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

 

Zápis č. I/2016 z veřejného zasedání  
 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O. ze dne  21. 3. 2016 

od 18.00 hodin do 21.30 hodin 
 

 

Přítomní:  při zahájení jednání bylo přítomno 13 členů, v průběhu projednávání bodu č. 3 se  

                 dostavil p. Hubáček a v průběhu  projednávání bodu č. 4 se dostavila Bc. Tajovská 

      

 

Pořad jednání:    1)  Zahájení 

    2)  Kontrola usnesení 

3)  Informace starosty o činnosti rady 

4)  Hospodaření města za rok 2015 

    5)  Rozpočet města na rok 2015 

    6)  Rozpočtový výhled  

                          7)  Výroční zpráva o poskytování informací 

8)  Připravované dotace a investiční akce  

9)  Majetkové záležitosti 

10) Odměny neuvolněným zastupitelům 

11) Obecně závazná vyhláška č. 1 

               12)  Diskuse        

13)  Usnesení 

14)  Závěr 

     

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

Konstatoval, že je přítomno  13    zastupitelů, 2 jsou omluveni  

 Zastupitelé schválili 13 ti hlasy dnešní program jednání. 

 

Dále zastupitelé schválili   13 -ti hlasy návrhovou komisi ve složení:  

Antonín Líbal, Ivan Munzar, Bc. Michal Vogel 

…………………………………………………………………………………… 

 

Rovněž 13-ti hlasy byli schváleni ověřovatelé zápisu ve složení:  

MUDr. Jan Medonos, RNDr. Blanka Horáčková 

…………………………………………………………………………………… 

 

Pracovním předsednictvem je Rada města Budyně nad Ohří a zapisovatelkou je Eva 

Šánová. 

 

Návrh na usnesení: 

…/2016/ZM 

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

 

návrhovou komisi ve složení: Antonín Líbal, Ivan Munzar, Bc. Michal Vogel 

 

ověřovatele zápisu ve složení: MUDr. Jan Medonos, RNDr. Blanka Horáčková 
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Hlasování: 

Pro:  13  

Proti:   0 

Zdržel se:  0 

 

../2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního 

zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu  13 členů. 

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

zapisovatelkou je paní Eva Šánová. 

 

Hlasování: 

Pro:  13 

Proti:   0 

Zdržel se:  0 

 

2) Kontrola usnesení 

 Starosta města provedl kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva č.   

80/2015/ - 87/2015/ZM. Úkoly z minulého zastupitelstva  byly splněny.  

 

Návrh usnesení: 

../2016/ZM 

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

zastupitelstva č. 80/2015/ZM-87/2015/ZM. Uložené úkoly byly splněny.  

Hlasování: 

Pro:  13 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

3) Informace starosty o činnosti rady města 

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

02.12.2015 do 21.3.2016.  

 

14.12.2015 

 Příprava zastupitelstva 

 Žádost o prodloužení nájmu 

 Nabídka dodávky elektřiny 

 Spolupráce s ČEZ ESCO 

28.12.2015 

 Termíny jednání Rady a Zastupitelstva na rok 2016 

 Udělení mimořád. finančních odměn zaměstnancům ŠJ 

 Žádost o příspěvek na provoz soc. služeb PNsP 

 Žádost o souhlas s užitím znaku města. 

 Žádost o splátkový kalendář. 

 Vyúčtování dotací TJ Viktorie Budyně n. O.  

11.01.2016 

 Žádost o poskytnutí dotace – psychiatrická nemocnice H. Beřkovice – neschváleno 

 Žádost o příspěvek SDH Budyně n.O. na valnou hromadu – schváleno 

 Informace o změně ordinační doby pohotovostní služby v Roudnici n. L. 

