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

 

Zápis č. III/2016 z veřejného zasedání  
 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O.  

ze dne  20.06. 2016 od 18.00 hodin do 21.00 hod. 
 

 

Přítomní:   13   členů  zastupitelstva  města,  2  omluveni viz prezenční listina 

      

 

Pořad jednání:   1)   Zahájení 

   2)   Kontrola usnesení 

   3)   Informace starosty o činnosti rady 

4)   Hospodaření města za I. čtvrtletí 2016  

5)   Účetní závěrka 2015 

6)   Závěrečný účet města 2015 

7)   Rozpočtové opatření 

8)   Schválené dotace 

9)   Majetkové záležitosti 

                                  10)   Různé  

            11)   Interpelace  

            12)   Diskuse        

                                  13)   Usnesení 

                                  14)   Závěr 

 

     

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

Konstatoval, že je přítomno      zastupitelů,     jsou omluveni  

 Zastupitelé schválili 13-ti hlasy dnešní program jednání. 

 

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

Milena Doušová, Bc. Michal Vogel, Bc. Veronika Tajovská 

…………………………………………………………………………………… 

 

Rovněž 1  -ti hlasy byli schváleni ověřovatelé zápisu ve složení:  

Antonín Líbal, MUDr. Jan Medonos 

…………………………………………………………………………………… 

 

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:  Milena Doušová, Bc. Michal Vogel, Bc. Veronika Tajovská 

 

ověřovatele zápisu ve složení: Antonín Líbal, MUDr. Jan Medonos 
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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.   1/2016/ZM 

- 29/2016/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. 1/2016/ZM - 29/2016/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 

22.3.2016 do 20.6.2016.  

 

4.4.2016 

 Užívání veřejného prostranství – hostinec U mlýna 

 Žádost o finanční příspěvek Konfederace politických vězňů 

 Převod nájemní smlouvy na syna p. Zemana ve Vrbce 

 Převod nájemní smlouvy p. Altman 

 Novodobá sanitka – pravidla pro vyplácení 

 Zajištění dopravní obslužnosti  

 Žádost o dotaci TJ Viktorie Budyně n. O. 

 Žádost o poskytnutí souhlasu vlastníka s umístěním spolku 

 Parkování v ulici Poplužní 

 Parkování u zdravotního střediska 

 Výpověď smlouvy Kovošrotu 

 Akátová stráň Vrbka 

 Sběr použitého oblečení 

18.4.2016 

 Přidělení bytů v ul. Poplužní 
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 Rozpočtové opatření 

 Žádost o koupi pozemku 

 Žádost o pronájem rybníku Křepelka 

 Stížnost Vrbka – zdevastovaná cesta 

2.5.2016 

 Návrh na zřízení chráněné dílny  – p. Malátek 

 Pravidla pro příspěvkové organizace 

 Žádost o příspěvek na dopravu do školy v přírodě 

 Žádost o příspěvek – SVČ Drak pro mažoretky a pěvecký soubor 

 Žádost o pronájem veřejného prostranství 

 Projekt „Senioři komunikují“ – kurz dovednosti v práci s počítačem 

 Příspěvek na Závod míru juniorů  

18.5.2016 

 Žádost o povolení podnájmu 

23.5.2016 

 Přidělení měst. bytu 

 Žádost o prominutí dlužné částky 

 Poskytnuté příspěvky PO 

 Rozpočtové opatření 

 Schválení účetních závěrek ZŠ, MŠ, ŠJ 

 Žádost o povolení venkovního posezení 

 Žádost o schválení opravy polní cesty 

 Žádost o odkoupení pozemku 

 Žádost o pronájem veřejného prostranství 

13.6.2016 

 Žádost o podnájem v čp. 427, 340 

 Žádost o celoroční pronájem pozemku 

 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy 

 Rozpočtové opatření č. 4 

 Rozdělení výsledku hospodaření přísp. org. 

 Zpráva auditora o přezkumu hospodaření za rok 2015 

 Inventarizační zpráva – město 2015 

 Náklady na provoz chráněné dílny 

 Příprava zastupitelstva 

20.6.2016 

 Zpráva městské policie 

 Přidělení měst. Bytu 

 Žádost o zapůjčení školní jídelny 

 Udělení mimoř. finančních odměn ŠJ, MŠ, SVČ 

Návrh na usnesení: 

… /2016/ZM 

 Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o   činnosti rady za období od 22.3.2016 do 

20.6.2016 
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Hlasování: 

Pro:  13 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

4)   Hospodaření města za I. čtvrtletí 2016 

 

Předložila pí Strossová. K tomuto bodu obdrželi zastupitelé spolu s pozvánkou  sestavu 

„Rozpočet podle paragrafů-příjmy daňové, příjmy dle paragrafů a rozpočet podle paragrafů-

výdaje, vše k 31.3.2016. 

