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

 

Zápis č. II/2017 z veřejného zasedání 

 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O. 

ze dne  19.06. 2017 od 18.00 hodin 21.30 hod. 

 
 

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

      

 

Program jednání:           1)   Zahájení 

    2)   Schválení programu 

    3)   Informace o usnášeníschopnosti 

    4)   Volba orgánů zastupitelstva 

    5)   Kontrola usnesení 

    6)   Informace starosty o činnosti rady 

    7)   Hospodaření  města za I. čtvrt. 2017 

    8)   Zpráva finančního výboru 

    9)   Zpráva kontrolního výboru 

             10)   Zpráva o přezkoumání hospodaření města 2016 

             11)   Účetní závěrka města za rok 2016 

             12)   Závěrečný účet města 

             13)   Plán investičních akcí a oprav 

             14)   Majetkové záležitosti 

             15)   Investiční záměr průmyslové zóny 

             16)   Rozpočtové opatření      

                                     17)   Interpelace  

                     18)   Diskuse        

                                     19)   Usnesení 

                                     20)   Závěr 

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

 

2) Schválení programu 

Starosta seznámil členy zastupitelstva s navrženým programem a zda zastupitelstvo souhlasí se 

změnou programu v bodě 17) – Informace o závěrečném účtu SONO. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 22  

Počet hlasujících: 13 Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 

Dále se starosta otázal se zda všichni členové zastupitelstva obdrželi materiály včas a mohli se tedy 

seznámit s projednávaným materiálem zda má někdo připomínku k navrženému programu nebo 

pozměňující návrh. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 23  

Počet hlasujících:  Pro:   Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 

 

 

 



3) Informace o usnášeníschopnosti 

 

Starosta konstatoval, že je v okamžiku zahájení jednání bylo přítomno 13   zastupitelů,  2 zastupitelé 

jsou omluveni, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné ve všech projednávaných záležitostech a bylo 

přijaté usnesení č. 24 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 24  

Počet hlasujících: 13 Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 

4) Volba orgánů zastupitelstva 

 

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

RNDr. Blanka Horáčková, Václav Svoboda, Jarmila Vančová 

…………………………………………………………………………………… 

 

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

Antonín Líbal, MUDr. Jana Rážková 

…………………………………………………………………………………… 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 25  

Počet hlasujících:    13       Pro:   13 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

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

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 26 

Počet hlasujících: 13 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

5) Kontrola usnesení 

  Starosta města provedl kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva č.   01/2017/ZM – 

21/2017/ZM.  

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 27 

Počet hlasujících: 13 Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

6) Informace starosty o činnosti rady města 

Ing. Medáček seznámil zastupitele s činností rady za období od 22.03.2017 do 19.06.2017. 

 

3.4.2017 

- odkoupení pozemku v Pístech, Roudníčku 

- žádost o dataci TJ Viktorie Budyně n.O. 

- žádost o příspěvek Podřipská nemocnice 

- akce Ukliďme Česko 

 

19.4.2017 

- žádost o pronájem pozemku 

- žádost o odkup pozemku 

- informace o Kontaktním centru Litoměřice 

- anketa v Pístech- výstavba MVE 

 

 

 

 



3.5.2017 

- závod míru juniorů – příspěvek 

- příspěvek na dopravu do školy v přírodě 

- žádost o užívání veřejného prostranství 

 

15.5.2017 

- žádost o pronájem pozemku 24.-25. května pro šermířskou skupinu 

- rozpočtové opatření 2  2/RM/2017 

- návrh závěrečného účtu města 

- užívání veřejného prostranství 

- Kaplička v Břežanech n.O. 

- dům p. Homoly 

 

12.6.2017 

- účetní závěrky příspěvkových organizací 

- žádost o proplacení zvýšených plateb za elektřinu 

- odměny v ZŠ  

- žádost Diakonie Broumov 

- nájemní smlouva čp. 78 – cukrárna 

- stížnost Kostelec n. O. 