 Přihlášení k trvalému pobytu 
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 Spolek karlovských míst – nabídka na zapojení se do aktivity SKM 

 Oznámení o záměru města – prodej parcely ve Vrbce 

 Pojištění bankovních vkladů 

 Parkování v Budyni n. O. – úkol pro MěP 

 Kotlíkové dotace 

25.01.2016 

 Žádost o koupi pozemku – rada nedoporučila 

 Územně analytické podklady – aktualizace, zapojeni 2 občané z Budyně n. O. 

 Užívání veřejného prostranství 

 Příspěvek pro Závod míru juniorů – 5.000,- Kč (za podmínky, že Budyně n.O. bude 

v propagačních materiálech. 

 Čerpání finanční částky na nákup knih do městské knihovny. 

 Žádost o souhlas k trvalému pobytu – vyhověno. 

 Žádost záchranné stanice Falco 

 Vlajka pro Tibet – neodsouhlaseno 

 Poškozený podstavec sochy sv. Pelegrína – bude řešeno v pracovní skupině městské 

památkové zóny. 

08.02.2016 

 Žádost o koupi pozemku k rekreačním účelům v k.ú.Písty 

 Vyúčtování příspěvku záchranné stanice FALCO 

 Žádost spolku včelaři  

 Prodej synagogy – zveřejnit záměr 

 Socha nejsvětější trojice na rozcestí silnice na Nížebohy 

 Stromy – akáty ve Vrbce 

22.02.2016 

 Zpráva o činnosti Městské policie. 

 Zpráva o poskytování informací podle 106/1999 Sb.  

 Smlouva o zemědělském pachtu. 

 Kniha Toulavá kamera 

 Přeregistrace umístění provozovny včelařů do ulice Školská čp. 322 

07.03.2016 

 Věcné břemeno s ČEZ 

 Diakonie Litoměřice – žádost o příspěvek 

 Žádost o přidělení parkovacího místa 

 Příspěvek na památkovou péči 

 Parkování v Kostelci n. O. ceník 

21.03.2016 

 Odměny neuvolněným zastupitelům 

 Žádost o poskytnutí dotace 

 Příprava zastupitelstva 

V průběhu jednání se dostavil zastupitel p. Jiří Hubáček – počet zastupitelů je 14. 
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Návrh na usnesení: 

… /2016/ZM 

 Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o   činnosti rady za období od 2.12.2015 do 

21.3.2016  

Hlasování: 

Pro:  14 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

4) Hospodaření města za rok 2015 

  

 Paní Strossová podala zprávu o hospodaření města za rok 2015. K tomuto bodu 

obdrželi zastupitelé spolu s pozvánkou sestavu „Rozpočet podle paragrafů-příjmy položkové, 

příjmy dle paragrafů, rozpočet podle paragrafů-výdaje, rekapitulace příjmů a výdajů, vše 

k 31.12.2015. 

 Zároveň uvedla že:  
A) Příjmy 

Příjmy položkové k 31.12.2015  činily 40.228.722,52 což je plnění rozpočtu na 100,95 %.  

Jsou zde obsaženy příjmy z daní, poplatků a přijaté dotace. 

dotace veřejně prospěšné práce (VPP), oprava sýpky, čp. 7, městská věž, rekonstrukce 

základní školy, dětské hřiště, přechody Mírové náměstí  

  

Příjmy podle paragrafů k 31.12.2015 celkem, včetně položkových příjmů  činily k 31.12.2015 

61.399.722,11 Kč.  Příjmy  celkem po konsolidaci  50.458.911,28 Kč, tj. plnění rozpočtu na 

98,40%. 

 

B) Výdaje  
Výdaje podle paragrafů za rok 2015 činily 58.455.354,79 Kč. 

Výdaje celkem po konsolidaci 47.514.543,96 Kč, což je plnění rozpočtu na 82,71%. 

 Investice 

Rekonstrukce ZŠ    částka: 14.150.432,91 Kč 

Dětské hřiště SVČ          508.540,00 Kč  

Přechody Mírové náměstí         932.788,49 Kč  

Opravy: 

Oprava č.p.7/hrad/          949.367,42 Kč 

Oprava sýpky           867.049,58 Kč 

Městská věž   posk. příspěvek     170.000,00 Kč     

   

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

činily v roce 2015   2.525.850,86 Kč. 

