Usnesení č. 22 ze zasedání Zastupitelstva městyse Budišov konaného dne 8. 3. 2018
Upravená verze z důvodů dodržení zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.
Vypuštěné údaje a přílohy jsou v plném znění k nahlédnutí oprávněným osobám (občané
Budišova a vlastníci nemovitostí na budišovském katastru) na Úřadě městyse Budišov.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse:
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse,
za ověřovatele zápisu byli navrženi: Mgr. Veronika Ležáková, Ing. Radek Kliner, jiné návrhy
nebyly podány,
zastupitelstvo městyse:
- bere na vědomí zápis z jednání Rady městyse č. 59–66
- na základě předložených podkladů – Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Roční zpráva
o finanční kontrole za rok 2017, Závěrečný účet za rok 2017 – návrh, Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse Budišov, Inventarizační zpráva s přílohami – schvaluje
účetní závěrku městyse Budišov za rok 2017,
- schvaluje celoroční hospodaření a Závěrečný účet městyse Budišov za rok 2017 včetně
Zprávy o přezkoumání hospodaření městyse Budišov za rok 2017 bez výhrad,
- schvaluje prodej pozemku v k. ú. Budišov p. č. 4573/2 o výměře 45 m2 za cenu 25 Kč/m2,
náklady s prodejem související hradí městys Budišov,
- schvaluje prodej pozemku v k. ú. Budišov p. č. 4573/3 o výměře 32 m2 za cenu 25 Kč/m2,
náklady s prodejem související hradí městys Budišov,
- schvaluje prodej pozemku v k. ú. Budišov p. č. 4573/4 o výměře 37 m2 za cenu 25 Kč/m2,
náklady s prodejem související hradí městys Budišov,
- schvaluje prodej pozemku v k. ú. Budišov p. č. 4573/6 o výměře 29 m2 za cenu 25 Kč/m2,
náklady s prodejem související hradí městys Budišov,
- schvaluje záměr prodeje pozemku v k. ú. Budišov p. č. 1551/13 o výměře 156 m2 za cenu
25 Kč/m2,
- schvaluje prodej pozemku v k. ú. Budišov p. č. 4527/14 o výměře 78 m2 a pozemku v k. ú.
Budišov p. č. 4527/15 o výměře 13 m2 za cenu 25 Kč/m2. Na pozemcích bude zřízeno věcné
břemeno přístupu ke kanalizaci a veškerým sítím, pozemky se prodají s tímto vytvořeným
VB. Náklady s prodejem související hradí kupující,
- schvaluje nákup pozemku v k. ú. Budišov p. č. 4683 o výměře 11 m2 za cenu 25 Kč/m2.
Náklady s nákupem související hradí městys Budišov,
- schvaluje nákup oddělené části pozemku p. č. 3067/79 o výměře 63 m2 z pozemku 3067/20,
k. ú. Budišov za cenu 25 Kč/ m2, náklady spojené s převodem hradí městys Budišov,
- schvaluje nákup oddělené části pozemku p. č. 3067/80 o výměře 63 m2 a p. č. 3067/81
o výměře 64 m2 z pozemku 3067/21 a 3067/22 k. ú. Budišov za cenu 25 Kč/ m2, náklady
spojené s převodem hradí městys Budišov,
- schvaluje nákup oddělené části pozemku p. č. 3067/82 o výměře 65 m2 z pozemku 3067/23,
k. ú. Budišov za cenu 25 Kč/ m2 , náklady spojené s převodem hradí městys Budišov,
- schvaluje nákup oddělené části pozemku p. č. 3067/83 o výměře 63 m2 z pozemku 3067/24,
k. ú. Budišov za cenu 25 Kč/ m2, náklady spojené s převodem hradí městys Budišov,
Veškeré oddělené části pozemků byly odděleny GP č. 1039-862/2017 ze dne 29. 1. 2018,
- schvaluje odkoupení části pozemku p. č. st.200 v k. ú. Budišov o výměře 7 m2 za cenu
25 Kč/m2. Jedná se o narovnání právních vztahů, neboť se na pozemku nachází komunikace,
kterou užívá městys. Pozemek byl oddělen GP č. 1059-43231/2018, nově zapsán jako p. č.
4685. Náklady spojené s převodem pozemků bude hradit městys Budišov,
- schvaluje znění Smlouvy č.: 1030042428 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem,

- bere na vědomí informaci a podmínky smlouvy o dílo s akademickým malířem Jiřím
Štouračem na realizaci díla „Restaurování nástěnných maleb a fabionů v zámecké kapli
sv. Anny“ a pověřuje starostu podpisem. Cena za dílo je 307 000 Kč. Skladba financování:
110 000 Kč dotace z Ministerstva kultury ČR; 150 000 Kč dotace z Kraje Vysočina; 47 000
Kč vlastní prostředky. Zahájení prací je podmíněno přijetím dotačních finančních prostředků.
Petr Piňos, starosta, Josef Ondráček, místostarosta

