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

 

Zápis  z ustavujícího zasedání  
 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O. ze dne   10. 11.  2014 

od 18.00 hodin do 20.00 hodin   (č.zápisu IV) 
 

 

Přítomní: 15 členů  zastupitelstva  města /viz prezenční listina/ 

      48 občanů 

 

 

Program jednání 

1) Zahájení a slib členů zastupitelstva   

2) Určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a členů komisí (mandátní, volební a 

návrhové) 

3) Informace o usnášeníschopnosti zastupitelstva a schválení programu   

4) Volba starosty, místostarosty a členů rady 

   a) určení počtu místostarostů 

   b) určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady a předsedů 

       výborů a členů výborů 

   c) volba starosty 

   d) volba místostarosty 

   e) volba členů rady  

      5)  Zřízení finančního, kontrolního a integračního výboru 

   a) určení počtu členů finančního, kontrolního a integračního výboru 

   b) volba předsedy finančního výboru 

   c) volba předsedy kontrolního výboru 

   d) volba předsedy integračního výboru 

   e) volba členů finančního výboru 

   f) volba členů kontrolního výboru 

   g) volba členů  integračního výboru 

       6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  

       7) Diskuse 

       8) Usnesení a závěr 

 

 

1)Zahájení a slib členů zastupitelstva  

Přivítání zvolených zastupitelů a hostů provedla paní Šánová a předala slovo panu Ing. 

Medáčkovi, který v krátkém projevu zhodnotil minulé volební období 2010-2014 a zároveň 

všem poděkoval za spolupráci. Dále hovořil odstupující místostarosta Ing. Josef Bittner. 

Dále E. Šánová vyzvala zvolené zastupitele ke složení slibu.  Všichni nově zvolení členové 

zastupitelstva slib složili a podepsali. K tomuto bodu jednání bylo vydáno toto usnesení: 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí složení slibu  15 členů zastupitelstva 

podle § 69 odst. 2 zákona o obcích. Listiny prokazující složení slibu jsou přiloženy k zápisu. 

Výsledek hlasování: pro – 15   proti – 0  zdržel se - 0 
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2.Určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a členů komisí (mandátní, volební a 

návrhové) 

 

E.Šánová dále pokračovala s volbou pracovních orgánů tohoto zastupitelstva, k tomuto bodu 

byla vydána tato tři usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje ověřovatele zápisu a to pana Václava 

Svobodu a pana Miloše Šifaldu  a  zapisovatelku p. Markétu Šifaldovou. 

Výsledek hlasování: pro – 15  proti -  0  zdržel se – 0 

 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje   návrhovou a mandátní   komisi ve složení  

p.Bc.Michal Vogel, p. Milena Doušová a pan Jiří Hubáček. 

Výsledek hlasování: pro – 15  proti – 0  zdržel se – 0 

 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje volební komisi ve složení p. Bc.Veronika 

Tajovská, RNDr. Blanka Horáčková, MUDr. Jana Rážková. 

Výsledek hlasování: pro – 15  proti -  0  zdržel se - 0 

 

 

3.Informace o usnášeníschopnosti zastupitelstva a schválení programu 
 

 M. Šifaldová informovala přítomné o usnášeníschopnosti zastupitelstva a seznámila 

přítomné s navrženým programem dnešního ustavujícího zasedání a navrhla rozšířit program 

o body:  

-Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 4 územně plánovací 

dokumentace 

-Schválení návrhu Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na Zefektivnění manipulace 

s bioodpadem a jeho svoz v Budyni nad Ohří 

-Rozpočtové opatření číslo 3 – navýšení rozpočtu na financování akce Zefektivnění 

manipulace s bioodpadem a jeho svoz v Budyni nad Ohří 

K tomuto bodu byla vydána dvě usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informaci o usnášeníschopnosti 

zastupitelstva, neboť je přítomno 15 zastupitelů. 

Výsledek hlasování: pro – 15   proti – 0  zdržel se - 0 

 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního ustavujícího zasedání a 

doplňuje o body:  

 Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 4 územně plánovací 

dokumentace 

 Schválení návrhu Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na Zefektivnění 

manipulace s bioodpadem a jeho svoz v Budyni nad Ohří 

 Rozpočtové opatření číslo 3 – navýšení rozpočtu na financování akce Zefektivnění 

manipulace s bioodpadem a jeho svoz v Budyni nad Ohří 

Výsledek hlasování: pro -15  proti -  0  zdržel se – 0 

 

 

 

 

 



 3 

4) Volba starosty, místostarosty a členů rady 
 a) určení počtu místostarostů 

 b) určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady a předsedů   

     výborů a členů výborů 

 c) volba starosty 

 d) volba místostarosty 

 e) volba členů rady  

Tuto volbu řídila zastupitelka sl. Bc. Veronika Tajovská, která byla zvolena předsedkyní 

volební komise. 