- rozpočtové opatření  3 3/RM/2017¨ 

 

19.6.2017 

- žádost TJ Sokol Budyně n.O. o prominutí dluhu 

- příprava dvou sportovišť 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 28 

Počet hlasujících: 13 Pro: 13  Proti:  Zdržel se:0 

 

7) Hospodaření  města za I. čtvrt. 2017 

  

Zastupitelé byli seznámeni s hodnocením rozpočtového provizoria za období od 1.1.2017-22.3. 2017 

tj. do schválení rozpočtu na rok 2017. Celkové příjmy po konsolidaci od počátku roku do 31.3.2017 

činily  9.836.454,80 Kč, tj čerpání   21,34%.  Výdaje celkem po konsolidaci činily 6.243.711,32 Kč, tj. 

čerpání 15,99%. Vzhledem k tomu, že stanovené zásady rozpočtového provizoria byly dodrženy i 

k 31.3.2017, pravidla rozpočtového provizoria nebyla porušena. 

Dále bylo zastupitelům přeloženo plnění rozpočtu k 31.3.2017. Plnění v jednotlivých paragrafech bylo 

v souladu se schváleným rozpočtem a nedošlo u výdajů k jeho překročení v žádném §. Podklady o 

plnění rozpočtu jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 29 

Počet hlasujících: 13 Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se:0 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 30 

Počet hlasujících: 13 Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se:0 

 

 

8)  Zpráva finančního výboru  

Zprávu finančního výboru za rok 2016 předložil Michal Vogel.  Zpráva tohoto výboru je přílohou 

zápisu. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 31 

Počet hlasujících: 13 Pro: 13 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 



9)   Zpráva kontrolního výboru 

Zprávu kontrolního výboru předložil pan Antonín Líbal. Zpráva z jednání kontrolního výboru je 

přílohou tohoto zápisu. 

 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 32 

Počet hlasujících: 13 Pro: 13 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

10)   Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2016 

Paní Strossová seznámila zastupitele se Zprávou nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření 

Města Budyně nad Ohří za rok 2016. Přezkoumání proběhlo ve dnech. 27.9.2016, 25.1.2017, 

14.3.2017 a 3.4.2017 s tímto závěrem: Při přezkoumání hospodaření města Budyně nad Ohří za rok 

2016 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.   

Tato zpráva  tvoří součást závěrečného účtu a bude schvalována spolu se závěrečným účtem 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 33 

Počet hlasujících: 13 Pro: 13 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

11)  Účetní závěrka města za rok 2016  

Paní Strossová předložila zastupitelstvu, jako schvalujícímu orgánu, účetní výkazy, které tvoří účetní 

závěrku tj. Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu. 

Jako další podklady k projednání účetní závěrky byla předložena zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření a inventarizační zpráva.  

Součástí schválení účetní závěrky je také schválení výsledku hospodaření. Za rok 2016 byl 

vykázán výsledek hospodaření ve výši 10.335.408,99 Kč.   

Z projednání  účetní závěrky  byl vytvořen protokol, který bude zaslán do CSÚIS a proveden účetní 

zápis  o zúčtování výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení. Protokol je přílohou tohoto zápisu. 
 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 34 

Počet hlasujících: 13     Pro: 13 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

12)  Závěrečný účet města za rok 2016 

Zastupitelé byli seznámeni s Návrhem závěrečného účtu města za rok 2016. Součástí závěrečného účtu 

je zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2016. Dále tvoří přílohu Výkaz o plnění rozpočtu 

FIN 2 12M, účetní výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha . 

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na elektronické úřední desce v plném znění a na listinné úřední 

desce ve zkráceném rozsahu po dobu 15-ti dnů před projednáním zastupitelstvem. Návrh závěrečného 

účtu tvoří přílohu tohoto zápisu. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 35 

Počet hlasujících: 13     Pro: 13 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

13)   Plán investičních akcí a oprav 

Pan starosta seznámil zastupitelstvo s plánem investičních akcí a oprav: 

Multifunkční sportoviště u ZŠ a  na pozemku TJ Viktorie Budyně n.O. 

Oprava střechy domu č.p. 186. 

Nová výdřeva bašty jihozápadní bašty na vodním hradě. 

Vybudování schodiště do sklepení hradu. 

Vybavení interiéru infocentra. 

Projektová příprava na zabezpečení zdravotního střediska. 