  

A) Příjmy 

- daňové příjmy  v I.čtvrtletí roku 2016 činily 7.909.162,98 Kč, což je plnění rozpočtu na 27,10 

%. 

- příjmy podle paragrafů /včetně daňových/  k 31.3.2016 činily  10.584.983,31 Kč tj. plnění 

26,55%. 

  

B) Výdaje v I.čtvrtletí roku 2016 činily 9.501.766,13 Kč , což je plnění rozpočtu na 22,76 %. 

   

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

643.336,64 Kč.  

 

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

překročení, tj. nedošlo k překročení plnění 100%. 

 

K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

.. /2016/ ZM 

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

Ohří za l. čtvrtletí roku 2016. 

 

Hlasování: 

Pro:  13 

Proti:   0 

Zdržel se:  0 

 

 

5)   Účetní závěrka 2015 

Dále zastupitelé  obdrželi, v souladu s vyhláškou č. 220/2013 o požadavcích na schvalování 

účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,  účetní výkazy Města Budyně nad Ohří 

za účetní období roku 2015.  

Účetní závěrku tvoří tyto výkazy: 
- Rozvaha – podává informace o majetku  a zdrojích 

- Výkaz zisku a ztráty -  podává informace o nákladech a výnosech 

- Příloha – obsahuje doplňující údaje  uvedených účetních výkazů, informace o významných 

skutečnostech ovlivňujících hospodaření a upřesnění účetních metod   

 

Ostatní podklady pro  schválení :  

  Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015. – tuto zprávu jste obdrželi také spolu 

s pozvánku. Tuto zprávu projednal finanční výbor dne 13.6.2016 bez připomínek. 

   

Přezkum hospodaření proběhl ve dnech 23.9. 2015, 27.1.2016,4.4.2016 a 6.4.2016. Při dílčích 

přezkoumáních nebyly zjištěny žádné závažné nepřesnosti, drobné nejasnosti byly odstraněny 

na místě.  



 5 

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny nedostatky ani rozpory se 

závaznými právními předpisy, a proto vyslovuji výsledek přezkoumání hospodaření města 

Budyně nad Ohří   bez chyb a nedostatků.  

 

Návrh protokolu o schvalování účetní závěrky účetní jednotky Město Budyně nad Ohří, který 

bude součástí usnesení  

 

Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2015 

 

Identifikace schvalované účetní závěrky: 

Účetní  závěrka sestavená k 31.12.2015 

Za účetní jednotku: Město Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65,411 18 Budyně nad Ohří, 

IČ:00263427, ÚSC 

Schvalované výkazy: Rozvaha k 31.12.2015 

                     Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 

                                    Příloha k 31.12.2015  

 

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 20.6.2016     usnesení č.   /2016/ZM 

Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky dle § 84 odst.2 písm. b) zákona č. 

128/2000 Sb. O obcích 

Zastupitelé města Budyně nad Ohří, přítomní při schvalování účetní závěrky: Ing. Petr Medáček, 

CSc.,MBA, Ing Petr Kindl, MUDr.Jana Rážková, RNDr. Blanka Horáčková, Bc.Michal Vogel, 

Ivan Munzar, MUDr. Jan Medonos, Bc.Veronika Tajovská, Antonín Líbal, Václav Svoboda,  

Milena Doušová, Ladislava Rážková, Miloš Šifalda. 

Výrok o schválení účetní závěrky: 

Zastupitelstvo města  schvaluje  účetní závěrku za rok 2015 poměrem hlasů: 

Pro: 13      Proti: 0   Zdržel se: 0 

Vyjádření účetní jednotky k výroku 

Zastupitelstvo  města  sleduje během roku  průběžné hospodaření města a přijímá potřebná 

opatření k zamezení vzniku problémů, které mohou vést k neschválení účetní závěrky. 

Na základě předložených podkladů neshledalo žádné skutečnosti, které by měly vliv na  věrný a 

poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky a  vedly k neschválení účetní 

závěrky.  