 

K bodu a) bylo vydáno toto usnesení: 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pro příští volební období 2014-2018  

jednoho zastupitele pro výkon funkce neuvolněného místostarosty města. 

Výsledek hlasování: pro – 15  proti – 0     zdržel se – 0 

 

K bodu b) bylo vydáno toto usnesení: 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje způsob provedení volby starosty, 

místostarosty a členů rady a předsedů výborů a členů výborů a to  - volbu aklamací. 

Výsledek hlasování: pro - 15  proti – 0    zdržel se - 0 

 

Zastupitelka Bc. V.Tajovská v souladu s bodem  c) vyzvala zastupitele k podání návrhů na 

volbu starosty. Zastupitel p.I.Munzar předložil návrh na funkci starosty a to pana Ing. Petra 

Medáčka, jiný návrh nebyl předložen. Nominaci p.Ing.P. Medáček přijal a po hlasování bylo 

vydáno toto usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo starostou města Budyně nad Ohří   

pana Ing. Petra Medáčka, CSc., MBA,  nar. 8. 3. 1958. 

Výsledek hlasování: pro – 13  proti -  0  zdržel se - 2 

 

Zastupitelka Bc. V.Tajovská v souladu s bodem  d) vyzvala zastupitele k podání návrhů na 

volbu místostarosty. Zastupitelka p.J.Vančová předložila návrh na funkci místostarosty a to 

pana Ing. P.Kindla, jiný návrh nebyl předložen. Nominaci p. Ing.P. Kindl přijal a po hlasování 

bylo vydáno toto usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo místostarostou města Budyně nad Ohří  pana 

Ing. Petra Kindla, nar. 22. 7. 1964. 

Výsledek hlasování: pro - 14  proti -  0   zdržel se – 1 

 

Zastupitelka Bc. V.Tajovská v souladu s bodem  e) vyzvala zastupitele k podání návrhů na 

volbu členů rady. Zastupitel p.MUDr. Medonos předložil návrh na člena rady a to pana 

I.Munzara, zastupitelka M.Doušová podala návrh na člena rady a to pana MUDr. Medonose, 

zastupitel p. Hubáček předložil návrh na člena rady pana V. Svobodu, jiné návrhy nebyly 

předloženy. Nominaci navržení přijali a po jednotlivém hlasování o členech rady a bylo 

vydáno toto usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo členy rady města: 

 pana Václava Svobodu,      
Výsledek hlasování: pro - 15  proti -  0  zdržel se - 0 

 pana MUDr. Jana Medonose,    

Výsledek hlasování: pro - 15  proti -  0  zdržel se - 0  
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 pana Ivana Munzara    . 

Výsledek hlasování: pro - 15  proti -  0  zdržel se – 0 

 

5)Zřízení finančního, kontrolního a integračního výboru 
a) určení počtu členů finančního, kontrolního a integračního výboru 

 b) volba předsedy finančního výboru 

 c) volba předsedy kontrolního výboru 

 d) volba předsedy integračního výboru 

 e) volba členů finančního výboru 

 f) volba členů kontrolního výboru 

 g) volba členů  integračního výboru 

 

k bodu a ) 

Zastupitel p.V. Krpeš předložil návrh na počet členů kontrolního výboru a to 3. 

K předloženému návrhu bylo vydáno toto usnesení: 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschválilo navržený počet členů  kontrolního výboru a 

to 3. 

Výsledek hlasování: pro – 2  proti – 12  zdržel se – 1 

 

Zastupitel p. Ing.Medáček předložil návrh na počet členů kontrolního a finančního výboru - a 

to 5 a návrh na počet členů integračního výboru – a to 8. K předloženému návrhu byla přijata 

tato tři usnesení:  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schválilo počet členů finančního výboru a to 5. 

Výsledek hlasování: pro - 13  proti -  0   zdržel se – 2 

 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schválilo počet členů kontrolního výboru a to 5. 