Projektová příprava na kotelny sídliště Poplužní. 

Projektová příprava na rozšíření MŠ a zateplení pláště čp. 345. 



 

Dotaz zastupitelky Wipplerové: jak je to s opravou domu č.p. 345 

Odpověď: Ještě nejsou uzavřeny smlouvy s nájemníky. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 36 

Počet hlasujících: 13 Pro:  13 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

14)   Majetkové záležitosti 

 Pan Jaroslav Procházka žádá zastupitelstvo města o prodej části  obecního pozemku. 

Jedná se o část p.p. č. 1410/11 ostatní plocha (celková výměra 9652m2) o výměře 79 m2v 

k.ú. Budyně nad Ohří v ulici Školská u domu č.p. 181.  Tato část pozemku tvoří dvůr 

k domu č.p. 181. Tento pozemek je užíván historicky k domu č. p. 181 a chybou 

zakreslením v KN nabyli majitelé domu přesvědčení, že je pozemek jejich. Novým 

zkoumáním bylo zjištěno, že pozemek patří městu. Proto rada doporučila prodej. 

Cena pozemku č. 1410/11 navrhovaná  radou je 50 Kč za 1m2. Navrhovaná cena pozemku je v místě 

obvyklá. Záměr  města byl dle zákona vyvěšen a jiný zájemce se nepřihlásil. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 37 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 38 

 

Počet hlasujících:  13 Pro:  13 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 Manželé Marie a Rudolf Krejčí žádají zastupitelstvo města o prodej  obecního pozemku. 

Jedná se o p.p. č. 362/1 ostatní plocha o celkové výměře 127 m2v k.ú. Písty v chatové 

oblasti.Tento pozemek mají v dlouhodobém pronájmu. Rada nedoporučila prodej tohoto 

pozemku, ale dále jeho dlouhodobý pronájem.  

 Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 39      

 Počet hlasujících:  13 Pro:  13 Proti: 0  Zdržel se: 0Pan Jiří 

Kern žádá zastupitelstvo města o prodej části obecního pozemku. Jedná se o část p.p. č. 

596/1 ostatní plocha (celková výměra 556m2) o část cca120 m2v k. ú. Roudníček u domu 

č. p. 15 (od Obory). Rada nedoporučila prodej tohoto pozemku a ani jeho pronájem. 

  

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 40 

Počet hlasujících:  13 Pro:  3 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor majetkový nám zaslal návrh Darovací smlouvy na 

tyto pozemky v k.ú. Písty. Je to p.p.č. 1097/2 o výměře 232 m2, p.p.č. 1097/3 o výměře 

118 m2 a p.p.č. 1097/4 o výměře 61 m2. Tyto pozemky byly odděleny z původního 

pozemku p.č. 1097 druh pozemku ostatní plocha, užití silnice. Na těchto pozemcích je 

umístěna naše stavba chodníku v Pístech, což se zjistilo při závěrečném přesném zaměření 

této stavby. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 41 

 

 

Počet hlasujících:  13 Pro:  3 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 Pan Petr Žďárský zaslal dopis Městu Budyně nad Ohří s nabídkou prodeje pozemků 

v lokalitě od benzínové pumpy směrem k obci Vrbka. Jedná se o rozlohu přibližně 7 ha 

polí a ostatních ploch. Přílohou dopisu byl znalecký posudek pozemků. Tato nabídka byla 

předložena Radě města Rada města ji postupuje zastupitelstvu.  Cena pozemků dle 

znaleckého posudku se pohybuje v průměru za 140,- Kč za m2. 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 42 

Počet hlasujících:  13 Pro:  3 Proti: 0  Zdržel se: 0 



 

 Zastupitelstvo města se rozhodlo, že z rozpočtu města bude upravena sportovní plocha 

v areálu TJ Viktorie bez použití jakékoli dotace. Představitelé města podepíší 

s představiteli TJ Viktorie dohodu o převzetí vybudovaného sportoviště a jeho 

provozování. Součástí dohody bude rovněž i možnost využívání sportoviště veřejností. Po 

předané investiční akci bude zařízení provozně převzato majitelem pozemku TJ Viktorie 