Na základě schválení účetní závěrky provede účetní obce přeúčtování výsledku 

hospodaření ve schvalovacím řízení z účtu 431 na účet 432-Výsledek hospodaření minulých 

účetních období. 

Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky  včetně souvisejících informací předá 

účetní jednotka do centrálního systému účetních informací. 

   

…/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje,  účetní závěrku města Budyně nad Ohří za rok 

2015, tj. za období od 1.1. do 31.12.2015.  

formou vydání „Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2015“.Protokol je součástí  

usnesení.  

  

Hlasování: 

pro:  13 

proti:  0 
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zdržel se: 0 
 

6)   Závěrečný účet města 2015 

 

Závěrečný účet města včetně příloh přednesla pí Strossová,  zastupitelé jej obdrželi spolu 

s pozvánkou. V souladu s par. 17 zák. č. 250/2000 Sb. v platném znění byly splněny všechny 

zákonné podmínky o zveřejnění, celý návrh závěrečného účtu a celá zpráva auditora byla 
zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 15ti dnů před projednáním v Zastupitelstvu města 

Budyně nad Ohří. 

Závěrečný účet je komplexní dokument, který shrnuje hospodaření obce  v roce 2015. 

    I. – Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015-  výkaz FIN 2-12M – příloha č. 1 

   II. – Hospodaření s majetkem – účetní výkazy – Rozvaha / příloha č. 3/, Výkaz zisku a ztráty    

           /příloha č. 4/ a Příloha /příloha č. 5/ =  účetní závěrka. Informace o provedné inventarizaci. 

  III. – informace o úvěrech 

  IV. – významnější opravy a investice 

   V. – Vyúčtování přijatých  a poskytnutých dotací 

 VI. – Stav finančních prostředků na bankovních účtech 

VII. – Hospodaření příspěvkových organizací 

VIII. – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Budyně nad Ohří za rok 2015 / příloha          

          č. 2 = projednána v bodě účetní závěrka.  

Závěrečný účet města tvoří přílohu zápisu. 

K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.  

 

 

../2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje  závěrečný účet města za rok 2015 a 

vyjádřuje souhlas s celoročním hospodařením  bez výhrad. 

 
 

Hlasování: 

pro:            13  

proti:  0 

zdržel se: 0 
 

7)   Rozpočtové opatření 

 

Dále pí Strossová předložila tato rozpočtová opatření ke schválení: 

Rozpočtové opatření č. 3 3/RM /2016 

-schválené příspěvky  usnesením rady č. 73/2016/ RM a 74/2016/RM  ze dne 23.5.2016 ve výši 

13.500,-- Kč 

 

Rozpočtové opatření č. 4 4/RM/2016 

-schválené příspěvky usnesením rady č. 76/2016/RM, a 78/2016/RM ze dne 13.6.2016 ve výši  

12.000,-- Kč 

 

... /2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtové opatření č.3 3/RM/2016 a 

č. 4 4/RM/2016 schválené radou města.  

 

Rozpočtové opatření č. 5 5/ZM/2016 

 

 Zastupitelé obdrželi  spolu s pozvánkou  rozpis jednotlivých položek rozpočtového 

opatření spolu s tabulkou rekapitulace příjmů a výdajů.  Před konáním zastupitelstva předala 

p.Strossová zastupitelům ještě nový rozpis jednotlivých položek spolu s rekapitulační tabulkou a 
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seznámila zastupitele s významnými změnami. Rozpis rozpočtového opatření je přílohou zápisu, 

rekapitulační tabulka jeho součástí. 

 

Rozpočtové opatření č.5     5/ZM/2016 

 
Rekapitulace příjmů a výdajů v  Kč 

 

 

 

Souhrn 
Příjmy Výdaje 

Příjmy položkové, 

 

31.450.510,30 XX 

Příjmy dle paragrafů 11.165.000,00 XX 

Běžné výdaje 

 

XX 37.597.000,00 

Investiční výdaje 

 

XX 10.312.847,00 

Mezisoučet 42.615.510,30 47.909.847,00 

Financování 

 

 

 

Zůstatek k 31.12.2015       

14.606.755,91Kč 

 

Dofinancování ze 

zůstatku 2015 

Splátky úvěrů                          

2.598.000,00 

Inv.výdaje                               

5.294.336,70 

            

Zůstatek min.období             

6.714.419,21 

      . 

