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

 

Zápis č. III/2019 z veřejného zasedání  
 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O.  

ze dne  25.6.2019 od 19.00 hodin do 22.00 hod. 
 

 

Přítomní:  12  členů  zastupitelstva  města,  3  omluveno,  0 neomluven, viz prezenční listina 

      

 

Pořad jednání:  1)    Zahájení 

   2)    Schválení programu 

   3)    Volba orgánů zastupitelstva  

4)    Informace o usnášeníschopnosti 

5)    Kontrola usnesení 

   6)    Informace starosty o činnosti rady  

   7)    Hospodaření města za I. čtvrtletí 2019 

   8)    Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2018 

   9)    Účetní uzávěrka města za rok 2018  

          10)   Návrh závěrečného účtu města za rok 2018 

   11)   Rozpočtové opatření 

   12)   Dotace 

   13)   Majetkové záležitosti           

          14)   Interpelace  

          15)   Diskuse        

                          16)   Usnesení 

                          17)   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   

 

Dále se starosta otázal, 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. 48 

Počet hlasujících: 12 Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 

 

 

 



 

 

3) Volba orgánů zastupitelstva 

Dále zastupitelé schválili  12.-ti hlasy návrhovou komisi ve složení:  

Vladislava Rážková, Blanka Horáčková, Milena Doušová 

…………………………………………………………………………………… 

 

Rovněž 12 -ti hlasy byli schváleni ověřovatelé zápisu ve složení:  

Jaromír Vanča, Petr Šatra 

……………..……………………………………………………………… 

 

 

 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 49 

Počet hlasujících:  12         Pro:  12   Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Pracovním předsednictvem je Rada města Budyně nad Ohří a zapisovatelkou je Iva Hojzanová. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 50 

Počet hlasujících:   12       Pro:  12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

4) Informace o usnášeníschopnosti 

 

Starosta konstatoval, že je v okamžiku zahájení jednání přítomno 12  zastupitelů, 3 

zastupitelé jsou omluveni. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné ve všech projednávaných 

záležitostech. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 51 

Počet hlasujících:  12  Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 

5)  Kontrola usnesení 

Starosta provedl kontrolu usnesení za minulé jednání zastupitelstva. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 52 

Počet hlasujících: 12  Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

6) Informace starosty o činnosti rady města 

Starosta města přednesl zprávu o činnosti rady za období od 11.3.2019 – 24.6.2019. 

Rada se uskutečnila v těchto termínech:  7. 4.,15. 4., 29.4,13.5.,29.5,10.6.,24.6. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 53 

Počet hlasujících: 12 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

7)      Hospodaření města za I. čtvrtletí 2019 

 

Zastupitelé byli seznámeni s plněním  rozpočtu dle  jednotlivých skupin příjmů- daňových 

transferů a příjmů nedaňových a kapitálových dle jednotlivých §. Plnění rozpočtu výdajů bylo 



předloženo dle závazných ukazatelů rozpočtu, tj. dle §. Předložené podklady jsou přílohou tohoto 

zápisu.    

Celková rekapitulace dle tříd : 

Příjmy Rozpočet po 

změnách Kč 

Výsledek od počátku 

roku Kč 

% UR 

Daňové příjmy 35.721.000,00 Kč 7.945.750,20 Kč 22,24 

 

Nedaňové příjmy 9.938.500,00 Kč 2.881.565,71 Kč 28,99 

Kapitálové příjmy 120.000,00 Kč 0,00 Kč 0 

Přijaté transfery 3.130.706,27 Kč 1.020.556,00 Kč 32,60 

Příjmy celkem po 

konsolidaci 

48.910.206,27 Kč 11.726.965,91 Kč 23,98 

+ 

Výdaje Rozpočet po 

změnách Kč 

Výsledek od počátku 

roku Kč 

% UR 

Běžné výdaje 42.900.500,00 Kč 6.430.753,13 Kč 14,99 

Kapitálové výdaje 18.740.000,00 Kč 1.335.468,49 Kč 7,13 

Výdaje celkem po 

konsolidaci 

61.640.500,00 Kč 7.645.315,62 Kč 12,40 

 

Plnění v jednotlivých paragrafech bylo v souladu se schváleným rozpočtem.  Plnění  hospodaření 

bylo projednáno ve finančním výboru dne  22.5.2019 bez připomínek. 

