
 1 

 

 

Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří 

 

Zápis č. VI/2010 z veřejného zasedání  
 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O. ze dne   20. 12.  2010 

od 18.00 hodin do 20.30 hodin 
 

 

Přítomní: 15 členů  zastupitelstva  města /viz prezenční listina/ 

      6 občanů 

 

 

Pořad jednání:    1)  Zahájení 

    2)  Kontrola usnesení 

    3)  Informace starosty o činnosti rady  

    4)  Plnění rozpočtu za III. čtvrtletí 2010 

    5)  Rozpočtové opatření číslo 6 

    6)  Jednací řád zastupitelstva 

    7) Volba členů finančního výboru 

    8)  Majetkové záležitosti       

    9)  Interpelace 

10)  Diskuse 

11)  Usnesení 

12)  Závěr 

 

  

1) Zahájení  
 Starosta Ing. Petr Medáček, CSc. přivítal zastupitele i občany a jednání zahájil. 

Konstatoval, že je přítomno 15 zastupitelů, 100% účast.  

 Zastupitelé schválili 15ti hlasy program dnešního jednání, který byl doplněn o bod – 

Plnění rozpočtu za III. čtvrtletí 2010. 

Dále zastupitelé schválili  15ti hlasy návrhovou komisi ve složení: Milena Doušová, Antonín 

Líbal a Ing. Petr Kindl a ověřovatelé zápisu: RNDr. Blanka Horáčková a Jiří Stross a 

pracovním předsednictvem Rada města Budyně nad Ohří a zapisovatelkou M. Šifaldová. 

Hlasování: 

pro:  15 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

2) Kontrola usnesení 

 Starosta města provedl kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva  č. 65-

78/2010/ZM.    Úkol č. 72/2010/ZM byl splněn. (vyhláška zveřejněna – Opatření obecné 

povahy Změny č. 1 Územního plánu). Dále byla provedena kontrola usnesení z ustavujícího 

zasedání č. USZ/1/2010/ZM až USZ/21/2010/ZM, kde nebyl uložen žádný úkol.   

Zastupitelstvo vzalo na vědomí provedenou kontrolu usnesení. 

 



 2 

3) Informace starosty o činnosti rady města 

 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí, že zprávu starosty o činnosti rady za období od 

ustavujícího zasedání nového zastupitelstva podá na příštím veřejném zasedání. 

Tuto zprávu vzalo zastupitelstvo na vědomí. 

 

 

4) Plnění rozpočtu za III. čtvrtletí 

 M.Šifaldová předložila zastupitelům spolu s pozvánkou i plnění rozpočtu za III. 

čtvrtletí 2010. Tuto zprávu doplnila a upřesnila dle jednotlivých paragrafů a položek, 

konstatovala, že celkové příjmy jsou plněny na 91 % a jsou ve výši 33 104 259,91 Kč a 

celkové výdaje jsou plněny na 79 %, což činí 30 536 084,71 Kč. Ke zprávě nebylo 

připomínek. Tuto zprávu vzalo zastupitelstvo na vědomí. 

 

 

5) Rozpočtové opatření číslo 6 

 Vedoucí ekonomického odboru konstatovala, že rozpočtové opatření 6 bylo odesláno 

zastupitelům spolu s pozvánkou. Navýšení rozpočtu zdůvodnila nárůstem dotací. Celkem se 

jedná o nárůst o 1.150,20 tis. Kč, tj.na částku  45.101,60 tis. Kč dle níže uvedené rekapitulace. 
 Příjmy Výdaje 

Příjmy položkové, 

 

27.353,201 XX 

Příjmy dle paragrafů 11.388,399 XX 

Běžné výdaje 

 
XX 36.520,20 

 

Investiční výdaje 

 

XX 5.381,40 

Mezisoučet 38.741,60 41.901,60 

Financování 

 

Dofinancování ze zůstatku 2009 a z úvěrů 

(4.400,- a 1.960,-)         6.360,00 

 

 

Úvěry (1.240,- a 1960,-)           3.200,00 

Celkem: 45.101,60 45.101,60 

Hlasování: 

pro:  15 

proti:  0 

zdržel se: 0 
 

 

6) Jednací řád 

 Zastupitelé obdrželi návrh textu jednacího řádu. K předloženému návrhu nebylo 

připomínek a tento řád byl jednomyslně schválen. Tento řád je přiložen k zápisu. 