 

Splátky úvěrů  

           2.598.000,00 

 

 

 

 

Rezerva výdajů ze 

zůstatku min.období 

+6.714.419,21 

Celkem: 57.222.266,21 57.222.266,21 

 
        

 

 

Návrh na usnesení: 

... /2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. 5 5/ZM/2016  dle 

přiložené rekapitulace. Rozpis rozpočtového opatření bude součástí zápisu. Rekapitulace ve výši 

57.222.266,21 Kč bude součástí zápisu. 

 
 

Hlasování: 

pro:  13 

proti:  0 

zdržel se: 0 
 

8)   Schválené dotace 

Ing. Kindl předložil zastupitelstvu ke schválení tyto dotace: 
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…/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti o dotaci na KÚÚK na projekt 

„Oprava drobných památek I. Etapa“. 1. Kaplička U andělíčka v Pístech, 2. Křížek na rozcestí 

Budyně nad Ohří – Roudníček – Kostelec nad Ohří, 3. Křížek v k.ú. Kostelec nad Ohří, 4. Křížek 

na návsi v Kostelci nad Ohří, v celkové výší 42.907,- Kč. 

 

…/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční spoluúčast města na projektu „Oprava 

drobných památek I. Etapa“. 1. Kaplička U andělíčka v Pístech, 2. Křížek na rozcestí Budyně nad 

Ohří – Roudníček – Kostelec nad Ohří, 3. Křížek v k.ú. Kostelec nad Ohří, 4. Křížek na návsi 

v Kostelci nad Ohří, ve výši 12.907,- Kč (30% celkových nákladů). 

 

…/2016/ZM 

 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti o dotaci na SZIF na projekt 

„Udržování a obnova kulturního dědictví venkova – podpora pro vytvoření nebo obnovu místa 

pasivního odpočinku, cesta k Barboře“, v celkové výši 76.456,- Kč. 

 

…/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční spoluúčast města na projektu 

„Udržování a obnova kulturního dědictví venkova – podpora pro vytvoření nebo obnovu místa 

pasivního odpočinku, cesta k Barboře“, ve výši 22.937,- Kč (30% celkových nákladů). 

 

…/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti o dotaci na SZIF na projekt 

„Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, Břežany nad Ohří – kaplička 

pod skalou“, v celkové výši 354.275,- Kč 

 

…/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční spoluúčast města na projektu „Údržba a 

obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, Břežany nad Ohří – kaplička pod skalou“, 

ve výši 106.283,- Kč (30% celkových nákladů). 

 

Hlasování: 

pro:  13 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

9)   Majetkové záležitosti 

 Město obdrželo od ČEZ Distribuce a.s. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy  o zřízení 

VB služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-4004140/VBP001. Smlouva se uzavírá 

na akci stavba vedení nízkého napětí v ulici Okružní a Ostrovní. Stavba povede po pozemcích ve 

vlastnictví města. 

 

…/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 

zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu provést stavbu č. IE-12-4004140/VB/P001 na 

pozemcích ve vlastnictví města v k. ú. Budyně nad Ohří v ulici  Ostrovní a Okružní s ČEZ 

Distribuce, a.s. na akci stavba vedení nízkého napětí  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

I. Hojzanová předložila zastupitelům žádost o koupi zahrady na p.p.č. 517/37 o výměře 143 

m2 v lokalitě za Dvorem, zájemce je pan Ing. David, který se zahradou sousedí. Rada 

nedoporučila prodej tohoto pozemku, z důvodu plánované komunikace v této lokalitě. Rada 

doporučila dlouhodobý pronájem pozemku. 
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…./2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje prodej pozemku p.č. 517/37 v k.ú. Budyně  

nad Ohří. Zároveň zastupitelstvo schvaluje záměr dlouhodobého pronájmu tohoto pozemku.  

 

 

 

Dále byla předložena žádost o odkoupení pozemku č. 100/1 v k.ú. Písty o výměře 704 m2 

zahrada, zájemce je pan Zůna, který s pozemkem sousedí. Rada nedoporučila prodej tohoto 

pozemku. Navrhla dlouhodobý pronájem. 

 

……/2016/ZM 

 Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje prodej pozemku č. p. 100/1 v k.ú. Písty. 

Zároveň zastupitelstvo schvaluje záměr dlouhodobého pronájmu tohoto pozemku. 

Vyřazení mylně zařazeného majetku - jedná se budovu kina, která byla zařazena do 

majetku města.  

Při opakovaných pátrání a jednání bylo zjištěno, že budova kina nyní patří do majetku Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových.   