Budyně n. O. Multifunkční hřiště bude mít umělý tartanový povrch, bude oplocené a 

uzamykatelné. Tyto podmínky byly dohodnuty v rámci sportovní komise. 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 43 

Počet hlasujících:  13 Pro:  3 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 Zastupitelé města byli seznámeni s žádostí TJ Sokol Budyně n. O. o prominutí zápůjčky 

včetně příslušenství za účelem vybudování kabin v areálu TJ Sokol Budyně n. O. Výše 

zápůjčky byla 1.358.128,70 Kč a příslušenství v hodnotě 16.646,70 Kč. Zastupitelstvo 

rozhodlo o prominutí zápůjčky z toho důvodu, že zařízení kabin bylo vybudováno na 

provozování sportovní zájmové činnosti pro mládežnické a juniorské oddíly TJ Sokol 

Budyně n.O.. Finanční možnosti této organizace neumožňují realizaci podobných projektů 

a z důvodu dodržení hygienických norem a standardů ve sportu bude zastupitelstvo 

hlasovat o prominutí výše uvedené zápůjčky a jejího příslušenství.  

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 44 

Počet hlasujících:  13 Pro:  3 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

 

15)   Investiční záměr průmyslové zóny 

Investiční záměr průmyslové zóny se přesunuje na příští nejbližší zastupitelstvo. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 45 

Počet hlasujících:  13 Pro: 13 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

 

16)   Rozpočtové opatření 

 Paní Strossová předložila Rozpočtová opatření schválená radou 

RO č. 1/RM/2017 -   poskytnuté příspěvky Konfederace politických vězňů – 3.000,-- Kč 

        -   PNsP- denní stacionář – 6.000,00 Kč 

        -   TJ Viktorie Budyně nad Ohří – 20.000,00 Kč  

RO č. 2/RM/2017 -  Cyklistický klub, Terezín-Závod míru juniorů – 5 000,00 Kč 

        -  ZŠ Budyně nad Ohří- škola v přírodě  

RO č. 3/RM/2017 -  provoz linky bezpečí- 2 500,00 Kč 

        -  Diakonie Litoměřice – 5 000,00 Kč 

        -  TJ Viktorie Budyně nad Ohří- 20000,00 Kč 

 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 46 

Počet hlasujících: 13 Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpisem jednotlivých položek rozpočtového 

opatření č. 4 spolu s tabulkou rekapitulace příjmů a výdajů. 

 Na základě plánu investičních akcí a oprav bude návrh rozpočtového opatření 

doplněn o opravu č.p. 186 ve výši 600.000,- Kč. Částka bude přesunuta z § 2219 pol. 

6121 na § 3613 pol. 5171.  

 



 

Tímto rozpočtovým opatřením došlo k: 

- navýšení příjmů o 75 913,00 Kč 

- navýšení výdajů o 2 870 157,00 Kč 

- financování – dofinancování rozdílu příjmů a výdajů o 2 794 244,00 Kč  

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

 

 

Rozpočet Města Budyně nad Ohří 2017   

Návrh rozpočtového opatření č. 4    4/ZM/2017   

 

    

Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč    

   

 

Příjmy Výdaje 

Příjmy daňové 29 108 000,00 X 

Příjmy nedaňové 10 855 500,00 X 

Příjmy Kapitálové 620 000,00 X 

Přijaté transfery 2 542 913,00 X 

Běžné výdaje X 37 764 157,00 

Kapitálové výdaje /investiční/ 
X 

14 486 700,00 

Mezisoučet 43 126 413,00 52 250 857,00 

Financování 

    

splátka úvěrů 

2 680 000,00 2 680 000,00 

dofinancování rozdílu příjmů a výdajů-investice 

9 124 444,00   

Mezisoučet 54 930 857,00 54 930 857,00 

Zůstatek min.období -rezerva   /k 31.12.2016         19 033 

025,31/ 7 228 581,31 7 228 581,31 

Celkem 62 159 438,31 62 159 438,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schválené rozpočtové  opatření č. 4    4/ZM/2017 

 

  

Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč  

 

 