Hlasování: 

pro:  15 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

7) Volba členů finančního výboru 

 Předseda finančního výboru p. Šifalda předložil návrh na členy finančního výboru a 

to: p.Janu Královou, p. Marii Čížkovou, p. Michala Vogela a p. Jitku Černou. K 

předloženému návrhu nebylo připomínek a návrh byl schválen. 

Hlasování: 

pro:  13 

proti:  0 

zdržel se: 2 (p.Líbal  a  p. Štrencl) 
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8) Majetkové záležitosti 

 Majetkové záležitosti přednesl starosta a vedoucí ekonomického odboru a tyto byly 

schváleny níže uvedenými usneseními: 

 Zastupitelstvo města schvaluje prodej části (cca 35 m2) p.č.1416/7 – ost. plocha v k.ú. 

Budyně nad Ohří paní JUDr. M. Bakešové za cenu 100,- Kč za m2 a pověřuje starostu 

k podpisu této kupní smlouvy. Část p.č. 1416/7 bude oddělena na základě 

geometrického plánu odsouhlaseného radou města. 

 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy  o zřízení věcného břemene č. IE-

12-4001454/1 na p.č. 1463/2 v k.ú. Budyně nad Ohří a pověřuje starostu k podpisu 

této smlouvy. 

 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene 

č. IP-12-4002377/001 na p.č.612/1 v k.ú. Budyně nad Ohří a pověřuje starostu k 

podpisu této smlouvy. 

 

 

9) Interpelace 

 V interpelaci nikdo nevystoupil. 

 

10) Diskuse 

  

 V diskusi vystoupil p. Štrencl ohledně Vrbeckého potoka, k této diskusi se připojil 

A.Líbal a M.Šifalda ohledně Hvížďaleckého potoka. Dále k tomuto problému hovořil 

starosta města a závěrem byl uložen v této záležitosti úkol p. Bittnerovi: 

Zastupitelstvo města ukládá místostarostovi svolat veřejné projednávání vodohospodářských 

poměrů na potoce Vrbeckém a Hvížďaleckém za účasti pracovníků Povodí Ohře – p. Vrány, 

pracovníků odboru ŽP Roudnice nad Labem, veřejnosti a pracovníků města v termínu 

nejpozději do 1 měsíce po převzetí těchto potoků do správy POVODÍ OHŘE. 

 

 Dále v diskusi vystoupila p. Kodlová s dotazem, zda se budou vyměňovat okna ve 

zdravotním středisku. K tomuto dotazu odpověděl starosta, že prioritou jsou okna v 

bytovkách a ve škole a poté by bylo možné dle fin. situace řešit zdravotní středisko. 

 

 Dále v diskusi vystoupila M.Šifaldová v záležitosti úpravy zákona týkajícího se 

odměn neuvolněných zastupitelů (snížení o 5%). Zastupitelé schválili níže uvedený 

text usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům, které jsou upravené dle 

nové přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/20003 Sb. s platností od 1. 1. 2011 – viz „Rozpis 

odměn neuvolněným zastupitelům ze dne 20.12.2010“, který je nedílnou přílohou zápisu. 

 

 

11) Usnesení 

 

79/2010/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání a jeho rozšíření o bod plnění 

rozpočtu za III.čtvrtletí 2010,  dále schvaluje návrhovou komisi ve složení:  Milena Doušová, 

Antonín Líbala a Ing. Petr Kindl a  ověřovatele zápisu ve složení:  RNDr. Blanka Horáčková 

a Jiří Stross. 
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80/2010/ZM 

Zastupitelstvo města bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je 

přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 15.  

Zastupitelstvo bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města zapisovatelkou 

paní Šifaldová. 