Úvěry České spořitelny- 16chráněných bytů- č.p. 426, 20 BJ-č.p. 427, rekonstrukce č.381-

382, č.p.378-380. 

 

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

překročení, tj. nedošlo u výdajů k překročení plnění 100%. 

 

Zůstatek na běžném účtu k 31.12.2015 byl 14.606.755,91 Kč.  

Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 je 2.944.367,29 Kč 

Podklady ke zprávě o plnění rozpočtu jsou přiloženy k zápisu. 

 

V průběhu jednání se dostavila zastupitelka Bc. Veronika Tajovská – počet zastupitelů je 15.  
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Návrh usnesení: 

../2016/ZM 

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

nad Ohří za rok 2015. 

 

Hlasování: 

pro:  15 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

5. Rozpočet na rok 2016 

  

Návrh rozpočtu města na rok 2016 obdrželi zastupitelé spolu s pozvánkou. Návrh 

rozpočtu byl zveřejněn 15 dní před konáním zastupitelstva na úřední desce. Byl rovněž 

projednán finančním výborem dne 15.3.2016. 

  

Příjmy - členění dle závazných ukazatelů- paragrafů /§/ - tabulka č. 1 

Příjmy položkové -               29.180.800,00 Kč    

Příjmy dle paragrafů -          10.691.000,00 Kč 

Příjmy celkem                      39.871.800,00 Kč 

 

Rozpočet příjmů položkových- tabulka č. 2- rozpis daňových příjmů, poplatků, dotací. 

Zahrnuta je dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu  641.800,00 Kč, a dotace na VPP na 

období 1-6/2016 ve výši 1.200.000,00 Kč.  

 

Výdaje – členění dle závazných ukazatelů – paragrafů /§/  - tabulka č. 3 

Výdaje běžné -  36.263.000,00 Kč   

Investiční výdaje -    5.487.847,00 Kč 

Výdaje celkem                       41.750.847,00 Kč  

 

Financování -  rekapitulace návrhu rozpočtu  

Zahrnuje - splátky úvěrů v roce 2016 ve výši                2.598,00 tis. Kč 

Úvěr 16 CHB- č.p. 426            668.000,00 Kč 

Úvěr 20 BJ – č.p. 427               653.000,00 Kč 

Rekonstrukce č.p. 381-382      485.000,00 Kč 

Rekonstrukce č.p. 378-380      792.000,00 Kč  

 -  dofinancování investičních výdajů               1.879,05 tis. Kč  

 -  zůstatek z roku 2015                          10.129,70 tis. Kč  

 

Příspěvky zřízeným  příspěvkovým organizacím tj. Základní škola Budyně nad Ohří, 

Mateřská škola Budyně nad Ohří a Školní jídelna Budyně nad Ohří -  dle tabulky č. 4 

 

Příspěvky poskytované třetím osobám  -  ve výši  150.000,00 Kč. 

Schválené příspěvky 

Sbor dobrovolných hasičů usnesení č. 4/2016/RM  

Záchranná stanice Falco Třebušín usnesení č.  25/2016/RM dne 8.2.2016     5.000,00 Kč 

Diakonie Litoměřice – 7.3.2016   5.000,00 Kč 

 

Rozpočet sociálního fondu na rok 2016  

Základní příděl  soc.fondu   450 tis.Kč 

Čerpání dle pravidel použití  SF  732 tis. Kč 
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Rekapitulace příjmů a výdajů v tis. Kč 

 
Návrh usnesení: 
../2016/ZM 

 

Zastupitelstvo  města Budyně nad Ohří schvaluje  rozpočet města na rok 2016 a to ve výši 

54.478,55 tis. Kč včetně financování a to v příjmech i ve výdajích dle níže uvedené 

rekapitulace a  s těmito  závaznými ukazateli: 

