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

 

Zápis č. I/2015 z veřejného zasedání  
 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O. ze dne  23. 3.  2015 

od 18.00 hodin do 22.00 hodin 
 

 

 

Přítomní: 14 členů  zastupitelstva  města, 1 omluven, viz prezenční listina 

     23 občanů 

 

Pořad jednání:    1)  Zahájení 

    2)  Kontrola usnesení 

3)  Informace starosty o činnosti rady 

4)  Doplnění členů kontrolního výboru 

5)  Hospodaření města za rok 2014 

    6)  Rozpočet města na rok 2015 

    7)  Rozpočtový výhled  

    8)  Zpráva o vyhodnocení připomínek, 

          požadavků a podnětů ke zprávě o  

      uplatňování Územního plánu Budyně n. Ohří  

      za období 04/2012-01/2015 

    9)   Výroční zpráva o poskytování informací 

10)  Připravované dotace  

11)  Požární řád a řád ohlašovny požárů 

12)  Majetkové záležitosti 

    13)  Interpelace 

    14)  Diskuse        

15)  Usnesení 

16)  Závěr 

 
 

     

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

Konstatoval, že je přítomno  14 zastupitelů, 1 je omluven.  

 Zastupitelé schválili 14ti hlasy dnešní program jednání. 

Dále zastupitelé schválili  14ti hlasy návrhovou komisi ve složení:   paní MUDr. Rážková,  

MUDr. Jan Medonos a Miloš Šifalda a ověřovatele zápisu ve složení: paní RNDr.Blanka 

Horáčková  a L. Rážková a pracovním předsednictvem Rada města Budyně nad Ohří a 

zapisovatelkou M. Šifaldová. 

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 
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2) Kontrola usnesení 

 Starosta města provedl kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva č. 

49/2014/ZM-69/2014/ZM. Žádné úkoly nebyly uloženy.  

 

3) Informace starosty o činnosti rady města 

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

15.9.2014 do 23.3.2015.  

 

4)Doplnění členů kontrolního výboru 

 Starosta předložil návrh na doplnění členů kontrolního výboru a to paní Věru Šťastnou 

a paní Soňu Adámkovou. Tento návrh byl schválen zastupitelstvem.  

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

5) Hospodaření města Budyně nad Ohří za rok  2014 

M.Šifaldová informovala přítomné o plnění rozpočtu města k 31. 12. 2014 a 

konstatovala, že všichni zastupitelé spolu s pozvánkou toto plnění obdrželi.  

Zároveň uvedla že:  
A) Příjmy  v roce 2014 bez financování činily, 50 219 753,91 a po konsolidaci činily 

42 226 984,67 Kč, což je plnění rozpočtu na 114,25 %. Z toho daňové příjmy byly splněny na 

122,52 % a činily úhrnem   40 445,86tis. Kč. 

B) Výdaje v roce 2014 bez financování činily 53 236 103,59 a po konsolidaci  činily 45 

243 334,35 Kč, což je plnění rozpočtu na 97,67 %.  Z toho kapitálové  výdaje činily 13 

955,88 tis. Kč.  

C) Třetím okruhem peněžních operací je financování, kde jsou zahrnuty splátky úvěrů, které 

činily v roce 2014   1.890,85 tis. Kč.  

Dále členové výboru byly seznámeni s plněním jak položkovým tak i paragrafovým dle FIN 

2-12 k 31.12.2014.  

K předloženému plnění nebylo připomínek a toto bylo vzato na vědomí. Podklady o plnění 

rozpočtu jsou přiloženy k zápisu. 

Plnění v jednotlivých paragrafech bylo v souladu s rozpočtem a nedošlo u výdajů k jeho 

překročení. 

Tuto zprávu vzalo zastupitelstvo na vědomí. 

 

 
6) Rozpočet na rok 2015 

 Zastupitelé spolu s pozvánkou obdrželi návrh rozpočtu města na rok 2015, tento 

rozpočet byl 15 dní před konáním zastupitelstva zveřejněn na úřední desce. M.Šifaldová 

informovala přítomné zastupitele podrobněji k vybraným položkám a paragrafům. 

Konstatovala, že před konáním zastupitelstva rozdala všem zastupitelům ještě drobnou úpravu 

návrhu rozpočtu, která  nezměnila rekapitulaci příjmů a výdajů. Po vzniklé diskusi pak 

zastupitelé města schválili vyrovnaný rozpočet města na rok 2015 a to ve výši 40.375,00 tis. 