 Inventář kina – drobný dlouhodobý majetek a majetek neevidovaný v účetnictví bude 

vyřazen  z majetku města a po jednání s Úřadem pro zastupování státu bude rozhodnuto jakým 

způsobem. 

……/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje vyřazení budovy kina z majetku města a 

schvaluje převod budovy do majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se způsobem vyřazení inventáře kina z inventurních seznamů. 

 

Dotace – Městu Budyně n.O. byla schválena žádost o dotaci  na akci Písty – Chodníky a přechod 

na maximální příjem dotace na částku 1.980.000,--- Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 

Maximální částka spoluúčasti města by měla být cca 298.050,-- Kč.  

 

......./2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí schválenou žádost o dotaci ze 

Státního fondu dopravní infrastruktury na  akci: „Písty - Chodníky a přechod“  na částku 

1.987.000,-- což je 85%    a zároveň Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí 

finanční spoluúčast města na financování této akce v  rozsahu ve výši 15% spoluúčasti, tj. cca 

298.050,00 Kč. 

 

Hlasování: 

pro:  13 

proti:  0 

zdržel se: 0 
 

 

10) Různé 

 

  

11) Interpelace 

V interpelaci nevystoupil žádný zastupitel. 

 

12) Diskuze 

V diskuzi nikdo nevystoupil. 

 

13) Usnesení 
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30/2016/ZM 

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

návrhovou komisi ve složení: Milena Doušová, Bc. Michal Vogel, Bc. Veronika Tajovská 

a ověřovatele zápisu ve složení: Antonín Líbal, MUDr. Jan Medonos 

 

31/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, 

neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 12, 3 omluveni. 

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

zapisovatelkou paní Šánovou 

 

32/2016/ZM 

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

zastupitelstva č. 1/2016/ZM - 29/2016/ZM.  Uložené úkoly byly splněny.  

 

33/2016/ZM 

 Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o  činnosti rady za období od 22.3.2016 do 

20.6.2016 

 

34/2016/ZM 

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

Ohří za I. čtvrtletí roku 2016. 

 

35/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje,  účetní závěrku města Budyně nad Ohří za rok 

2015, tj. za období od 1.1. do 31.12.2015.  

Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2015 

 

Identifikace schvalované účetní závěrky: 

Účetní  závěrka sestavená k 31.12.2015 

Za účetní jednotku: Město Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65,411 18 Budyně nad Ohří, 

IČ:00263427, ÚSC 

Schvalované výkazy: Rozvaha k 31.12.2015 

                     Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 

                                    Příloha k 31.12.2015  

 

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 20.6.2016     usnesení č. 35 /2016/ZM 

 

Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky dle § 84 odst.2 písm. b) zákona č. 

128/2000 Sb. O obcích 

Zastupitelé města Budyně nad Ohří, přítomní při schvalování účetní závěrky: Ing. Petr Medáček, 

CSc.,MBA, Ing Petr Kindl, MUDr.Jana Rážková, RNDr. Blanka Horáčková, Bc.Michal Vogel, 

Ivan Munzar, MUDr. Jan Medonos, Bc.Veronika Tajovská, Antonín Líbal, Václav Svoboda,  

Milena Doušová, Ladislava Rážková, Miloš Šifalda. 

Výrok o schválení účetní závěrky: 

Zastupitelstvo města  schvaluje  účetní závěrku za rok 2015 poměrem hlasů: 

Pro:  13       Proti: 0         Zdržel se: 0 

Vyjádření účetní jednotky k výroku 
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Zastupitelstvo  města  sleduje během roku  průběžné hospodaření města a přijímá potřebná 

opatření k zamezení vzniku problémů, které mohou vést k neschválení účetní závěrky. 

Na základě předložených podkladů neshledalo žádné skutečnosti, které by měly vliv na  věrný a 

poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky a  vedly k neschválení účetní 

závěrky.  

Na základě schválení účetní závěrky provede účetní obce přeúčtování výsledku hospodaření ve 

schvalovacím řízení z účtu 431 na účet 432-Výsledek hospodaření minulých účetních období. 

Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky  včetně souvisejících informací předá 

účetní jednotka do centrálního systému účetních informací. 

  

36/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje  závěrečný účet města za rok 2015 a vyjádřuje 

souhlas s celoročním hospodařením  bez výhrad. 

 

37/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtové opatření č.3 3/RM/2016 a č. 4 

4/RM/2016 schválené radou města.  