 Příjmy  dle  § – viz Tabulka č. 1 

 Výdaje  dle § – viz Tabulka č. 3 

 Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – viz Tabulky č. 4 

 Příspěvky poskytované třetím osobám –  viz zápis 

 Financování – viz rozpis rekapitulace příjmů a výdajů 

Rozpočet sociálního fondu na rok 2016 –viz zápis 

 
Rekapitulace příjmů a výdajů v tis. Kč 

Souhrn Příjmy Výdaje 

Příjmy položkové, 

 

29.180,80 XX 

Příjmy dle paragrafů 10.691,00 XX 

Běžné výdaje 

 

XX 36.263,00 

Investiční výdaje 

 

XX 5.487,85 

Mezisoučet 39.871,80 41.750,85 

Financování 

Zůstatek k 31.12.2015 

14.606.755,91 

 

Dofinancování ze zůstatku 2015 

  Splátky  úvěrů                              

2.598,00                  

  Výdaje  investiční                        

1.879,05 

 

Zůstatek z roku 2015             

10.129,70 

 

Splátky úvěrů  

2.598,00 

 

 

 

 

  

Zůstatek z roku 2015                                                              

 10.129,70        

Celkem: 54.478,55 54.478,55 

 

Pověřuje správce rozpočtu 

 jeho rozpisem do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

Provádět přesuny mezi položkami výdajů a příjmů do výše závazných ukazatelů schváleného 

rozpočtu a následně schválených rozpočtových opatření. 

Rekapitulace příjmů a výdajů a tabulky č. 1-4 jsou nedílnou součástí zápisu. 

Hlasování: 

pro:  15 

proti:  0 

zdržel se: 0 

Stanovení kompetencí rady 

Paní Strossová předložila návrh na schválení kompetencí k provádění rozpočtových 

opatření radou města dle tohoto návrhu usnesení. 

Návrh usnesení: 

……./2016/ ZM  

Zastupitelstvo stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm.a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

kompetenci rady města  k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím 

rozsahu: 
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1. provádění rozpočtových opatření schválených příspěvků třetím osobám schválených radou 

na základě zákona č. 250/2000Sb., a to do výše schváleného rozpočtu. 

 

2.rozpočtové opatření na základě daňového přiznání daně z příjmu za obec. 

Usnesení rady musí obsahovat číslování rozpočtových opatření schválených v kompetenci 

rady. Schválená rozpočtová opatření radou města budou předloženy na nejbližším jednání 

zastupitelstva města.  

Hlasování: 

pro:  15 

proti:  0 

zdržel se: 0 

6)  Rozpočtový výhled na období 2017, 2018, 2019  

       

 Paní Strossová předložila zastupitelům rozpočtový výhled na roky 2017 – 2019. 

K tomuto bodu obdrželi zastupitelé spolu s pozvánkou tabulkové zpracování rozpočtového 

výhledu pro období 2017, 2018 a 2019. Tento rozpočtový výhled byl zveřejněn na úřední 

desce. 

Rozpočtový výhled je sestavován na základě povinnosti stanovené v § 3 zákona č. 

250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Rozpočtový výhled se sestavuje z předpokladu příjmů a výdajů, případně na základě 

dlouhodobě uzavřených smluvních vztahů. 

Rozpočtový výhled byl projednán  finančním výborem dne 15.3.2016. 

 Rozpočtový výhled v tis. Kč na r.  2017, 2018 a 2019  

Město Budyně nad Ohří 

Č.ř.    rok 

2017 

rok 

2018 

Rok 

2019 

A  Počáteční stav peněžních prostředků k l.l.  12060 9780 9220 
P1 Třída 1 Daňové příjmy  27500 28000 28200 
P2 Třída 2 Nedaňové příjmy  10500 10700 10700 
P3 Třída 3 Kapitálové příjmy (např., prodej pozemků)  500 500 500 
P4 Třída 4 Přijaté dotace (např.hradby, rekonstr.MŠ 

