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

 

Zápis č. II/2015 z veřejného zasedání  
 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O. ze dne  11. 05.  2015 

od 18.00 hodin do 19.30 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)  Vstup do MAS Dolní Poohří z.ú. 

    5)  Interpelace 

    6)  Diskuse        

7)  Usnesení 

8)  Závěr 

 
 

1)Zahájení  

 -Starosta Ing. Petr Medáček, CSc. přivítal zastupitele i občany a jednání zahájil. 

Konstatoval, že je přítomno 14   zastupitelů.  

-Starosta požádal zastupitelstvo o změnu programu a to tímto způsobem. Za bod 4) 

bude vložen bod návrh rozpočtového opatření dle přiloženého materiálu. 

-Zastupitelé schválili 14ti hlasy dnešní program jednání s předloženou změnou. 

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

-Dále zastupitelé schválili 14ti hlasy návrhovou komisi ve složení:   paní RNDr. 

B.Horáčková,  A. Líbal a Miloš Šifalda, ověřovatele zápisu ve složení: paní Milena Doušová 

a MUDr. Medonos. Pracovním předsednictvem je Rada města Budyně nad Ohří a 

zapisovatelkou E. Šánovou. 

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 

2) Kontrola usnesení 

 Starosta města provedl kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva č. 

1/2015/ZM-21/2015/ZM. Žádné úkoly nebyly uloženy.  

 

3) Informace starosty o činnosti rady města 
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 Informace starosty o činnosti rady města byla přesunuta na příští jednání 

zastupitelstva. 

V průběhu projednávání bode 4) jednání se dostavila zastupitelka Mgr. Tajovská. Přítomný 

počet zastupitelů – 15. 

 

4)   Vstup do MAS Dolní Poohří z.ú. 

Ing. Petr Medáček, CSc. informoval zastupitelstvo o založení MAS Dolní Poohří z.ú. 

(zapsaný ústav).  

   

Hlasování: 

pro:  15 

proti:  0 

zdržel se: 0 

Vložený bod dle hlasování o změně programu 

Bylo projednané rozpočtové opatření dle předložených materiálů. Po diskusi bylo rpzpočtové 

opatření hlasováno. 

Hlasování: 

pro:  15 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

5) Interpelace 

 V interpelaci nikdo nevystoupil. 

 

6) Diskuse 

 

 

7) Usnesení 

22/2015/ZM 

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

návrhovou komisi ve složení: RNDr. Blanku Horáčkovou, Antonína Líbala a Miloše Šifaldu, 

ověřovatele zápisu ve složení: Milena Doušová, MUDr. Jan Medonos. 

 

23/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního 

zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 15 členů. 

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

zapisovatelkou je paní Šánová 

 

24/2015/ZM 

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

zastupitelstva č. 1/2015/ZM-22/2015/ZM.  

Žádné další úkoly nebyly uloženy. 

 

Usn. č. 25/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje účast města, se všemi ostatními podmínkami, 

dle § 84, písm. e), zákona o obcích, č. 128/2000 Sb. v platném znění, v „zapsaném ústavu“, 

„MAS Dolní Poohří, z.ú.“, který bude mimo jiné zabezpečovat činnost MAS (místní akční 

skupiny) metodou LEADER. 
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Usn. č. 26/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, že všechna správní území všech místních 

částí města Budyně nad Ohří budou součástí území MAS (místní akční skupiny) pro realizaci 

programů metodou LEADER. 

 

Usn. č. 27/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na rok 2015. 

Schválený rozpočet v příjmech včetně financování  i ve výdajích včetně financování zůstal 

nezměněn, dle níže uvedené rekapitulace . 

 
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 

 
 

Všechna usnesení číslo 22/2015/ZM až 27/2015/ZM byla schválena nadpoloviční většinou 

všech členů Zastupitelstva města Budyně n. Ohří 

 
8) 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 

 

 

 

 

 

ověřovatelé zápisu:   Milena Doušová  –  člen zastupitelstva 

   MUDr. Jan Medonos  –  člen zastupitelstva 

 

 

 

 

 

zapsala dne:  11.05. 2015  E. Šánová 

 

Přílohy. Rozpočtové opatření č. 1/2015 