Kč včetně financování a to v příjmech i ve výdajích dle níže uvedené rekapitulace a  v těchto  

závazných ukazatelích: 

 Příjmy – viz příloha číslo 1 

 Výdaje – viz příloha číslo 2 

 Financování – viz příloha číslo 3 
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Rekapitulace příjmů a výdajů v tis. Kč 

 

Souhrn 
Příjmy Výdaje 

Příjmy položkové, 

 

27.672,00 XX 

Příjmy dle paragrafů 10.473,00 XX 

Běžné výdaje 

 

XX 35.780,00 

Investiční výdaje 

 

XX 2.365,00 

Mezisoučet 38.145,00 38.145,00 

Financování 

 

 

Dofinancování ze zůstatku 2014 

                   2.230,00 

 

 

Splátky úvěrů  

           2.230,00 

Celkem: 40.375,00 40.375,00 

 

 

 Zastupitelstvo města dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích schvaluje 

poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2015. 

 Zastupitelstvo města schvaluje  vedoucímu ekonomického odboru provádět ve své 

kompetenci tyto rozpočtové změny:                                  

- technické úpravy rozpočtu (tj. změna položek a paragrafů v souladu se změnou 

předpisů) a                                                                                                        

- přesuny mezi položkami výdajů a příjmů do výše závazných ukazatelů (tj. paragrafů 

a položek) schváleného rozpočtu a následně schválených rozpočtových opatření po 

projednání v Radě města Budyně nad Ohří. 

 Zároveň Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet Sociálního fondu města pro rok 2015 

– Příloha č. 4. 

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 

7)  Rozpočtový výhled  

      Spolu s rozpočtem pak obdrželi zastupitelé rozpočtový výhled, který byl rovněž 

zveřejněn na úřední desce. K tomuto výhledu nebylo připomínek a byl schválen v níže 

uvedeném rozsahu: 
Rozpočtový výhled v tis. Kč na r.  2016, 2017 a 2018 

Č.ř.    rok 

2016 

rok 

2017 

Rok 

2018 

A  Počáteční stav peněžních prostředků k l.l.  14310 12060 9760 

P1 Třída 1 Daňové příjmy  27000 27500 28000 

P2 Třída 2 Nedaňové příjmy  10000 10100 10200 

P3 Třída 3 Kapitálové příjmy (např., prodej pozemků)  500 500 500 

P4 Třída 4 Přijaté dotace (např.hradby, rekonstrukce školy, 

rekonstr.kotelny, infocentrum,tělocvična a ostatní) 

 2500 2000 2000 

Pc  Příjmy celkem po konsolidaci  40500 40100 40700 

P5  - úvěry pol. 8113,   -   

P6  - úvěry  pol. 8123 

 

    

P8  dluhopisy – pol.8111  -   

P9  dluhopisy – pol.8121  -   

P10  ostatní  -   
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Pf P5ažP10 Přijaté úvěry a komunální obligace, aktivní likvidita     

P Pc+Pf Konsolidované příjmy celkem  40500 40100 40700 

V1 Třída 5 Běžné neinvestiční výdaje ř. 4210  35000 35000 36200 

V2 Třída 6 Kapitálové /investiční/ výdaje ř.4220  5500 5100 4500 

Vc V1+V2 Výdaje celkem po konsolidaci  40500 40100 40700 

V4  - splátka krátkodobých úvěrů (pol. 8114)  -   

V5  - splátka dlouhodobých úvěrů (pol.8124)  2250 2300 2350 

V7  - dluhopisy - 8112  -   

V8  - dlouhodobé dluhopisy - 8122  -   

V9  - ostatní   -   

Vf V4-V9 Splátky celkem  2250 2300 2350 

V Vc+Vf Konsolidované výdaje celkem  40500 40100 40700 

D P-V Hotovost běžného roku k 31. 12.  12060 

 

9760 7410 

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 
 

 

8. Zpráva o vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů ke zprávě o uplatňování 

Územního plánu Budyně nad Ohří za období 04/2012-01/2015 

 Zastupitelé obdrželi písemné podklady: Zprávu o vyhodnocení připomínek…. a 

Zprávu o uplatňování ÚP…. Starosta na při promítání těchto zpráv přiblížil všem 

zastupitelům jednotlivé body. Po diskusi pak došlo k hlasování a bylo projato toto usnesení: 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří 

A. Bere na vědomí „Zprávu o vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů ke zprávě o 

uplatňování územního plánu Budyně nad Ohří“. 