infocentrum,tělocvična a ostatní) 
 2500 2000 2000 

Pc  Příjmy celkem po konsolidaci  41000 41200 41400 
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  41000 41200 41400 
V1 Třída 5 Běžné neinvestiční výdaje ř. 4210  35100 35000 35000 
V2 Třída 6 Kapitálové /investiční/ výdaje ř.4220  5500 4000 4000 
Vc V1+V2 Výdaje celkem po konsolidaci  40600 39000 39000 
V4  - splátka krátkodobých úvěrů (pol. 8114)  -   
V5  - splátka dlouhodobých úvěrů (pol.8124)  2680 2760 2390 
V7  - dluhopisy - 8112  -   
V8  - dlouhodobé dluhopisy - 8122  -   
V9  - ostatní   -   
Vf V4-V9 Splátky celkem  2680 2760 2390 
V Vc+Vf Výdaje + splátky  celkem  43 280 41760 41390 
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Návrh usnesení: 

.. /2016/ ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtový výhled města na období 2017 – 

2019 dle  uvedené tabulky: 

 

Hlasování: 

pro:  15 

proti:  0 

zdržel se: 0 
 

 

7) Výroční zpráva k poskytování informací 

 Místostarosta Ing. Petr Kindl předložil Výroční zprávu Městského úřadu Budyně nad 

Ohří o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění o svobodném 

přístupu k informacím za rok 2015. Ke zprávě nebylo připomínek a tato je přiložena k zápisu. 

Zastupitelé vzali tuto zprávu na vědomí. 

 

Návrh usnesení: 

../2016/ZM 

Zastupitelstvo města bere na vědomí Výroční zprávu Městského úřadu Budyně nad Ohří o 

poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění o svobodném přístupu 

k informacím za rok 2015. Tato zpráva tvoří přílohu zápisu tohoto jednání. 

 

Hlasování: 

pro:  15 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

8) Připravované dotace  

Starosta hovořil o připravovaných investicích  na rok 2016.  

- Centrální autobusová zastávka – přechod u školy, přechod z chodníku Pražská ke 

zdravotnímu středisku 

- Infocentrum (v rámci rekonstrukce Vodního hradu)– zahájeno koncem roku 2015 dokončeno 

v letošním roce 

- Dokončení rekonstrukce fasády sypky na Vodním hradě, zahájení projektové dokumentace 

pro sýpku 

- V místní části Písty přechod, zálivné ostrůvky pro autobusy – podat žádost o dotaci 

- V ulici Okružní jednostranné chodníky s přechody 

- Investiční akce na tenisových dvorcích – město platí z rozpočtu, rozšíření sportoviště v rámci 

areálu školy 

- Dětské hřiště u zdravotních středisko – bylo dokončeno koncem roku 2015 – nutno ještě osít 

travou atd.  

- Ulice Malomlýnská, kanalizace Masnokrámská, ulice Fáryho 

- Mateřská škola rozšíření kapacity – připravit projekt 

Návrh usnesení: 

…/2016/ZM 

Zastupitelstvo města bere na vědomí připravované ekonomické akce v roce 2016. 

Hlasování: 

pro:  15 

proti:  0 

zdržel se: 0 
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9) Majetkové záležitosti 

 Paní Hojzanová předložila zastupitelstvu žádost pí Kunertové z Chotěšova ve věci 

koupi pozemku v majetku města čp. par. 517/36. 

 

Návrh usnesení: 

../2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje prodej pozemku p.č. 517/36 ve vlastnictví 

města Budyně n.O.   

Hlasování: 

pro:  15 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 
 Paní Hojzanová předložila zastupitelstvu žádost ČEZ Distribuce Děčín o zřízení 

věcného břemene na pozemku města č.p. 775/1 – u Segnoru. 

Návrh usnesení: 

../2016/ZM 

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

12-4003656/VB/001 LT Budyně n/O – výměna kVN pro TS Koh-i-nor na p.p. č. 775/1. 

s ČEZ Distribuce a.s. Děčín  a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Hlasování: 

pro:  15 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 
Paní Hojzanová předložila dopis Federace židovských obcí o informaci o prodeji 

synagogy do svého vlastnictví. 