Výsledek hlasování: pro - 13  proti -  0   zdržel se – 2 

 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schválilo počet členů integračního výboru a to 8. 

Výsledek hlasování: pro – 15  proti -  0   zdržel se – 0 

 

V souladu s bodem b) předložila p. RNDr. B.Horáčková návrh na předsedu finančního výboru 

a to pana Bc.Michala Vogela. Zastupitelstvo po hlasování vydalo toto usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo předsedou finančního výboru pana 

Bc.Michala Vogela. 

Výsledek hlasování: pro - 15  proti -  0   zdržel se – 0 

 

V souladu s bodem c) předložila p. V. Svoboda návrh na předsedu kontrolního výboru a to 

pana Václava Krpeše. Zastupitelstvo po hlasování vydalo toto usnesení: 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Václav 

Krpeše. 

Výsledek hlasování: pro - 15  proti -  0   zdržel se – 0 

 

V souladu s bodem d) předložila p. MUDr. J.Rážková návrh na předsedu integračního výboru 

a to paní Milenu Doušovou. Zastupitelstvo po hlasování vydalo toto usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo předsedou integračního výboru paní Milenu 

Doušovou. 

Výsledek hlasování: pro - 15  proti -  0   zdržel se – 0 
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Starosta Ing. P. Medáček předložil návrh, aby předseda finančního a integračního byl zároveň 

členem rady s hlasem poradním. K tomuto návrhu bylo vydáno toto usnesení: 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schválilo, aby předseda integračního a finančního 

výboru byl stálým členem rady města s hlasem poradním. 

Výsledek hlasování: pro - 15  proti -  0   zdržel se – 0 

 

K bodu e), f) a g) 

Protože nebyly ucelené a projednané návrhy na členy výboru finačního, kontrolního a 

integračního bylo vydáno toto usnesení: 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří odkládá usnesení ve věci zvolení členů finančního 

výboru, kontrolního výboru a integračního výboru do příštího jednání zastupitelstva. 

Výsledek hlasování: pro - 15  proti -  0   zdržel se – 0 

  

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  

M.Šifaldová seznámila zastupitele s návrhem na Rozpis odměn neuvolněným zastupitelům, 

tento návrh všichni zastupitelé v písemné formě obdrželi a po přijetí návrhu bylo vydáno toto 

usnesení: 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům v souladu 

s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění dle  přílohy č. 1 a to v souladu s navrženou  

„Tabulkou B) - Návrh na měsíční odměny a příplatky za výkon funkcí neuvolněným členům 

zastupitelstva“. Schválené odměny specifikované v tabulce B) tvoří nedílnou přílohu zápisu. 

Rovněž Tabulka A) je  nedílnou přílohou zápisu. Tyto odměny se budou poskytovat od 11. 11. 

2014. 

Výsledek hlasování: pro - 15  proti -  0   zdržel se – 0 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

7) Diskuse 

 V diskusi vystoupila M.Šifaldová s doplňujícími body programu: 

M.Šifaldová po schválení doplnění programu o výše citované doplňující body předložila 

návrh na usnesení ve věci určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem změny ÚP a to 

v tomto znění: 

Zastupitelstvo města schvaluje, že určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem 

změny číslo 4 územně plánovací dokumentace zůstává i nadále Ing.Petr Medáček, CSc., MBA 

– starosta města. 

Výsledek hlasování: pro - 15  proti -  0   zdržel se – 0 

 

Dále M.Šifaldová všem zastupitelům písemně dodala návrh Smlouvy se Státním fondem ŽP a 

předložila návrh usnesení v tomto znění: 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy č. 14214354 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP  na akci „Zefektivnění 

manipulace s bioodpadem a jeho svoz v Budyni nad Ohří“, výše podpory- dotace  pro město 

Budyně nad Ohří činí 106.803,00 Kč. Zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této 

smlouvy. 

Výsledek hlasování: pro - 15  proti - 0   zdržel se – 0 

 

Dále M.Šifaldová v součinnosti s uzavřením Smlouvy se Státním fondem ŽP předložila návrh 

na Rozpočtovou změnu číslo 3 ve věci financování akce Zefektivnění manipulace 

s bioodpadem a jeho svoz v Budyni nad Ohří, tj. přijetí dotace a spolufinancování ze strany 
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města Budyně nad Ohří. Tento návrh změny je přiložen k zápisu. Po projednání tohoto 

doplňujícího bodu přistoupilo zastupitelstvo k hlasování návrhu usnesení v tomto znění: 

Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření číslo 3 a to navýšení příjmů o dotaci na 

akci Zefektivnění manipulace s bioodpadem a jeho svoz v Budyni nad Ohří o to o částku 

1,922.460,00 Kč + navýšení příjmů o 528.086,00 z ostatních příjmů města (celkem 

2,450.546,00 Kč) a navýšení výdajů na citovanou akci o částku 2,450.546,00 Kč – rozpis 

tohoto opatření je přílohou zápisu. 