Příjmy Výdaje 

Příjmy daňové 29 108 000,00 X 

Příjmy nedaňové 10 855 500,00 X 

Příjmy Kapitálové 620 000,00 X 

Přijaté transfery 2 542 913,00 X 

Běžné výdaje X 38 364 157,00 

Kapitálové výdaje /investiční/ 
X 

13 886 700,00 

Mezisoučet 43 126 413,00 52 250 857,00 

Financování 

    

splátka úvěrů 

2 680 000,00 2 680 000,00 

dofinancování rozdílu příjmů a výdajů-investice 

9 124 444,00   

Mezisoučet 54 930 857,00 54 930 857,00 

Zůstatek min.období -rezerva   /k 31.12.2016         19 033 

025,31/ 7 228 581,31 7 228 581,31 

Celkem 62 159 438,31 62 159 438,31 

 

 

 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 47 

Počet hlasujících:  13 Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

 

17) Interpelace 
Diskuze a interpelace spojena do tohoto bodu.  

  Pan starosta předložil k odsouhlasení Závěrečný účet Sdružení obcí pro nakládání s odpady, se 

sídlem Želechovice č.p. 48, obec Čížkovice, IČO 46772707. 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 48 

Počet hlasujících: 13 Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se:0 

 

 

 

18) Diskuze 

Diskuze a interpelace byla spojena do jednoho bodu. 



19) Usnesení 

22/2017/ZM Zastupitelstvo města souhlasí se změnou programu v bodě 17 (Informace o závěrečném 

účtu SONO sdružení (Sdružení obcí pro nakládání s odpady). 

 

23/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání. 

 

24/2017/ZM 

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

Počet přítomných 13, omluveni 2.  

 

25/2017/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení: RNDr. Blanka 

Horáčková, Václav Svoboda, Jarmila Vančová. 

ověřovatele zápisu ve složení: Antonín Líbal, MUDr. Jana Rážková 

 

26/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, že pracovním předsednictvem je Rada města a 

zapisovatelkou paní Eva Šánová. 

 

27/2017/ZM 

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

zastupitelstva č.1 – 21/ZM/2017   

 

28/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informace starosty o činnosti rady. 

 

29/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informaci o hospodaření města za I. čtvrtletí 

2017. Plnění rozpočtového provizoria za období od 1.1.2017 do 22.3.2017 tj. do schválení rozpočtu na 

rok 2017. Přijatá pravidla byla dodržena dle určených kritérií. 

 

30/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí hospodaření města za I. čtvrtletí období od 

23.3.2017 do 31.3.2017. 

 

31/2017/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu finančního výboru. Zpráva je přílohou 

zápisu. 

 

32/2017/ZM  

Zastupitelstvo Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. Zpráva je přílohou 

zápisu. 

 

33/2017/ZM  

Zastupitelstvo Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření roku 2016. 

 

34/2017/ZM 

Zastupitelstvo Města Budyně nad Ohří schvaluje účetní závěrku města za rok 2016 sestavenou k 

31.12.2016, včetně protokolu o schválení účetní závěrky. 

 

 

 

 

 



35/2017/ZM 

Zastupitelstvo Města Budyně nad Ohří schvaluje závěrečný účet města za rok 2016 včetně zprávy 

nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření města za rok 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad.  

 

36/2017/ZM Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí plán investičních akcí. 

 

37/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou cenu p.p. č. 1410/11 v k.ú. Budyně nad 

Ohří o výměře 79 m2. Navržená cena je  za 50 Kč za 1m2. Tak, že  celková cena pozemku je 3.950,-- 

Kč.  

 

38/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 1410/11 v k.ú. Budyně 

nad Ohří o výměře 79 m2 a pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy. 

 

39/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje prodej pozemku č.p. 362/1 v k.ú. Písty. 

Zastupitelstvo doporučuje záměr dlouhodobého pronájmu. 

 

40/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje prodej pozemku č.p. 596/1 v k.ú. Roudníček. 

 

41/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje darování pozemků č.p. 1097/2,3 a 4 od Krajského 

úřadu Ústeckého kraje a pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy. 

 

42/2017/ZM 

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemku v lokalitě od benzínové pumpy směrem k obci 

Vrbka  a pověřuje vedení města jednáním o koupi pozemků se zastropováním ceny maximálně do 35,- 

Kč/m2. 