 

81/2010/ZM 

Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání - čísla usnesení č. 

65/2010/ZM-78/2010/ZM. Úkol č. 72/2010/ZM byl splněn. (vyhláška zveřejněna – Opatření 

obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu), dále byla provedena kontrola usnesení z 

ustavujícího zasedání č. USZ/1/2010/ZM až USZ/21/2010/ZM, kde nebyl uložen žádný úkol.  

 

82/2010/ZM 

Zastupitelstvo města bere na vědomí, že zprávu starosty o činnosti rady za období od 

ustavujícího zasedání nového zastupitelstva podá na příštím veřejném zasedání. 

 

83/2010/ZM 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za III. čtvrtletí 2010. 

 

84/2010/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření číslo 6  a tím navýšení rozpočtu včetně 

financování na částku 45.101,60 tis.Kč, tj. navýšení o 1.150,20 tis.Kč  – viz níže uvedená 

tabulka: 

 
 Příjmy Výdaje 

Příjmy položkové, 

 

27.353,201 XX 

Příjmy dle paragrafů 11.388,399 XX 

Běžné výdaje 

 

XX 36.520,20 

 

Investiční výdaje 

 

XX 5.381,40 

Mezisoučet 38.741,60 41.901,60 

Financování 

 

Dofinancování ze zůstatku 2009 a z úvěrů 

(4.400,- a 1.960,-)         6.360,00 

 

Úvěry (1.240,- a 1.960,-)           3.200,00 

Celkem: 45.101,60 45.101,60 

 

 

85/2010/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části (cca 35 m2) p.č.1416/7 – ost. plocha v k.ú. 

Budyně nad Ohří paní JUDr. M. Bakešové za cenu 100,- Kč za m2 a pověřuje starostu k 

podpisu této kupní smlouvy. Část p.č. 1416/7 bude oddělena na základě geometrického plánu 

odsouhlaseného radou města. 

 

86/2010/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje jednací řád zastupitelstva. 

 

87/2010/ZM 

Zastupitelstvo města zvolilo za členy finančního výboru p. Janu Královou, p. Marii Čížkovou, 

p. Michala Vogela a p. Jitku Černou. 
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88/2010/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy  o zřízení věcného břemene č. IE-12-

4001454/1 na p.č. 1463/2 v k.ú. Budyně nad Ohří a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 

 

89/2010/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene č. IP-

12-4002377/001 na p.č.612/1 v k.ú. Budyně nad Ohří a pověřuje starostu k podpisu této 

smlouvy. 

 

90/2010/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům, které jsou upravené dle 

nové přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/20003 Sb. s platností od 1. 1. 2011 – viz „Rozpis 

odměn neuvolněným zastupitelům ze dne 20.12.2010“, který je nedílnou přílohou zápisu. 

 

91/2010/ZM 

Zastupitelstvo města ukládá místostarostovi svolat veřejné projednávání vodohospodářských 

poměrů na potoce Vrbeckém a Hvížďaleckém za účasti pracovníků Povodí Ohře – p. Vrány, 

pracovníků odboru ŽP Roudnice nad Labem, veřejnosti a pracovníků města v termínu 

nejpozději do 1 měsíce po převzetí těchto potoků do správy POVODÍ OHŘE. 

 

 

 

Všechna usnesení číslo 79/2010/ZM až  91/2010/ZM byla schválena nadpoloviční většinou 

všech členů Zastupitelstva města Budyně n. Ohří 

 

 

 
12) Závěr 

 

Závěrem starosta všem poděkoval za účast a spolupráci a do nového roku všem popřál 

hodně zdraví a hodně úspěchů v práci a jednání ukončil. 

 

 

 

 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.     Josef Bittner 

starosta města        místostarosta 

 

 

 

 

ověřovatelé zápisu:   Jiří Stross – člen zastupitelstva 

   RNDr. Blanka Horáčková – členka zastupitelstva 

 

 

 

 

zapsala dne:  22. 12. 2010 M. Šifaldová 