Výsledek hlasování: pro - 15  proti -  0   zdržel se – 0 

 

 

 Dále v diskusi vystoupil starosta Ing. Petr Medáček a hovořil o úkolech 

nadcházejícího volebního období a o pokračování v rozpracovaných akcích a zároveň 

poděkoval  voličům. 

 Dále v diskusi dále vystoupil nově zvolený místostarosta  Ing. Petr Kindl, který se 

připojil k diskusnímu příspěvku pana starosty. 

 Dále v diskusi vystoupila zastupitelka p. RNDr. B.Horáčková a poděkovala starostovi 

za dosavadní práci a popřála mu do nového volebního období vše nejlepší.  

 Dále v diskusi vystoupil MUDr. J. Medonos a i on poděkoval za práci starostovi 

Ing.Medáčkovi a jako projev souhlasného postoje všichni přítomní povstali a 

starostovi zatleskali. 

 

7) Usnesení a závěr 

 

USZ/1/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí složení slibu  15 členů zastupitelstva 

podle § 69 odst. 2 zákona o obcích. Listiny prokazující složení slibu jsou přiloženy k zápisu. 

Výsledek hlasování: pro – 15   proti – 0  zdržel se - 0 

 

USZ//2/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje ověřovatele zápisu a to pana Václava 

Svobodu a pana Miloše Šifaldu  a  zapisovatelku p. Markétu Šifaldovou. 

Výsledek hlasování: pro – 15  proti -  0  zdržel se – 0 

 

USZ/3/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje   návrhovou a mandátní   komisi ve složení  

p.Bc.Michal Vogel, p. Milena Doušová a pan Jiří Hubáček. 

Výsledek hlasování: pro – 15  proti – 0  zdržel se – 0 

 

USZ/4/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje volební komisi ve složení p. Bc.Veronika 

Tajovská, RNDr. Blanka Horáčková, MUDr. Jana Rážková. 

Výsledek hlasování: pro – 15  proti -  0  zdržel se - 0 

 

USZ 5/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informaci o usnášeníschopnosti 

zastupitelstva, neboť je přítomno 15 zastupitelů. 

Výsledek hlasování: pro – 15   proti – 0  zdržel se - 0 
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USZ/6/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního ustavujícího zasedání a 

doplňuje o body:  

 Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 4 územně plánovací 

dokumentace 

 Schválení návrhu Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na Zefektivnění 

manipulace s bioodpadem a jeho svoz v Budyni nad Ohří 

 Rozpočtové opatření číslo 3 – navýšení rozpočtu na financování akce Zefektivnění 

manipulace s bioodpadem a jeho svoz v Budyni nad Ohří 

Výsledek hlasování: pro -15  proti -  0  zdržel se – 0 

 

USZ/7/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pro příští volební období 2014-2018  

jednoho zastupitele pro výkon funkce neuvolněného místostarosty města. 

Výsledek hlasování: pro – 15  proti – 0     zdržel se - 0 

USZ/8/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje způsob provedení volby starosty, 

místostarosty a členů rady a předsedů výborů a členů výborů a to  - volbu aklamací. 

Výsledek hlasování: pro - 15  proti – 0    zdržel se - 0 

 

USZ/9/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo starostou města Budyně nad Ohří   

pana Ing. Petra Medáčka, CSc., MBA,  nar. 8. 3. 1958. 

Výsledek hlasování: pro – 13  proti -  0  zdržel se - 2 

 

USZ/10/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo místostarostou města Budyně nad Ohří  

pana Ing. Petra Kindla, nar. 22. 7. 1964. 

Výsledek hlasování: pro - 14  proti -  0   zdržel se – 1 

 

USZ/11/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo členy rady města: 

 pana Václava Svobodu,      
Výsledek hlasování: pro - 15  proti -  0  zdržel se - 0 

 pana MUDr. Jana Medonose,    

Výsledek hlasování: pro - 15  proti -  0  zdržel se - 0  

 pana Ivana Munzara    . 

