) schvaluje smlouvu o uzavĜení budoucí smlouvy o zĜízení vČcného bĜemene a smlouvu
o právu provést stavbu þ. IV-12-8014031/VB1 Budišov n.B., p.þ. 4/3, MČsto, smyþka KNN
ýEZ Distribuce, a.s. spoþívající v právu oprávnČného umístit, opravovat a udržovat ZaĜízení
distribuþní soustavy na dotþených nemovitostech, provádČt jeho obnovu, výmČnu a
modernizaci.
VČcným bĜemenem bude zatížen pozemek parcel þ. st. 43, souþástí je stavba s þ.p. 685 obþ.
vyb. a parcela þ. 3568/17 ost. plocha, k.ú. Budišov nad Budišovkou.
VČcné bĜemeno se bude zĜizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,-- Kþ + DPH.
b) povČĜuje starostu msta podpisem smlouvy.
18. a) schvaluje dotaci p íspvkové organizaci Technické služby Msta Budišov nad Budišovkou,
p íspvková organizace roce 2017 na investice na þásteþné financování svozového vozidla ve
výši 500.000 Kþ.
b) schvaluje úpravu závazných ukazatelĤ pĜíspČvkové organizace Technické služby Msta
Budišov nad Budišovkou, p íspvková organizace roce 2017 n na rok 2017 zvýšením o
500.000,00 Kþ; schválený závazný ukazatel na rok 2017 v celkové výši 8.200.000,00 Kþ.
19. a) schvaluje pĜijetí dotace z ERDF - projekt „SpoleþnČ na horách“, reg. þíslo
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001116 pro Základní školu Budišov nad Budišovkou, p.o.

v roce 2017 a 2018 v celkové výši nákladĤ projektu 397.664,18 Kþ (pĜepoþtem kurzu 26,045
Kþ k 25.9.2017), tj. 15.268,35 EUR, dle pĜiložené žádosti pĜíspČvkové organizace
b) schvaluje pĜedfinancování projektu dle bodu a) tohoto usnesení ve výši 339.000 Kþ
(85 % z celkové výše nákladĤ, pĜepoþtem kurzu k 25.9.2017), tj. 12.978,09 Eur formou
smlouvy o návratné finanþní výpomoci a pĜedfinancování ve výši 15 % z celkové výše
nákladĤ z vlastních zdrojĤ pĜíspČvkové organizace.
c) schvaluje pĜiloženou smlouvu o návratné finanþní výpomoci ve výši 339.000 Kþ na
pĜedfinancování projektu dle bodu b) tohoto usnesení
d) povČĜuje starostu podpisem smlouvy o návratné finanþní výpomoci dle bodu c) tohoto
usnesení
20. a) schvaluje pĜiloženou smlouvu o úvČru na financování svozového vozidla s nástavbou
ve výši 3,725.623,00 Kþ mezi Komerþní bankou, a.s. Praha a Technickými službami mČsta
Budišov nad Budišovkou, pĜíspČvkovou organizací dle pĜiloženého materiálu
b) povČĜuje Ĝeditele Technických služeb mČsta Budišov nad Budišovkou, pĜíspČvková
organizace podpisem Smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení
21. schvaluje pĜípadné doplnČní finanþní kapacity spoleþnosti Centrum inkluze o.p.s.
v rámci realizace projektu „Most k porozumČní“.
22. a) schvaluje pĜedložení žádosti o finanþní pĜíspČvek v rámci výzvy Programu Interreg VA ýeská republika – Polsko za úþelem realizace projektu „DoplnČní infrastruktury stezky
rozhleden v Euroregionu Silesia - Wodzisław ĝląski- Budišov nad Budišovkou“,
b) schvaluje zabezpeþení realizace projektu po rozhodnutí o schválení projektu,
c) schvaluje použití pĜebytku hospodaĜení mČsta z let 2017 a 2018 na dofinancování
akce „DoplnČní infrastruktury stezky rozhleden v Euroregionu Silesia - Wodzisław ĝląskiBudišov nad Budišovkou“ ve výši 15 % z celkových oprávnČných výdajĤ na projekt ve výši
max. 60 000,00 EUR.
23. schvaluje na základČ § 27, odst. 5 písm. b) zákona þ. 250/2000 Sb., o rozpoþtových
pravidlech územních rozpoþtĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, pĜijetí finanþního daru Základní
škole Budišov nad Budišovkou, okres Opava, pĜíspČvkové organizaci:
v roce 2017 ve výši 17.437,00 Kþ (na školní rok 2017/2018 na období do 31.12.2017)
v roce 2018 ve výši 43.407,00 Kþ (na školní rok 2017/2018 pro období od 2.1.2018 do
29.6.2018)
od spoleþnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Praha 4 na financování obČdových
služeb dČtí, žákĤ základní školy.
Finanþní dar bude použit pouze k výkonu þinnosti, pro kterou byla pĜíspČvková organizace
zĜízena.
___________________________________________________________________________
Ing.Patrik Schramm
starosta mČsta

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