 

Informace o stavu běžných účtů k 31.5.2019 

Zůstatek běžných účtů       23.498.134,07 Kč 

Zůstatek běžných účtů fondů                  1.304.781,87 Kč 

Zůstatek termínovaný vklad                  16.000.000,00 Kč 

 

 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 54 

Počet hlasujících:  12  Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 

8)      Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2018 

 

Zastupitelům byla předložena Zpráva nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření města 

Budyně nad Ohří za rok 2018. Přezkoumání proběhlo ve dnech 20.9.2018, 24.1.2019, 18.3.2019 a 

25.3.2019 firmou LN –AUDIT s.r.o. Louny. Během těchto průběžných prověrek nebyly zjištěny 

žádné závažné nedostatky. Případné nejasnosti byly vyřešeny na místě nebo doloženy na žádost 

přezkoumávajícího.   

O výsledku hospodaření byla vyhotovena dne 25.3.2019 zpráva o přezkoumání 

hospodaření města v roce 2018 s tímto závěrem:  

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření 

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Budyně nad Ohří jsme nezjistili 

žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve 

všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření 

uvedenými v bodě II. této zprávy. ( hlediska: dodržování povinností stanovených zvláštními 

právními předpisy, soulad hospodaření s finančními prostředky  ve srovnání s rozpočtem, dodržení 

účelu a podmínek použití poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci, věcné a formální 

správnosti dokladů ).  

 



B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků 

Při  přezkoumání hospodaření města Budyně nad Ohří za rok 2018 jsme nezjistili žádné chyby a 

nedostatky. 

 

C. Upozornění na případná rizika 

Žádné. 

 

D. Vyjádření k poměru dluhu územního celku k poměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové 

roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost 

(výrok o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední čtyři 

rozpočtové roky.  

 

Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. 

 

E. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 

 

Podíl pohledávek k 31.12.2017 na rozpočtových příjmech po konsol……………5,29% 

 2 357,74/44 547,87……5,29% (částky v tis.Kč) 

Dlouhodobé pohledávky…..0,00 

 

Podíl závazků k 31.12.2017 na rozpočtových příjmech…………………………..13,19% 

 5 875,53/44 547,87……13,19% 

Dlouhodobé závazky……16 087,07 

 

Podíl zastaveného majetku k 31.12.2017…………………………………………6,23% 

 15 065,01/ 241 806,15 …..6,23% 

 

Zprávu projednal finanční výbor dne 22.5.2019 bez připomínek. K projednávané zprávě  nebyly  

ze strany zastupitelů  žádné připomínky. 

Tato zpráva v plném rozsahu tvoří součást závěrečného účtu a bude schvalována spolu se 

závěrečným účtem. 

 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 55 

Počet hlasujících:  12  Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 

 

9)      Účetní uzávěrka města za rok 2018: 

 K tomuto bodu obdrželi  zastupitelé, jako schvalující orgán, účetní výkazy, které tvoří účetní 

závěrku tj. Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a  účetní výkaz Příloha. 

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

hospodaření za rok 2018 a Inventarizační zpráva za rok 2018.  

Součástí schválení účetní závěrky je také schválení výsledku hospodaření. Za rok 2018 byl 

vykázán výsledek hospodaření ve výši 12.351.867,27 Kč.   

 

Ke schválení  účetní závěrky  byl vytvořen protokol, na základě kterého bude zaslána informace  

do CSÚIS a proveden účetní zápis  o zúčtování výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení.  