Návrh usnesení: 

../2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej Synagogy na st..p.č. 10 pouze 

v rozsahu zastavěného území. 

Hlasování: 

pro:  15 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 
Paní Hojzanová předložila žádost pana Houdy z Vrbky o koupi části obecního 

pozemku č. 708/1, protože po provedení digitalizace zjistil, že část dvora stojí na pozemku 

města Budyně nad Ohří. 

Návrh usnesení: 

../2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej p.p. č. 708/1 o v k.ú. Vrbka o výměře 

33 m2.  Cena za 1m je 40Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

Hlasování: 

pro:  15 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 
 paní Hojzanová předložila zastupitelstvu žádost manželů Domesových o zřízení 

věcného břemene pro zřízení přístupu města na poz. č.. 609/7 z důvodu případných oprav. 
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Návrh usnesení: 

../2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti užívání  - na 

p.p.č. 609/7,  v k.ú. Budyně nad Ohří   s manželi Domesovými, a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy. 

Hlasování: 

pro:  15 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 
 TJ Sokol Budyně nad Ohří – výstavba  nových kabin – kanalizace, vodovod zasahují 

do pozemku města. Z tohoto důvodu je nutno schválit smlouvu o zřízení věcného břemene. 

Návrh usnesení: 

../2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě na  zřízení 

věcného břemene pro  p.p.č. 1497/1 a 1491/2 pro výstavu kanalizační a vodovodní přípojky  

s TJ Sokol Budyně nad Ohří a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Hlasování: 

pro:  15 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 
 Paní Hojzanová informovala, že pro nové zadání LHP na období 2017 – 2026 byla 

vybrána firma EKOLES. 

Návrh usnesení: 

../2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje výběr zpracovatele firmu EKOLES-

PROJEKT Jablonec nad Nisou  pro zpracování LHP  pro období 2017 – 2026 a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. 

Hlasování: 

pro:  15 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 Paní Hojzanová předložila rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Budyně nad Ohří – 

III. Etapa. Celková dotace bude činit maximálně 1.984.000,- Kč, tj. dotace 85 %, spoluúčast 

města bude 15 %, tj. 350.896,30 Kč. 

Návrh usnesení: 

../2016/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 

2016 na akci Budyně nad Ohří – chodníky III. Etapa ISPROFOND 542751013. Celková 

dotace bude činit z fondu max. 1.984.000,- Kč, tj. dotace 85 % a spoluúčast 15 % tj. 

350.896,30 Kč. 

Hlasování: 

pro:  15 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 
  

10)  Odměny neuvolněným zastupitelům 

 Pan starosta předložil zastupitelstvu Nařízení vlády ze dne 14. Prosince 2015, kterým 

se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve 

znění pozdějších předpisů. Tabulka je přílohou tohoto zápisu  
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Návrh usnesení: 

../2016/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům podle Nařízení vlády ze 

dne 14. prosince 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003Sb., o odměnách za výkon 

funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Odměny budou vypláceny od 

následujícího měsíce - 1. dubna 2016. 

Hlasování: 

pro:  15 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 

11) Obecně závazná vyhláška 

Pan starosta předložil zastupitelům Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1, kterou se 

upravují pravidla pro volné pobíhání psů. K tomuto bodu obdrželi zastupitelé spolu s 

pozvánkou i návrh obecně závazné vyhlášky. Tento návrh vyhlášky byl zveřejněn na úřední 

desce. 

 

Návrh usnesení: 

../2016/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se upravují 

pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. Vyhláška je přílohou tohoto zápisu. 

 

Hlasování: 

pro:  1 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 

12) Diskuse, interpelace 

 

V interpelaci vystoupil ing. Kindl a předložil zastupitelstvu ke schválení Žádost města na 

Ministerstvo kultury ČR o finanční příspěvek z Programu regenerace MPR a MPZ na opravu 

domu čp. 7 – infocentrum a současně nechal schválit finanční spoluúčast do výše 205 tis. Kč 

+ DPH na tuto akci pro rok 2016. 