Výsledek hlasování: pro - 15  proti -  0  zdržel se - 0 

 

USZ/12/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschválilo navržený počet členů finančního  výboru a 

to 3. 

Výsledek hlasování: pro – 2  proti – 12  zdržel se – 1 

 

USZ/13/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschválilo navržený počet členů  kontrolního výboru 

a to 3. 

Výsledek hlasování: pro – 2  proti – 12  zdržel se – 1 
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USZ/14/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schválilo počet členů finančního výboru a to 5. 

Výsledek hlasování: pro - 13  proti -  0   zdržel se – 2 

 

USZ/15/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schválilo počet členů kontrolního výboru a to 5. 

Výsledek hlasování: pro - 13  proti -  0   zdržel se – 2 

 

USZ/16/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schválilo počet členů integračního výboru a to 8. 

Výsledek hlasování: pro – 15  proti -  0   zdržel se – 0 

 

USZ/17/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo předsedou finančního výboru pana 

Bc.Michala Vogela. 

Výsledek hlasování: pro - 15  proti -  0   zdržel se – 0 

USZ/18/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Václav 

Krpeše. 

Výsledek hlasování: pro - 15  proti -  0   zdržel se – 0 

 

USZ/19/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo předsedou integračního výboru paní Milenu 

Doušovou. 

Výsledek hlasování: pro - 15  proti -  0   zdržel se – 0 

 

USZ/20/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schválilo, aby předseda integračního a finančního 

výboru byl stálým členem rady města s hlasem poradním. 

Výsledek hlasování: pro - 15  proti -  0   zdržel se – 0 

 

USZ/21/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří odkládá usnesení ve věci zvolení členů finančního 

výboru, kontrolního výboru a integračního výboru do příštího jednání zastupitelstva. 

Výsledek hlasování: pro - 15  proti -  0   zdržel se – 0 

 

USZ/22/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům v 

souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění dle  přílohy č. 1 a to v souladu 

s navrženou  „Tabulkou B) - Návrh na měsíční odměny a příplatky za výkon funkcí 

neuvolněným členům zastupitelstva“. Schválené odměny specifikované v tabulce B) tvoří 

nedílnou přílohu zápisu. Rovněž Tabulka A) je  nedílnou přílohou zápisu. Tyto odměny se 

budou poskytovat od 11. 11. 2014. 

Výsledek hlasování: pro - 15  proti -  0   zdržel se – 0 

 

USZ/23/2014/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje, že určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem 

změny číslo 4 územně plánovací dokumentace zůstává i nadále Ing.Petr Medáček, CSc., 

MBA – starosta města. 

Výsledek hlasování: pro - 15  proti -  0   zdržel se – 0 
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USZ/24/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy č. 14214354 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP  na akci „Zefektivnění 

manipulace s bioodpadem a jeho svoz v Budyni nad Ohří“, výše podpory- dotace  pro město 

Budyně nad Ohří činí 106.803,00 Kč. Zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této 

smlouvy. 

Výsledek hlasování: pro - 15  proti - 0   zdržel se – 0 

 

USZ/25/2014/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření číslo 3 a to navýšení příjmů o dotaci na 

akci Zefektivnění manipulace s bioodpadem a jeho svoz v Budyni nad Ohří o to o částku 

1,922.460,00 Kč + navýšení příjmů o 528.086,00 z ostatních příjmů města (celkem 

2,450.546,00 Kč) a navýšení výdajů na citovanou akci o částku 2,450.546,00 Kč – rozpis 

tohoto opatření je přílohou zápisu. 

Výsledek hlasování: pro - 15  proti -  0   zdržel se – 0 

 

Všechna usnesení č. USZ/1/2014/ZM až USZ/25/2014/ZM byla schválena nadpoloviční 

většinou všech členů zastupitelstva města. 

 

 

 

Závěrem starosta všem poděkoval za účast a konstatoval, že   nejbližší zasedání zastupitelstva 

se bude konat v prosinci 2014. 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.     Ing. Petr Kindl 

starosta města        místostarosta 

 

 

 

 

 

ověřovatelé zápisu:   Václav Svoboda – člen zastupitelstva 

   Miloš Šifalda      – člen zastupitelstva 

 

 

 

 

 
zapsala dne:  12. 11. 2014 M. Šifaldová 

 

 

 
 

 

 