 

B. Schvaluje ve smyslu § 55 odst. (1) ve spojení s § 47 odst. 5 stavebního zákona 

„Zprávu o uplatňování územního plánu Budyně nad Ohří za období 04/2012 – 

01/2015,“ datovanou březen 2015, jejíž součástí jsou pokyny pro zpracování 

změny č. 4 územního plánu Budyně nad Ohří 

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

9) Výroční zpráva k poskytování informací 

 Místostarosta Ing. Petr Kindl předložil tuto výroční zprávu. Ke zprávě nebylo 

připomínek a tato je přiložena k zápisu. Zastupitelé vzali tuto zprávu na vědomí. 

 

10) Připravované dotace  

Starosta a M.Šifaldová hovořili o připravovaných dotacích a akcích pro rok 2015, 

k jednotlivých akcím byla přijata tato usnesení: 

a)Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města o dotaci  na dětské 

hřiště (u střediska volného času v Budyni nad Ohří) a to z Ministerstva pro místní rozvoj a 

schvaluje finanční spoluúčast města do výše 180 tis. Kč. 

Hlasování: 

pro:  14 
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proti:  0 

zdržel se: 0 

 

b)Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Ministerstvo 

kultury ČR o finanční podporu z Programu regenerace MPR a MPZ na opravu  sýpky v areálu 

vodního hradu a schvaluje finanční spoluúčast do výše  360 tis. Kč + DPH na tuto akci pro 

rok 2015. 
Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

c)Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Státní fond 

životního prostředí ČR na dotaci na akci: „Zateplení budovy ZŠ a výměnu otopné soustavy“ a 

zároveň schvaluje finanční spoluúčast města ve výši cca 4,300 tis. Kč s tím, že částka bude 

upřesněna poskytovatelem dotace a výběrovým řízením  a nově projednána při schvalování 

rozpočtového opatření.   

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

11) Požární řád a řád ohlašovny požárů 

Místostarosta předložil návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, kterou se vydává 

požární řád obce Budyně nad Ohří, zastupitelé obdrželi tuto vyhlášku spolu s pozvánkou a 

k této nebyly připomínky a  přijali toto usnesení: 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou 

se vydává požární řád obce Budyně nad Ohří. 

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

Dále místostarosta předložil Řád ohlašovny požárů, i tento byl zastupiteli schválen. 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Řád ohlašovny požárů. 

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 

12) Majetkové záležitosti 

 M.Šifaldová  a starosta předložili zastupitelům níže uvedené návrhy majetkových 

záležitostí a byla přijata tato usnesení: 

 Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce Děčín na akci IV-12-

4011657-LT Písty ppč. 362/3, Kateřina Weigová na  pozemku ve vlastnicví města 

ppč.362/10, k.ú. Písty  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
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 Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Jiřím a Petrou Brázdovými na akci 

vodovodní přípojka a odkanalizování ČOV  na  pozemku ve vlastnictví města 

ppč.709/1, k.ú. Vrbka  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

 Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje prodej části pozemku 184/5 v k.ú. 

Kostelec nad Ohří. Zároveň zastupitelstvo schvaluje záměr zřízení věcného břemene 

na části pozemku 184/5 v k.ú. Kostelec nad Ohří pro zřízení vjezdu na pozemek 

manželů Formánkových.Po vyhotovení geodetického zaměření věcného břemene 

schvaluje zastupitelstvo uzavření smlouvy na zřízení tohoto věcného břemene  vjezdu 

přes pozemek 184/5 v k.ú. Kostelec nad Ohří (PK 184/2) a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy. 

 

 

13) Interpelace 

 V interpelaci nikdo nevystoupil. 

 

14) Diskuse 

 

 V diskusi vystoupil starosta města a hovořil o situaci s majetkem budovy kina 

v Budyni nad Ohří, k tomuto bodu přijalo zastupitelstvo toto usnesení: 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří pověřuje vedení města jednáním s majiteli pozemku st. 

54/3 v k.ú. Budyně nad Ohří, pozemek zasahuje do objektu  kina v Budyni nad Ohří. Na 

příštím jednání zastupitelstva podá vedení města informaci o postupu jednání. 

 Dále v diskusi vystoupil starosta města a hovořil o zmařených investicích, k tomuto 

bodu bylo přijato toto usnesení: 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje vyřazení zmařených investic z majetku 

města, jedná se o: 

- energetický audit ZŠ z roku 2009 v ceně 227.290,- 

- PD - bezbariérové přechody a chodníky Malomlýnská z roku 2011 v ceně 106.564,- 

Kč. 