Návrh usnesení: 

../2016/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje podání Žádosti města na Ministerstvo kultury ČR o finanční 

příspěvek z Programu regenerace MPR a MPZ na opravu domu čp. 7 – infocentrum a 

schvaluje finanční spoluúčast do výše 205 tis. Kč + DPH na tuto akci pro rok 2016. 

 

Hlasování: 

pro:  15 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

V diskuzi vystoupila paní Králová z Břežan n. O. s dotazem, zda se budou budovat chodníky 

na břežanské straně. 

 

Dále paní Stožická z ulice Slánská s dotazem na umístění kontejneru na biologicky 

rozložitelný odpad, dále se dotazovala zda by nešla změnit výzdoba ve školní jídelně. 
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13) Usnesení 

 

1/2016/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. 

  

2/2016/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 Šánovou 

 

3/2016/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. 

 

4/2016/ZM 

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

období od 15.9.2014 do 23.3.2015. 

 

5/2016/ZM 

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

nad Ohří za rok 2015. Podklady ke zprávě k plnění rozpočtu jsou přiloženy k zápisu. 

 

6/2016/ZM 

Zastupitelstvo  města Budyně nad Ohří schvaluje  rozpočet města na rok 2016 a to ve výši 

54.478,55 tis. Kč včetně financování a to v příjmech i ve výdajích dle níže uvedené 

rekapitulace a  s těmito  závaznými ukazateli: 

 Příjmy  dle  § – viz Tabulka č. 1 

 Výdaje  dle § – viz Tabulka č. 3 

 Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – viz Tabulky č. 4 

 Příspěvky poskytované třetím osobám –  viz zápis 

 Financování – viz rozpis rekapitulace příjmů a výdajů 

Rozpočet sociálního fondu na rok 2016 –viz zápis 
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Rekapitulace příjmů a výdajů v tis. Kč 

Souhrn Příjmy Výdaje 

Příjmy položkové, 

 

29.180,80 XX 

Příjmy dle paragrafů 10.691,00 XX 

Běžné výdaje 

 

XX 36.263,00 

Investiční výdaje 

 

XX 5.487,85 

Mezisoučet 39.871,80 41.750,85 

Financování 

Zůstatek k 31.12.2015 

14.606.755,91 

 

Dofinancování ze zůstatku 

2015 

  Splátky  úvěrů                              

2.598,00                  

  Výdaje  investiční                        

1.879,05 

 

Zůstatek z roku 2015             

10.129,70 

 

Splátky úvěrů  

2.598,00 

 

 

 

 

  

Zůstatek z roku 2015                                                              

 10.129,70        

Celkem: 54.478,55 54.478,55 

 

Pověřuje správce rozpočtu 

jeho rozpisem do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

Provádět přesuny mezi položkami výdajů a příjmů do výše závazných ukazatelů schváleného 

rozpočtu a následně schválených rozpočtových opatření. 

 

7/2016/ ZM  

Zastupitelstvo stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm.a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

kompetenci rady města  k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím 

rozsahu: 

1. provádění rozpočtových opatření schválených příspěvků třetím osobám schválených radou 

na základě zákona č. 250/2000Sb., a to do výše schváleného rozpočtu. 

 

2.rozpočtové opatření na základě daňového přiznání daně z příjmu za obec. 

Usnesení rady musí obsahovat číslování rozpočtových opatření schválených v kompetenci 

rady. Schválená rozpočtová opatření radou města budou předloženy na nejbližším jednání 

zastupitelstva města.  

