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

 

Zápis č. IV/2015 z veřejného zasedání 

 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ N.O. ze dne 21.9.2015 

Od 18.00 hodin do 20.30 hodin 

 

Přítomni:   12 členů zastupitelstva města, 3 omluveni-dle prezenční 

listiny, která je přílohou tohoto zápisu 

 

Pořad jednání:   1)   Zahájení 

    2)   Kontrola usnesení 

    3)   Informace starosty o činnosti rady 

    4)   Plnění rozpočtu za I.pololetí 2015 

5)   Rozpočtové opatření č. 3 na r. 2015 

                                    6)   Majetkové záležitosti 

 věcné břemeno Písty NN u čp. č. 3 

 věcné břemeno Kostelec n. O. NN 

 schválení přihlášek na dotační 

program (infocentrum) 

 projednání spoluúčasti dotačních 

titulů (hláska, infocentrum) 

 poskytnuté dotace  (TJ Viktorie 

Budyně  n.O.) 

 termínovaný vklad KB 

7) Zpráva finančního výboru 

8) Zpráva kontrolního výboru 

           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 12 zastupitelů, 3 zastupitelé jsou omluveni a zasedání je tedy 

usnášeníschopné. 

V průběhu schvalování programu bylo navrženo do majetkových záležitostí vložit bod 

o prodloužení termínovaného vkladu u komerční banky a   na základě žádosti předsedy 

kontrolního výboru p. Líbala za bod 7 doplnit bod 8 Zpráva kontrolního výboru. 

 

 

Zastupitelé schválili  12 -ti hlasy dnešní program jednání s předloženou změnou. 



 

Dále zastupitelé schválili 12-ti hlasy návrhovou komisi ve složení: pan Jiří Hubáček, Miloš 

Šifalda a Bc.Veronika Tajovská. 

 

Rovněž 12ti hlasy byli schváleni ověřovatelé zápisu ve složení: p.Milena Doušová a 

MUDr.Jana Rážková. 

Pracovním předsednictvem je Rada města Budyně nad Ohří a zapisovatelkou je 

Alena Strossová. 

 

Návrh na usnesení: 

../2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání, včetně změn a   

dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: pan Jiří Hubáček, Miloš Šifalda a Bc.Veronika 

Tajovská a ověřovatele zápisu ve složení: p.Milena Doušová a MUDr. Jana Rážková. 

Hlasování: 

Pro:  12 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

../2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního 

zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 12 členů. 

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

zapisovatelkou je paní Alena Strossová. 

Hlasování: 

Pro:  12 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

 

2) Kontrola usnesení 

 Starosta města provedl kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva č.  

28/2015ZM – 47/2015ZM. Konstatoval, že žádné úkoly nebyly uloženy. Nadále trvá  

neoficiální úkol – využití synagogy. Tento bod vzalo zastupitelstvo na vědomí. 

 

Návrh usnesení: 

../2015/ZM 

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

zastupitelstva č. 28/2015/ZM-47/2015/ZM. 

Žádné další úkoly nebyly uloženy.  

Hlasování: 

Pro:  12 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

 

3) Informace starosty o činnosti rady 

 Starosta města informoval zastupitele o jednání rady za období od minulého 

zastupitelstva 24.6.2015 do 21.9.2015. V tomto období proběhla 4jednání rady a to: 

27.7.2015 

 ZŠ-žádost o čerpání  ředitelského volna na konci prázdnin z důvodu rekonstrukce 

školy-schváleno 

 poskytnuté dotace- TJ Viktorie Budyně n.O.-20.000,-- , Diakonie Litoměřice-5.000,--

Kč –schváleny 



 prodej části zahrady čp.66-rada nedoporučila prodej 

 ceník na budyňskou pouť 

 návštěva v č.p.345 – zamítnuta z důvodu dluhů 

 stížnost na volné pobíhání psů 

 informace o činnosti finančního výboru 

 úrokové sazby- dohoda s ČS o možném navýšení úrokových sazeb u běžného účtu 

 odpady-tříděný odpad, bioodpad 

 SDH-žádosti o zakoupení občerstvení-schváleno. Starosta podal informaci o hasičské 

soutěži, která se zúčastnilo 11 družstev včetně hostů z Německa, budyňské družstvo 

vyhrálo 2 soutěže –poděkoval členům za reprezentaci, jejich práci a obnovu činnosti 

hasičů v Břežanech. 