 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 56 

Počet hlasujících:  12  Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se: 0  



 

 

 

 

10)     Návrh závěrečného účtu města za rok 2018 

Zastupitelé byli seznámeni s Návrhem závěrečného účtu města za rok 2018. V závěrečném 

účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu, údaje o hospodaření s majetkem, informace o dalších 

finančních operacích, hospodaření peněžních fondů, hospodaření zřízených příspěvkových 

organizací. 

 Součástí závěrečného účtu je zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2018. 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  od 7.6.2019 do projednání zastupitelstvem.  

Finanční výbor projednal Návrh závěrečného účtu na svém zasedání dne 22.5.2019 bez 

připomínek. Text  Návrhu závěrečného účtu tvoří přílohu tohoto zápisu. 

K návrhu závěrečného účtu mohli občané uplatnit připomínky písemně do 19.6.2019 nebo 

ústně na dnešním jednání zastupitelstva. 

 Na základě připomínky byla k návrhu závěrečného účtu přidána příloha č. 6, kterou tvoří 

výkaz „Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu“.  Zde jsou 

vykázány účetní jednotky, v nichž má město vliv na řízení a podíl na základním kapitálu.  

  

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 57 

Počet hlasujících:  12  Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 

11) Rozpočtová opatření  

 

Rozpočtová opatření schválená radou – poskytnuté příspěvky 

RO č.5  5/RM/2019  

PD PO 1/2019 MŠ-SVČ  6.700,-- Kč doprava festival 

PD 3/2019  CK Slavoj Terezín  5.000,00 Kč- závod míru juniorů 

RO č. 6  6/RM/2019  

PD 4/2019 Linka bezpečí 3.000,-- Kč zabezpečení provozu 

PD 5/2019 Myslivecký spolek Brozany  10.000,00 Kč – krmivo pro zvěř 

PD 6/2019 TJ Sokol Mšené lázně 7000,00 Kč – zabezpečení soustředění 

RO č.7   7/RM/2019 

PD 7/2019 TJ Sokol Budyně nad Ohří – 25.000,00 Kč – pomůcky pro dětské turnaje a dovybavení 

klubovny 

 

Návrh rozpočtového opatření č.8 8/ZM/2019 

Zastupitelé byli seznámeni s rozpisem jednotlivých položek rozpočtového opatření č.8 8/ZM/2018 

spolu s tabulkou rekapitulace příjmů a výdajů, rozpočet příjmy a rozpočet výdaje.   

Tímto rozpočtovým opatřením došlo k: 

- navýšení příjmů o 3.185.055,70 Kč 

- navýšení výdajů o 3.424 000,00 Kč 

- financování – dofinancování rozdílu příjmů a výdajů o 238.944,30 Kč 

  - přijatý úvěr – rekonstrukce BH 345 ve výši 5.950.000,00 Kč 

Soupis položek a rekapitulace návrhu rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 

 

 



Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 58 

Počet hlasujících:  12  Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 59 

Počet hlasujících:  12  Pro: 12.  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 

12) Dotace 

 

 Městu byla schválena dotace na akci Zateplení zdravotního střediska z fondu SFŽP. 

Dotace byla schválena v částce 2.816176,80, což je 40% uznatelných nákladů z celkových 

výdajů 7.040.422,-- Kč. Spoluúčast města je 4.224.265,20 Kč což je 60%  z celkových 

výdajů. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 60 

Počet hlasujících:  12  Pro:.12  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 61 

Počet hlasujících:  12  Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 Město podalo žádost na Ministerstvo kultury o dotaci na opravu Synagogy. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 62 

Počet hlasujících:  12  Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 Město bude žádat o dotaci na rekonstrukci Mateřské školy v Ladově ulici. Žádost bude 

podána na fond SFŽP. Nyní je připravována projektová dokumentace, která bude využita 

k žádosti o dotaci a ke stavebnímu řízení. 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 63 