 

8/2016/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtový výhled města na období 2017 – 

2019 dle níže uvedené tabulky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

Rozpočtový výhled v tis. Kč na r.  2017, 2018 a 2019  

Město Budyně nad Ohří 

Č.ř.    rok 

2017 

rok 

2018 

Rok 

2019 

A  Počáteční stav peněžních prostředků k l.l.  12060 9780 9220 

P1 Třída 1 Daňové příjmy  27500 28000 28200 

P2 Třída 2 Nedaňové příjmy  10500 10700 10700 

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

P4 Třída 4 Přijaté dotace (např.hradby, rekonstr.MŠ 

infocentrum,tělocvična a ostatní) 
 2500 2000 2000 

Pc  Příjmy celkem po konsolidaci  41000 41200 41400 

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  41000 41200 41400 

V1 Třída 5 Běžné neinvestiční výdaje ř. 4210  35100 35000 35000 

V2 Třída 6 Kapitálové /investiční/ výdaje ř.4220  5500 4000 4000 

Vc V1+V2 Výdaje celkem po konsolidaci  40600 39000 39000 

V4  - splátka krátkodobých úvěrů (pol. 8114)  -   

V5  - splátka dlouhodobých úvěrů (pol.8124)  2680 2760 2390 

V7  - dluhopisy - 8112  -   

V8  - dlouhodobé dluhopisy - 8122  -   

V9  - ostatní   -   

Vf V4-V9 Splátky celkem  2680 2760 2390 

V Vc+Vf Výdaje + splátky  celkem  43 280 41760 41390 

D P-V Hotovost běžného roku k 31. 12.  9 780 

 

9 220 9230  

 

 

9/2016/ZM 

Zastupitelstvo města bere na vědomí Výroční zprávu Městského úřadu Budyně nad Ohří o 

poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění o svobodném přístupu 

k informacím za rok 2015. Tato zpráva tvoří přílohu zápisu tohoto jednání. 

 

10/2016 - dotace 

Zastupitelstvo města bere na vědomí připravované ekonomické akce v roce 2016. 

 

11/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje prodej pozemku p.č. 517/36 ve vlastnictví 

města Budyně n.O.   

 

12/2016/ZM 

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

12-4003656/VB/001 LT Budyně n/O – výměna kVN pro TS Koh-i-nor na p.p. č. 775/1. 

s ČEZ Distribuce a.s. Děčín  a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
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13/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej Synagogy na st..p.č. 10 pouze 

v rozsahu zastavěného území. 

 

14/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej p.p. č. 708/1 o v k.ú. Vrbka o výměře 

33 m2.  Cena za 1m je 40Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

 

15/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti užívání  - na 

p.p.č. 609/7,  v k.ú. Budyně nad Ohří   s manželi Domesovými, a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy. 

 

16/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě na  zřízení 

věcného břemene pro  p.p.č. 1497/1 a 1491/2 pro výstavu kanalizační a vodovodní přípojky  

s TJ Sokol Budyně nad Ohří a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

17/2016/ZM  

Zastupitelstvo města schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům podle Nařízení vlády ze 

dne 14. prosince 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003Sb., o odměnách za výkon 

funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Odměny budou vypláceny od 

následujícího měsíce - 1. dubna 2016. 

 

18/2016/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se upravují 

pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. Vyhláška je přílohou tohoto zápisu. 

 

19/2016/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje podání Žádosti města na Ministerstvo kultury ČR o finanční 

příspěvek z Programu regenerace MPR a MPZ na opravu domu čp. 7 – infocentrum a 

schvaluje finanční spoluúčast do výše 205 tis. Kč + DPH na tuto akci pro rok 2016. 

 

20/2016/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 

na akci Budyně nad Ohří – chodníky III. Etapa ISPROFOND 542751013. Celková dotace 

bude činit z fondu max. 1.984.000,- Kč, tj. dotace 85 % a spoluúčast 15 % tj. 350.896,30 Kč. 

 

Všechna usnesení číslo 1/2016/ZM až 20/2016/ZM byla schválena nadpoloviční většinou 

všech členů Zastupitelstva města Budyně n. Ohří 

 
14) 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:    

zapsala dne:  21. 3. 2016 