 24.8.2015 

 Žádost útulku pro kočky/Vysočina/ o příspěvek-neschváleno 

 Publikace Malý špalíček výletů-prezentace města-schváleno 

 ŠJ žádost o doplnění SF 2.500,-- Kč-schváleno 

 Volné pobíhání psů-vymezit prostor 

 Nabídka úrokových sazeb České spořitelny 

 Informace-návštěvnost hradu a poskytované služby-pochvalné dopisy, záležitost 

funkce kastelána 

 Výběrové řízení na strážníka MP-3 účastníci-vybrána- předpokl. nástup 11/2015 

14.9.2015   

 Č.p. 345 výpověď z bytu, obnova odběru elektřiny, výměna č.p. 345 x 379 

p.Lahovská-neschváleno 

 Jmenování členů školské rady –p.Svobodová, Ing.Medáček 

 Prodloužení nájemní smlouvy – p.Jungwirth 

 Věcná břemena, darovaný pozemek - postoupeno projednání zastupitelstvu 

  Příspěvek TJ Viktorie- postoupeno projednání zastupitelstvu 

 Multifunkční sportoviště-nedošlo k dohodě – pozemky Sokol, TJ Viktorie-pan starosta 

požádal zástupce organizací o urychlení jednání z důvodu nutnosti podání žádosti 

 Doplnění programu regenerace- infocentrum, hláska – postoupeno k projednání 

zastupitelstvu 

21.9.2015 

 Městská heraldika- publikace – prezentace města znak +informace-schváleno 

 Lesní hospodářský plán-zahájit poptávkové řízení 

 ZŠ- žádost o schválení přijetí sponzorského daru-knihy-schváleno 

 Příprava zastupitelstva- vyhláška volné pobíhání psů, turistické značení,ZŠ- 

rekonstrukce 

Zastupitelstvo města vzalo tuto zprávu na vědomí. 

 

Návrh na usnesení: 

… /2015/ZM 

 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady za období od 24.6.2015       

do 21.9.2015. 

Hlasování: 

 Pro:  12 

 Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

. 

 

 

 

 

 



4) Plnění rozpočtu za I.pololetí 2015 

 Zastupitelé spolu s pozvánkou obdrželi podklady k informaci o plnění rozpočtu  za 1.pololetí  

2015. A.Strossová informovala přítomné o plnění rozpočtu za 1.pololetí 2015. Skutečné 

plnění vůči rozpočtu nebylo překročeno na žádném paragrafu. 

Příjmy celkem činily: příjmy celkem činily 20.256.625,36 Kč tj. plnění na 40,52% , z toho 

daňové příjmy 14.414.055,48 Kč plnění na 36,90%. 

Výdaje celkem činily: 15.864.239,80 Kč. tj. plnění na 29,55%. 

Předložené plnění bylo vzato na vědomí. Podklady o plnění rozpočtu jsou přílohou zápisu. 

 

Návrh na usnesení: 

 .../2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu za 

I.pololetí 2015 tj. K 30.6.2015. 