Počet hlasujících:  12  Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 

 

 

13) Majetkové záležitosti 

 Manželé Šajtrovi žádají  o odkoupení části pozemku č. 708/1, ostatní plocha,  ostatní 

komunikace, celková výměra pozemku je 10.627m2 ( jedná se o 49 m2 dle rozdělovacího 

plánu č. 96-36/2019 ze dne 21.3.2019) v k.ú Vrbka. Navrhovaná cena pozemku je 50 Kč 

za 1m2 (2450 Kč). Záměr města byl dle zákona vyvěšen. Rada doporučuje prodej 

pozemku.  

 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 64 

Počet hlasujících:  12  Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 65 

Počet hlasujících:  12  Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 Nabídka pozemků – v k. ú. Budyně – p. p. č. 1384, 1386 a 1454/3 od Hradecké zemědělské 

s.r.o. Jedná se o pozemky v lokalitě Na Ladech, převážně o travnaté porosty o rozloze 

8.195 m2. Pozemky jsou nabízeny za prodejní cenu 106.535,-- Kč, což znamená 13 

Kč/m2. Rada nedoporučuje nákup těchto pozemků. 



 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 66 

Počet hlasujících:  12  Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 

  Město obdrželo od ČEZ Distribuce a.s.  Smlouvu o budoucí smlouvě o  zřízení  věcného 

břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV. -12-4017843 pro pozemek č.1432/3 v k. 

ú Budyně n. O., který je ve vlastnictví města. Na tomto pozemku v ulici K Trávníku bude 

zřízeno Zařízení distribuční soustavy nízkého napětí.  

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 67 

Počet hlasujících:  12.  Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 Město obdrželo od ČEZ Distribuce a.s.  Smlouvu o budoucí smlouvě o  zřízení  věcného 

břemene- služebnosti  a smlouvu o právu provést stavbu č.IP-12-4009014/001-LT-Písty,  

p.p.č.422/11 svod + přípojka k NN. Jedná se o výměnu podpěrného sloupu- původní 

dřevěný nyní betonový a nová  

rozvodná skříň NN. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 68 

Počet hlasujících:  12  Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 

 

14)    Interpelace  

  

 

15)    Diskuse 

  

        

 

                

16)   Usnesení 

 

48/2019/ZM  

Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání.  

 

49/2019/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení:  Vladislava 

Rážková, Blanka Horáčková, Milena Doušová. 

ověřovatele zápisu ve složení: Jaromír Vanča, Petr Šatra 

 

50/2019/ZM 

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

zapisovatelkou paní Ivu Hojzanovou 

 

51/2019/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří  bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního 

zastupitelstva. Počet přítomných 12  omluveni 3,  neomluveni 0.   

 

52/2019/ZM 



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

jednání zastupitelstva 

 

53/2019/ZM 

Zastupitelstvo města bere na vědomí,  zprávu o činnosti rady za období od 11. 3.2019 – do 25. 

6.2019. 

 

54/2019/ZM - Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí hospodaření města za I. 

čtvrtletí 2019 k 31. 3. 2019. 

 

55/2019/ZM - Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o přezkoumání 

hospodaření města v roce  2018 

 

56/2019/ZM - Zastupitelstvo Města Budyně nad Ohří schvaluje účetní závěrku města za rok 2018 

sestavenou k 31.12.2018, včetně protokolu o schválení účetní závěrky. 

 

 

Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2018 

Identifikace schvalované účetní závěrky: 

Účetní závěrka sestavená k 31.12.2018 

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

IČ:00263427, ÚSC 

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 25.6.2019 

Číslo usnesení ZM: 56/2019/ZM 

 

Schvalované výkazy:   Rozvaha k 31.12.2018 

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 

Příloha k 31.12.2018 

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

přezkoumání hospodaření a inventarizační zpráva. 