 

38/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. 5 5/ZM/2016  dle 

přiložené rekapitulace. Rozpis rozpočtového opatření bude součástí zápisu. Rekapitulace ve výši 

57.222.266,21 Kč bude součástí zápisu. 

 

Rekapitulace příjmů a výdajů v  Kč 
 

 

 

Souhrn 
Příjmy Výdaje 

Příjmy položkové, 

 

31.450.510,30 XX 

Příjmy dle paragrafů 11.165.000,00 XX 

Běžné výdaje 

 

XX 37.597.000,00 

Investiční výdaje 

 

XX 10.312.847,00 

Mezisoučet 42.615.510,30 47.909.847,00 

Financování 

 

 

 

Zůstatek k 31.12.2015       

14.606.755,91Kč 

 

Dofinancování ze 

zůstatku 2015 

Splátky úvěrů                          

2.598.000,00 

Inv.výdaje                               

5.294.336,70 

            

Zůstatek min.období             

6.714.419,21 

      . 

 

Splátky úvěrů  

           2.598.000,00 

 

 

 

 

Rezerva výdajů ze 

zůstatku min.období 

+6.714.419,21 

Celkem: 57.222.266,21 57.222.266,21 
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39/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti o dotaci na KÚÚK na projekt 

„Oprava drobných památek I. Etapa“. 1. Kaplička U andělíčka v Pístech, 2. Křížek na rozcestí 

Budyně nad Ohří – Roudníček – Kostelec nad Ohří, 3. Křížek v k.ú. Kostelec nad Ohří, 4. Křížek 

na návsi v Kostelci nad Ohří, v celkové výší 42.907,- Kč. 

 

40/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční spoluúčast města na projektu „Oprava 

drobných památek I. Etapa“. 1. Kaplička U andělíčka v Pístech, 2. Křížek na rozcestí Budyně nad 

Ohří – Roudníček – Kostelec nad Ohří, 3. Křížek v k.ú. Kostelec nad Ohří, 4. Křížek na návsi 

v Kostelci nad Ohří, ve výši 12.907,- Kč (30% celkových nákladů). 

 

41/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti o dotaci na SZIF na projekt 

„Udržování a obnova kulturního dědictví venkova – podpora pro vytvoření nebo obnovu místa 

pasivního odpočinku, cesta k Barboře“, v celkové výši 76.456,- Kč. 

 
42/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční spoluúčast města na projektu 

„Udržování a obnova kulturního dědictví venkova – podpora pro vytvoření nebo obnovu místa 

pasivního odpočinku, cesta k Barboře“, ve výši 22.937,- Kč (30% celkových nákladů). 

 

43/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční spoluúčast města na projektu 

„Udržování a obnova kulturního dědictví venkova – podpora pro vytvoření nebo obnovu místa 

pasivního odpočinku, cesta k Barboře“, ve výši 22.937,- Kč (30% celkových nákladů). 

 

44/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční spoluúčast města na projektu „Údržba a 

obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, Břežany nad Ohří – kaplička pod skalou“, 

ve výši 106.283,- Kč (30% celkových nákladů). 

 
45/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 

zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu provést stavbu č. IE-12-4004140/VB/P001 na 

pozemcích ve vlastnictví města v k. ú. Budyně nad Ohří v ulici  Ostrovní a Okružní s ČEZ 

Distribuce, a.s. na akci stavba vedení nízkého napětí  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

46/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje prodej pozemku p.č. 517/37 v k.ú. Budyně  

nad Ohří. Zároveň zastupitelstvo schvaluje záměr dlouhodobého pronájmu tohoto pozemku.  

 

47/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje prodej pozemku č. p. 100/1 v k.ú. Písty. 

Zároveň zastupitelstvo schvaluje záměr dlouhodobého pronájmu tohoto pozemku. 

 

48/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje vyřazení budovy kina z majetku města a 

schvaluje převod budovy do majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se způsobem vyřazení inventáře kina z inventurních seznamů. 
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49/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí schválenou žádost o dotaci ze Státního 

fondu dopravní infrastruktury na  akci: „Písty - Chodníky a přechod“  na částku 1.987.000,-- což 

je 85%    a zároveň Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí finanční spoluúčast 

města na financování této akce v  rozsahu ve výši 15% spoluúčasti, tj. cca 298.050,00 Kč. 

 

 

 

 

Všechna usnesení číslo 30/2016/ZM až 49 /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 