Hlasování: 

pro:   12 

proti:   0 

zdržel se:  0 

 

5)Rozpočtové opatření č. III/2015 
 Zastupitelé obdrželi  spolu s pozvánkou  rozpis jednotlivých položek rozpočtového 

opatření spolu s tabulkou rekapitulace příjmů a výdajů. Tyto materiály byly zvěřejněny na 

úřední desce. Před konáním zastupitelstva předala p.Strossová zastupitelům ještě nový rozpis 

jednotlivých položek spolu s rekapitulační tabulkou a seznámila zastupitele s významnými 

změnami( doplnění částky ve výši spoluúčasti financování  informačního centra v částce 722 

tisíc Kč, 170 tis.Kč na opravu hlásky jako příspěvek majiteli, úprava výše dotace na dětské 

hřiště u SVČ o -42357,00 Kč . Zastupitelstvo nemělo k předloženým změnám rozpočtu žádné 

připomínky. Rozpis rozpočtového opatření je přílohou zápisu, rekapitulační tabulka jeho 

součástí. 

III. rozpočtové opatření města Budyně nad Ohří na rok 2015 – Návrh+doplnění 

 

Rekapitulace příjmů a výdajů v  Kč 

 

Souhrn 
Příjmy Výdaje 

Příjmy položkové, 

 

40.223.644,00 XX 

Příjmy dle paragrafů 11.100.500,00 XX 

Běžné výdaje 

 

XX 38.080.743,00 

Investiční výdaje 

 

XX 18.062.755,00 

Mezisoučet 51.324.144,00 56.143.498,00 

Financování 

 

 

 

Dofinancování ze zůstatku 

2014 

7.491.354,00 

Zůstatek min.období 

      8.000.103,73 

 

 

Splátky úvěrů  

           2.672.000,00 

Rezerva výdajů ze zůstatku 

min.období 

8.000.103,73 

Celkem: 66.815.601,73 66.815.601,73 

  

 

 

 

 



Návrh na usnesení: 

... /2015/ZM 

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

přiložené rekapitulace. Rozpis rozpočtového opatření bude přílohou zápisu. Rekapitulace ve 

výši 66.815.601,73 Kč bude součástí zápisu. 

Hlasování: 

pro:  12 

proti:   0 

zdržel se:  0 

 

6)Majetkové záležitosti 

  I.Hojzanová předložila zastupitelům níže uvedené návrhy na uvedené návrhy 

majetkových záležitostí a byla přijata tato usnesení. 

o Věcné břemeno Kostelec n.O. přeložka TS a NN 

Návrh usnesení: 

…/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-

12-4002496/VB/001 název LT Kostelec nad Ohří, přeložka TS ,p.p.č.440/transformační 

stanice a podzemní vedení NN) s ČEZ Distribuce a.s. Děčín a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy. 

Hlasování: 

pro:  12 

proti:   0 

zdržel se:  0 

 

o Věcné břemeno Písty NN u čp.3 

Návrh usnesení: 

…/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene, č.IE-

12-4003500/VB/001 název LT Písty, přemístění NN z budovy č.3 , s ČEZ Distribuce 

a.s.Děčín a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Hlasování: 

pro:  12 

proti:   0 

zdržel se:  0 

 

o Přijetí darovaného pozemku č. 606/l v k.ú. Kostelec nad Ohří 9m2. 

Návrh usnesení: 

 …/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přijetí nabídnutého daru ve formě pozemku 

p.p.č.606/1 v k.ú. Kostelec nad Ohří o velikosti 9m2. Majitel pozemku vyhotoví darovací 

smlouvu a parcelu daruje městu. 

 Hlasování: 

pro:  12 

proti:   0 

zdržel se:  0 

 

 

 

 

 

 

 

 



o Vypracování lesního hospodářského plánu 

Návrh usnesení: 

 …/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje doporučení rady vypsat poptávku na 

vypracování 10-ti letého lesního hospodářského plánu a oslovit 3firmy. 

