Usnesení z 30. schůze Rady města Budišova nad Budišovkou
konané dne 16. května 2016
Přítomno
: 5 členů rady města
Omluveno
:0
Neomluveno : 0
Další přítomní : Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová, MěÚ A. Horák, TeSsport
Jednání řídil : Ing. Patrik Schramm, starosta města
Obsah usnesení
Rada města :
432/16 a) schvaluje výši dotací na úhradu výdajů na činnost neziskovým organizacím od
1.1.2016 do 30.11. 2016 ve smyslu zákona o obcích dle přiloženého materiálu
b) schvaluje přiloženou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu výdajů
na činnost pro jednotlivé neziskové organizace uvedené v bodu a) tohoto usnesení
c) pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na
úhradu výdajů na činnost z rozpočtu města s jednotlivými neziskovými organizacemi
___________________________________________________________________________
433/16 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 9 v příjmové a ve výdajové části
rozpočtu ve výši 10.000,00 Kč
V příjmové části rozpočtu
5512 – 3113 – Příjmy z prodej ostat. hmotného DM
+
10.000,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
1014 – 5139 – Nákup materiálu j.n.
+
10.000,00 Kč
___________________________________________________________________________
434/ 16 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 10 ve výdajové části rozpočtu ve
výši 800.500,00 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
800.500,00 Kč
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+ 600.000,00 Kč
3631 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+
90.000,00 Kč
6409 – 5329 – Ostatní neinv. transfery rozpočtů územní úrovně
+
18.500,00 Kč
3299 – 5321 – Neinvestiční transfery obcím
+
80.000,00 Kč
6409 – 5229 – Ostatní neinvestiční transfery nezisk.a podob.org.
+
12.000,00 Kč
___________________________________________________________________________
435/16 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 11 v příjmové a ve výdajové části
rozpočtu ve výši 13.197.253,50 Kč
V příjmové části rozpočtu
0000 – 4223 – Investiční přijaté transfery od RR
+ 13.197.253,50 Kč
Ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
+ 13.197.253,50 Kč
___________________________________________________________________________

436/16 doporučuje zastupitelstvu města schválit 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, panu Mgr. Jozefu Kankarovi, za kupní cenu ve výši 180.000,-- Kč
___________________________________________________________________________
437/16 doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení ZM 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.
___________________________________________________________________________
438/16 schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků z majetku města :
Katastrální území Podlesí nad Odrou :
ppč. 2268/29 ost. plocha – část o výměře cca 200 m2
__________________________________________________________________________
439/16 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit 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) doporučuje pověřit starostu města. podpisem smlouvy
___________________________________________________________________________
440/16 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8011564.1, Budišov nad
Budišovkou, zahrádky, p. Ondrušík, 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) doporučuje pověřit starostu města podpisem smlouvy
___________________________________________________________________________
441/16 doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemků z majetku města :
Katastrální území Budišov nad Budišovkou :
ppč. 4468 ostatní plocha o výměře cca 2419 m2, panu Janu Hudečkovi za kupní cenu 20,-Kč/1 m2
Katastrální území Staré Oldřůvky :
ppč. 2215 ostatní plocha část o výměře cca 350 m2 manželům Radimovi a Daniele
Kabiešovým 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 panu Lukáši Schrammovi za kupní cena 10 ,-- Kč á 1 m2
ppč. 2345 zahrada o výměře cca 301 m2 manželům Tomáši a Martině Hegrovým za kupní
cena 10 ,-- Kč á 1 m2

Katastrální území Guntramovice :
ppč. 646/1 ost. plocha – část o výměře cca 250 m2 paní Haně Šimanské za kupní cena 10 ,-Kč á 1 m2
___________________________________________________________________________
442/16 a) schvaluje na základě doporučení DR účetní uzávěrku společnosti Lesy Budišov
nad Budišovkou s.r.o. za rok 2015
b) schvaluje rozdělení zisku společnosti Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o. ve
výši 82 826,- Kč takto:
- na tvorbu rezervního fondu ve výši 10 000,- Kč tj. 10% z čistého zisku ne víc než 5%
z hodnoty základního kapitálu, dle zakladatelské listiny
- převedením na účet 428 – nerozdělený zisk ve výši 72 826,- Kč
c) schvaluje s platností od 1. 6. 2016 toto složení DR firmy Lesy Budišov nad
Budišovkou s.r.o. :
Předseda:
Ing. Patrik Schramm
Členové:
Ing. Pavel Brodský
Ing. František Vrchovecký
Jiří Jakel
Ing. Miroslav Dušek
d) ukládá starostovi města přizvat jednatele společnosti Lesy Budišov nad
Budišovkou s.r.o. Ing. Miroslava Duška na jednání zastupitelstva města v měsíci červnu.
Z: Ing. Patrik Schramm

T: červen 2016

e) schvaluje jednateli společnosti Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o. . Ing.
Miroslavu Duškovi odměnu za výsledek hospodaření v roce 2015 dle předloženého materiálu
___________________________________________________________________________
443/16 doporučuje zastupitelstvu města 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.
___________________________________________________________________________
444/16 schvaluje příspěvek 18 500,- jako spoluúčast na akci Projektový manažer
Mikroregion Moravice 2015/2016.
___________________________________________________________________________
445/16 schvaluje Ing. Kyncla Rostislava člena rady města jako zástupce města Budišov nad
Budišovkou v jednání výboru MAS Opavsko.
___________________________________________________________________________
446/16 doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje na akci „Rekonstrukce místních komunikací ve středu města Budišov nad Budišovkou“
ve výši 280.000,- Kč.
___________________________________________________________________________

447/16 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 3,
na ulici náměstí Republiky č.p. 158 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt II. kategorie,
nájemní smlouva bude uzavřena od 01.07.2016 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského
zákoníku.
__________________________________________________________________________
448/16 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 3,
na ulici Berounská č.p. 666 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt II. kategorie, nájemní
smlouva bude uzavřena od 01.07.2016 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku
___________________________________________________________________________
449/16 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 5,
na ulici Generála Svobody č.p. 662 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt II. kategorie,
nájemní smlouva bude uzavřena od 01.07.2016 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského
zákoníku.
___________________________________________________________________________
450/16 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 7,
na ulici náměstí Republiky č.p. 158 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt II. kategorie,
nájemní smlouva bude uzavřena od 01.07.2016 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského
zákoníku
___________________________________________________________________________
451/16 bere na vědomí informace o kalkulaci nákladů společnosti TeSport Budišov nad
Budišovkou s.r.o.
___________________________________________________________________________
452/16 schvaluje odvolání Ing. Miroslava Duška z funkce jednatele společnosti Lesy
Budišov nad Budišovkou s.r.o. ke dni 31.5.2016.
___________________________________________________________________________

Ing. Patrik Schramm
starosta města

Ing. Pavel Jílek
místostarosta