 

43/2017/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje financování rekonstrukce plochy pro multifunkční hřiště v areálu TJ 

Viktorie Budyně n. O. č. parc. 692/1 v k.ú. Budyně n.O. Finanční příspěvek bude poskytnut formou 

investiční dotace v souladu se schváleným rozpočtem města Budyně n. O. Zastupitelstvo pověřuje 

starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

44/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prominutí zápůjčky včetně příslušenství, která byla 

poskytnuta TJ Sokol Budyně n.O. za účelem pořízení kabin v areálu tenisových dvorců v ulici Pražská 

č.p. 260. Tato transakce platí k 23. 6. 2017. Částka zápůjčky k  23.6.2017 činí 1.358.128,70 Kč a 

příslušenství 16.646,70 Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem dohody o prominutí 

dluhu a pověřuje starostu zakotvením pravidel udržitelnosti provozu kabin do dohody o prominutí 

dluhu. 

 

45/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přesun projednávání bodu 15) Investiční záměr  

průmyslové zóny, na nejbližší příští zastupitelstvo. 

 

46/2017/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1/RM/2017, 

2/RM/2017, 3/RM/2017 schválená radou města. 

 

 



 

47/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. 4  4/ZM/2017 dle níže 

uvedené rekapitulace. 

 

Rozpočet Města Budyně nad Ohří 2017   

Návrh rozpočtového opatření č. 4    4/ZM/2017   

 

    

Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč    

   

 

Příjmy Výdaje 

Příjmy daňové 29 108 000,00 X 

Příjmy nedaňové 10 855 500,00 X 

Příjmy Kapitálové 620 000,00 X 

Přijaté transfery 2 542 913,00 X 

Běžné výdaje X 37 764 157,00 

Kapitálové výdaje /investiční/ 
X 

14 486 700,00 

Mezisoučet 43 126 413,00 52 250 857,00 

Financování 

    

splátka úvěrů 

2 680 000,00 2 680 000,00 

dofinancování rozdílu příjmů a výdajů-investice 

9 124 444,00   

Mezisoučet 54 930 857,00 54 930 857,00 

Zůstatek min. období - rezerva   /k 31.12.2016         19 033 

025,31/ 7 228 581,31 7 228 581,31 

Celkem 62 159 438,31 62 159 438,31 

 

 

 

 

 

Tiskovou chybou byl zveřejněn návrh rozpočtového opatření č. 4/ZM/2017. Skutečně schválenou 

tabulkou rekapitulace příjmů a výdajů je tabulka viz níže.  

 

 

 

 

 

 



Schválené rozpočtové opatření č. 4/ZM/2017    

Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč   

   

 

Příjmy Výdaje 

Příjmy daňové 29 108 000,00 X 

Příjmy nedaňové 10 855 500,00 X 

Příjmy Kapitálové 620 000,00 X 

Přijaté transfery 2 542 913,00 X 

Běžné výdaje X 38 364 157,00 

Kapitálové výdaje /investiční/ 
X 

13 886 700,00 

Mezisoučet 43 126 413,00 52 250 857,00 

Financování 

    

splátka úvěrů 

2 680 000,00 2 680 000,00 

dofinancování rozdílu příjmů a výdajů-

investice 
9 124 444,00   

Mezisoučet 54 930 857,00 54 930 857,00 

Zůstatek min.období -rezerva   /k 

31.12.2016         19 033 025,31/ 7 228 581,31 7 228 581,31 

Celkem 62 159 438,31 62 159 438,31 

 

 

48/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí závěrečný účet Sdružení obcí pro nakládání s 

odpady, se sídlem Želechovice č.p. 48, obec Čížkovice, IČO 46772707. 

 

 

Všechna usnesení číslo 22/2017/ZM až 48/2017/ZM byla schválena nadpoloviční většinou všech 

členů Zastupitelstva města Budyně n. Ohří 

 

20) Závěr 

Závěrem starosta všem poděkoval za účast. 

 

 

 

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

starosta města        místostarosta 

 

 

 

ověřovatelé zápisu:        zapsala dne:  19.6.2017 Eva Šánová 