 

 Dále v diskusi vystoupily  občanky z Nížeboh – p. Lada Veselá a p. Lenka Štýbrová 

s návrhy a požadavky na území obce Nížeboh a to vyčištění požární nádrže, odstranění 

psích exkrementů, dodání kontejnerů na odpad a na bioodpad, svoz velkoobjemového 

odpadu, likvidaci černých skládek a odpadků, opravu cesty na hřbitov, opravu 

hřbitovní zdi a zajištění bezpečnosti v obci. Tyto podněty předaly písemně a tvoří 

přílohu zápisu. K uvedenému bylo přijato toto usnesení: 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí připomínky a náměty občanů Nížeboh 

a ukládá vedení města, aby umožnilo schůzku k projednání předložených námětů. Náměty 

jsou součástí zápisu z jednání zastupitelstva. 

 

 

15) Usnesení 

1/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání,  dále schvaluje 

návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jana Rážková, MUDr. Jan Medonos, M.Šifalda a 

ověřovatele zápisu ve složení: RNDr. Blanka Horáčková  a L.Rážková. 
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2/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního 

zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 14, 1 omluven. 

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

zapisovatelkou paní Šifaldová. 

 

3/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí  kontrolu usnesení z minulého jednání  

zastupitelstva č. 49/2014/ZM-69/2014/ZM.  

Žádné další úkoly nebyly uloženy. 

 

4/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady za 

období od 15.9.2014 do 23.3.2015. 

 

5/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o hospodaření města Budyně 

nad Ohří za rok 2014. 

 

6/2015/ZM 

Zastupitelstvo města bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2014. 

Tato zpráva tvoří přílohu zápisu z tohoto jednání. 

 

7/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočet města na rok 2015 a to ve výši 

40.375,00 tis. Kč včetně financování a to v příjmech i ve výdajích dle níže uvedené 

rekapitulace a  v těchto  závazných ukazatelích: 

 Příjmy – viz PŘÍLOHA č.  1 

 Výdaje – viz PŘÍLOHA č.  2 

 Financování – viz PŘÍLOHA č.  3 

 

 

Rekapitulace příjmů a výdajů v tis. Kč 

 

Souhrn 
Příjmy Výdaje 

Příjmy položkové, 

 

27.672,00 XX 

Příjmy dle paragrafů 10.473,00 XX 

Běžné výdaje 

 

XX 35.780,00 

Investiční výdaje 

 

XX 2.365,00 

Mezisoučet 38.145,00 38.145,00 

Financování 

 

 

Dofinancování ze zůstatku 

2014 

                   2.230,00 

 

 

Splátky úvěrů  

           2.230,00 

Celkem: 40.375,00 40.375,00 
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 Zastupitelstvo města dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích schvaluje 

poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2015. 

 Zastupitelstvo města ustanovuje  vedoucímu ekonomického odboru provádět ve své 

kompetenci tyto rozpočtové změny, kterými nesmí být překročen stanovený objem 

schváleného rozpočtu vč.rozpočt.opatření:                                   - technické úpravy 

rozpočtu (tj. změna položek a paragrafů v souladu se změnou předpisů) a                                                                                                       

- přesuny mezi položkami výdajů a příjmů do výše závazných ukazatelů (tj. paragrafů 

a položek) schváleného rozpočtu a následně schválených rozpočtových opatření. 

 

8/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtový výhled města na období 2016 až 

2018 dle níže uvedené tabulky: 

Č.ř.    rok 

2016 

rok 

2017 

Rok 

2018 

A  Počáteční stav peněžních prostředků k l.l.  14310 12060 9760 

P1 Třída 1 Daňové příjmy  27000 27500 28000 

P2 Třída 2 Nedaňové příjmy  10000 10100 10200 

P3 Třída 3 Kapitálové příjmy (např., prodej pozemků)  500 500 500 

P4 Třída 4 Přijaté dotace (např.hradby, rekonstrukce 

školy, rekonstr.kotelny, 

infocentrum,tělocvična a ostatní) 

 2500 2000 2000 

Pc  Příjmy celkem po konsolidaci  40500 40100 40700 

P5  - úvěry pol. 8113,   -   

P6  - úvěry  pol. 8123 

 

    

P8  dluhopisy – pol.8111  -   

P9  dluhopisy – pol.8121  -   

P10  ostatní  -   

Pf P5ažP10 Přijaté úvěry a komunální obligace, aktivní 

likvidita 

    

P Pc+Pf Konsolidované příjmy celkem  40500 40100 40700 

V1 Třída 5 Běžné neinvestiční výdaje ř. 4210  35000 35000 36200 

V2 Třída 6 Kapitálové /investiční/ výdaje ř.4220  5500 5100 4500 

Vc V1+V2 Výdaje celkem po konsolidaci  40500 40100 40700 

V4  - splátka krátkodobých úvěrů (pol. 8114)  -   

V5  - splátka dlouhodobých úvěrů (pol.8124)  2250 2300 2350 

V7  - dluhopisy - 8112  -   

V8  - dlouhodobé dluhopisy - 8122  -   

V9  - ostatní   -   

Vf V4-V9 Splátky celkem  2250 2300 2350 

V Vc+Vf Konsolidované výdaje celkem  40500 40100 40700 

D P-V Hotovost běžného roku k 31. 12.  12060 

 

9760 7410 

 

 

9/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou 

se vydává požární řád obce Budyně nad Ohří. 
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10/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Řád ohlašovny požárů. 