Hlasování: 

pro:  12 

proti:   0 

zdržel se:  0 

 

 Místostarosta Ing. Kindl předložil zastupitelstvu aktualizaci programu Regenerace 

městské památkové zóny Budyně nad Ohří pro rok 2015, oprava bašty v soukromém 

vlastnictví, vybudování infocentra z domu č.p.7 v Budyni nad Ohří v areálu hradu. K těmto 

záležitostem byla přijata tato usnesení. 

o Rozšíření programu Regenerace městské památkové zóny Budyně nad Ohří pro rok 

2015 

Návrh usnesení: 

 …/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje aktualizaci programu Regenerace městské 

památkové zóny Budyně nad Ohří pro rok 2015, a to: 1) pro opravu bašty v soukromém 

vlastnictví, 2) pro vybudování infocentra z domu č.p. 7 v Budyni nad Ohří v areálu hradu. 

Hlasování: 

pro:  12 

proti:   0 

zdržel se:  0 

 

o Finanční  spoluúčast na opravu bašty v soukromém vlastnictví 

Návrh usnesení: 

…/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje spoluúčast do programu Regenerace MPZ  

MK ČR na severovýchodní baštu (u p.Masojídka) v poměru: 50% MK ČR, 40% vlastník, 

10% město. Podíl města bude tvořit maximálně 170 tis.Kč. 

Hlasování: 

pro:  12 

proti:   0 

zdržel se:  0 

 

 

o Žádost města Budyně nad Ohří na Ministerstvo kultury na opravu č.p. 7 zřízení 

infocentra-(objekt na nádvoří hradu). 

Návrh usnesení: 

… /2015/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města  na Ministerstvo 

kultury ČR o dotaci z rezervy z programu Regenerace MPZ na vybudování infocentra 

v areálu hradu z domu č.p.7 a zároveň schvaluje finanční spoluúčast 50% na náklady 

vynaložené v roce 2015. Spoluúčast města bude tvořit maximálně 510 tis.Kč, a 212 tis. DPH. 

 Hlasování: 

pro:  12 

proti:   0 

zdržel se:  0 

 

 

 



 Dále p.Strossová předložila majetkové finanční záležitosti, ke kterým byla přijata tato 

usnesení. 

 

o Žádost o poskytnutí dotace TJ Viktorie Budyně nad Ohří.  

Vzhledem k tomu, že již byly schváleny radou města dvě žádosti této organizaci na stejný 

účel použití, byla tato žádost ve výši 20.000,-- Kč postoupena  schválení zastupitelstvu. 

Žádost byla předložena v souladu s požadavky zákona č. 250/2000 Sb. a podmínkami pro 

poskytování dotací. 

Návrh usnesení: 

…/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje neinvestiční dotaci organizaci TJ Viktorie 

Budyně nad Ohří ve výši 20.000,-- Kč a zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Hlasování: 

pro:  12 

proti:   0 

zdržel se:  0 

 

o Ukončení termínovaného vkladu  

 Vzhledem k tomu, že 17.10.2015 končí platnost termínovaného vkladu u Komerční banky, 

byl proveden a zastupitelům předložen průzkum úrokových sazeb u osmi bankovních 

institucí. Pan starosta infomoval, že úrokové sazby jsou v současné době na hranici minima a 

peněžní prostředky dnes na pojištěných vkladech nelze vůbec zhodnotit.  

Návrh usnesení: 

…/2015/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje opětovné vložení finančních prostředků do 

Komerční banky na Krátkodobý termínovaný vklad – 12 měsíců v částce zůstatku 

ukončeného termínovaného vkladu cca 1.700.000,-- Kč  a aktuální úrokové sazbě ke dni 

založení. 

Hlasování: 

pro:  12 

proti:   0 

zdržel se:  0 

 

 

 

7)  Zpráva finančního výboru 

 Zprávu o činnosti  finančního výboru předložil zastupitelstvu předseda finančního 

výboru Bc. Michal Vogel. Ke zprávě nebylo připomínek a zastupitelé ji vzali na vědomí.  

Návrh usnesení: 

 … / 2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informace z jednání finančního výboru 

v roce 2015. Zpráva o činnosti bude součástí tohoto zápisu. 

Hlasování: 

pro:  12 

proti:   0 

zdržel se:  0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8) Zpráva kontrolního výboru 

 Zprávu o činnosti kontrolního výboru přednesl jeho předseda p.Antonín Líbal. Ke 

zprávě neměli zastupitelé žádné připomínky a vzali ji na vědomí. 

 

Návrh usnesení: 

…/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informace předsedy kontrolního 

výboru o jeho činnosti. Zápis o činnosti kontrolního výboru je součástí zápisu zastupitelstva. 

Hlasování: 

pro:  12 

proti:   0 

zdržel se:  0 

 

 

9) Interpelace 

 V interpelaci  vystoupil starosta Ing. Medáček a předložil zastupitelům návrh 

„Vyhlášky města Budyně nad Ohří, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejných 

prostranstvích a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů na území města Budyně nad 

Ohří“, a seznámil zastupitele s jejím obsahem. Hlavním účelem této vyhlášky je, aby byl pes 

pod stálou konrolou majitele a byl vymezen prostor pro výběh. Do návrhu vyhlášky bude 

zapracována připomínka MUDr. Medonose , aby se pes pohyboval ve volném prostranství 

s košíkem. 

 

Návrh usnesení: 

… /ZM/2015  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří ukládá vedení města předložit detašovanému pracovišti 

Ministerstva vnitra v Ústí nad Labem návrh vyhlášky 

“Vyhláška města Budyně nad Ohří, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejných 

prostranstvích a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů na území města Budyně nad 

Ohří“, pro definitivní posouzení vyhlášky tak, aby mohla být předložena ke schválení na 

některém z dalších zastupitelstev města. Návrh textu vyhlášky je přílohou zápisu. 

Hlasování: 

pro:  12 

proti:   0 

zdržel se:  0 

 

 

10) Diskuze 

 Pan starosta navázal na jednání minulého zastupitelstva a otevřel diskuzi ohledně 

opravy nebo prodeje synagogy židovské obci. Upozornil, že oprava synagogy  a následně její 

provoz by si vyžádaly velké finanční prostředky , což by byla velká zátěž pro městský 

rozpočet. Vyzval zastupitele, aby vyjádřili své návrhy. 

o P.Munzar je pro prodej synagogy 

o P.Líbal je pro prodej synagogy 

o Sl.Tajovská neprodávat  a zachovat pro rozšíření turistického ruchu 

o P.Doušová- zapracovat i naše podmínky do návrhu prodejní smlouvy  

o Ing. Kindl-informoval o využití synagogy v České Krumlově, která je v majetku 

židovské obce – je pro prodej 

 

 

 

 



Návrh usnesení: 

 …/ZM/2015 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří ukládá vedení města požádat Federaci židovských obcí 

o vypracování podmínek pro vydání a 1.návrhu podmínek spolupráce v případě převedení 

nebo prodeje synagogy na židovskou obec. 

Hlasování: 

pro:  12 

proti:   0 

zdržel se:  0 

 

  

 

13) Usnesení 

 

48/2015/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání, včetně změn a   

dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: pan Jiří Hubáček,Miloš Šifalda a BC.Veronika 

Tajovská a ověřovatele zápisu ve složení: p.Milena Doušová a MUDr. Jana Rážková. 

 

49/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupi-

telstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 12 členů. 

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

vatelkou je paní Alena Strossová. 

 

50/2015/ZM 

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

zastupitelstva č. 28/2015/ZM-47/2015/ZM. 

Žádné další úkoly nebyly uloženy. 

 

51/2015/ZM 

 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady za období od 24.6.2015       

do 21.9.2015. 

 

52/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu za 

I.pololetí 2015 tj. K 30.6.2015. 

 

53/2015/ZM 

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

přiložené rekapitulace. Rozpis rozpočtového opatření bude přílohou zápisu. Rekapitulace ve 

výši 66.815.601,73 Kč bude součástí zápisu. 