 

11/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje doplnění Kontrolního výboru o další dva 

členy a to p. Věru Šťastnou a p. Soňu Adámkovou. 

 

12/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce Děčín na akci IV-12-4011657-LT Písty 

ppč. 362/3, Kateřina Weigová na  pozemku ve vlastnicví města ppč.362/10, k.ú. Písty  a 

pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

13/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene s Jiřím a Petrou Brázdovými na akci vodovodní přípojka 

a odkanalizování ČOV  na  pozemku ve vlastnictví města ppč.709/1, k.ú. Vrbka  a pověřuje 

starostu podpisem této smlouvy. 

 

14/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje prodej části pozemku 184/5 v k.ú. 

Kostelec nad Ohří. Zároveň zastupitelstvo schvaluje záměr zřízení věcného břemene na části 

pozemku 184/5 v k.ú. Kostelec nad Ohří pro zřízení vjezdu na pozemek manželů 

Formánkových. 

Po vyhotovení geodetického zaměření věcného břemene schvaluje zastupitelstvo uzavření 

smlouvy na zřízení tohoto věcného břemene  vjezdu přes pozemek 184/5 v k.ú. Kostelec nad 

Ohří (PK 184/2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

 

15/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří 

C. Bere na vědomí „Zprávu o vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů ke zprávě o 

uplatňování územního plánu Budyně nad Ohří“. 

 

D. Schvaluje ve smyslu § 55 odst. (1) ve spojení s § 47 odst. 5 stavebního zákona 

„Zprávu o uplatňování územního plánu Budyně nad Ohří za období 04/2012 – 

01/2015,“ datovanou březen 2015, jejíž součástí jsou pokyny pro zpracování 

změny č. 4 územního plánu Budyně nad Ohří. 

 

16/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města o dotaci  na dětské 

hřiště (u střediska volného času v Budyni nad Ohří) a to z Ministerstva pro místní rozvoj a 

schvaluje finanční spoluúčast města do výše 180 tis. Kč. 

 

17/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Ministerstvo kultury 

ČR o finanční podporu z Programu regenerace MPR a MPZ na opravu  sýpky v areálu 
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vodního hradu a schvaluje finanční spoluúčast do výše  360 tis. Kč + DPH na tuto akci pro 

rok 2015. 

 

18/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Státní fond 

životního prostředí ČR na dotaci na akci: „Zateplení budovy ZŠ a výměnu otopné soustavy“ a 

zároveň schvaluje finanční spoluúčast města ve výši cca 4,300 tis. Kč s tím, že částka bude 

upřesněna poskytovatelem dotace a výběrovým řízením  a nově projednána při schvalování 

rozpočtového opatření.   

 

19/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje vyřazení zmařených investic z majetku 

města, jedná se o: 

 energetický audit ZŠ z roku 2009 v ceně 227.290,- 

 PD - bezbariérové přechody a chodníky Malomlýnská z roku 2011 v ceně 106.564,- 

Kč. 

 

 

20/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří pověřuje vedení města jednáním s majiteli pozemku st. 

54/3 v k.ú. Budyně nad Ohří, pozemek zasahuje do objektu  kina v Budyni nad Ohří. Na 

příštím jednání zastupitelstva podá vedení města informaci o postupu jednání. 

 

21/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí připomínky a náměty občanů Nížeboh 

a ukládá vedení města, aby umožnilo schůzku k projednání předložených námětů. Náměty 

jsou součástí zápisu z jednání zastupitelstva. 

 

 

Všechna usnesení číslo 1/2015/ZM až 21/2015/ZM byla schválena nadpoloviční většinou 

všech členů Zastupitelstva města Budyně n. Ohří 

 

 

 
 

 

 

16) Závěr 

Závěrem starosta všem poděkoval za účast a spolupráci a jednání ukončil. 

 

 

 

 

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

starosta města        místostarosta 

 

 

 

 

 



 11 

ověřovatelé zápisu:   RNDr. Blanka Horáčková  –  člen zastupitelstva 

   Ladislava Rážková   –  člen zastupitelstva 

 

 

 

 

 

zapsala dne:  23. 3. 2015  M. Šifaldová 