 

54/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-

12-4002496/VB/001 název LT Kostelec nad Ohří, přeložka TS ,p.p.č.440/transformační 

stanice a podzemní vedení NN) s ČEZ Distribuce a.s. Děčín a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy. 

 

55/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene, č.IE-

12-4003500/VB/001 název LT Písty, přemístění NN z budovy č.3 , s ČEZ Distribuce 

a.s.Děčín a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 



56/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přijetí nabídnutého daru ve formě pozemku 

p.p.č.606/1 v k.ú. Kostelec nad Ohří o velikosti 9m2. Majitel pozemku vyhotoví darovací 

smlouvu a parcelu daruje městu. 

 

57/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje doporučení rady vypsat poptávku na 

vypracování 10-ti letého lesního hospodářského plánu a oslovit 3firmy. 

 

58/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje aktualizaci programu Regenerace městské 

památkové zóny Budyně nad Ohří pro rok 2015, a to: 1) pro opravu bašty v soukromém 

vlastnictví, 2) pro vybudování infocentra z domu č.p. 7 v Budyni nad Ohří v areálu hradu. 

 

59/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje spoluúčast do programu Regenerace MPZ  

MK ČR na severovýchodní baštu (u p.Masojídka) v poměru: 50% MK ČR, 40% vlastník, 

10% město. Podíl města bude tvořit maximálně 170 tis.Kč. 

 

60/2015/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města  na Ministerstvo 

kultury ČR o dotaci z rezervy z programu Regenerace MPZ na vybudování infocentra 

v areálu hradu z domu č.p.7 a zároveň schvaluje finanční spoluúčast 50% na náklady 

vynaložené v roce 2015. Spoluúčast města bude tvořit maximálně 510 tis.Kč, a 212 tis. DPH. 

 

61/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje neinvestiční dotaci organizaci TJ Viktorie 

Budyně nad Ohří ve výši 20.000,-- Kč a zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

62/2015/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje opětovné vložení finančních prostředků do 

Komerční banky na Krátkodobý termínovaný vklad – 12 měsíců v částce zůstatku 

ukončeného termínovaného vkladu cca 1.700.000,-- Kč  a aktuální úrokové sazbě ke dni 

založení. 

 

63/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informace z jednání finančního výboru 

v roce 2015. Zpráva o činnosti bude součástí tohoto zápisu. 

. 

64/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informace předsedy kontrolního 

výboru o jeho činnosti. Zápis o činnosti kontrolního výboru je součástí zápisu zastupitelstva. 

 

65/ZM/2015  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří ukládá vedení města předložit detašovanému pracovišti 

Ministerstva vnitra v Ústí nad Labem návrh vyhlášky 

“Vyhláška města Budyně nad Ohří, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejných 

prostranstvích a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů na území města Budyně nad 

Ohří“, pro definitivní posouzení vyhlášky tak, aby mohla být předložena ke schválení na 

některém z dalších zastupitelstev města. Návrh textu vyhlášky je přílohou zápisu. 

 

 

 

 



66/ZM/2015 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří ukládá vedení města požádat Federaci židovských obcí 

o vypracování podmínek pro vydání a 1.návrhu podmínek spolupráce v případě převedení 

nebo prodeje synagogy na židovskou obec. 

 

 

 

 

Všechna usnesení číslo 48/2015 až   66 /2015 byla schválena nadpoloviční většinou všech 

členů Zastupitestva města Budyně nad Ohří 

 

14. Závěr 
Závěrem starosta poděkoval všem za účast a příští jednání bude 22.12.2015 

 

 

 

 

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA     Ing. Petr Kindl 

starosta                   místostarosta 

 

 

ověřovatelé zápisu: 

 

p.Milena Doušová……………………………………………. 

 

 

 

MUDr.Jana Rážková…………………………………………. 

 

 

Zapsala: dne 25.9.2015 Alena Strossová 