 

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, RNDr. Blanka Horáčková, Bc .Michal Vogel, 

Ivan Munzar, MUDr. Jan Medonos, Milena Doušová, Ladislava Rážková, Jaromír Vanča, 

Milan Hampl, Petr Šatra, Jaroslav Prošek 

 

Výrok o schválení účetní závěrky: 

Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku za rok 2018 poměrem hlasů: 

Pro: 12    Proti: 0   Zdržel se : 0 

Vyjádření účetní jednotky k výroku 

Zastupitelstvo města neshledalo, že by schvalovaná účetní závěrka neposkytovala věrný a 

poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Města Budyně nad Ohří. Během roku 

sleduje průběžné hospodaření města, aby efektivně posuzovalo rizika a možné ztráty 

v hospodaření. Na základě předložených podkladů neshledalo žádné skutečnosti, které by 

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 státu. 

 

57/2019/ZM - Zastupitelstvo Města Budyně nad Ohří schvaluje Závěrečný účet města za rok 

2018, včetně zprávy nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření města za rok 2018 a 

vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  

  

 

58/2019/ZM - Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtová opatření č. 

5/RM/2019, 6/RM/2019, 7/RM/2019 schválená radou města. 

 

59//2019/ZM - Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. 8  

8/ZM/2019 dle níže uvedené rekapitulace. 
Rekapitulace k usnesení č. 59/2019/ZM 
 
 

Rozpočet města Budyně nad Ohří 2019   

Schválené  rozpočtové opatření č. 8  8/ZM/2019   

   
Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč     

  Příjmy Výdaje 

Příjmy daňové 35 752 676,19 X 

Příjmy nedaňové 11 752 758,01 X 

Příjmy Kapitálové 120 000,00 X 

Přijaté transfery 6 589 085,78 X 

Běžné výdaje X 44 664 500,00 

Kapitálové výdaje /investiční/ X 22 919 258,01 

Rozpočet  celkem (příjmy, výdaje) 54 214 519,98 67 583 758,01 

Financování zůstatek na BÚ k 

31.12.2018    36.894.188,26 Kč     

splátka úvěrů   3 019 500,00 

přijaté úvěry 5 950 000,00   

zrušený TV 1 745 753,45   

založení TV krátk.   16 000 000,00 

dofinancování rozdílu příjmů a 

výdajů ze zůstatku min. období 
24 692 984,58 

  

Celkem  včetně financování 86 603 258,01 86 603 258,01 

Nepoužitý zůstatek min.období 12 201 203,68 12 201 203,68 

Celkem 98 804 461,69 98 804 461,69 

   Přílohy: 

  tabulka č.1 Rozpočet příjmy 

  



tabulka č.2 Rozpočet výdaje 

   
 

 

 

 

60/2019/ZM Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje poskytnutí dotace z fondu SFŽP na 

akci Zateplení zdravotního střediska v Budyni nad Ohří a pověřuje starostu podpisem smluvní 

dokumentace.  

 

61/2019/ZM Zastupitelstvo města schvaluje spoluúčast na akci Zateplení zdravotního střediska 

v Budyni nad Ohří v maximální výši 4.500.000,-- Kč 

 

62/2019/ZM  - schvaluje podání žádosti města na Ministerstvo kultury České republiky o dotaci 

z rezervy „Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 

zón“ na opravu synagogy v Budyni nad Ohří na rok 2019. Zároveň zastupitelstvo schvaluje 

finanční spoluúčast města do výše 2.000.000,- Kč + DPH z celkových nákladů a pověřuje starostu 

podpisem žádosti o dotaci. 

63/2019/ZM  zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci a zadání potřebné projektové 

dokumentace potřebné k žádosti o dotaci, na rekonstrukci Mateřské školy v Ladově ulici a 

pověřuje starostu podpisem smluvní dokumentace. 

 

64/2019/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou cenu za část p. p. č. 708/1  v k .ú. 

Vrbka   o výměře 49 m2. Navržená cena v místě obvyklá  za 1m je 50Kč . Tak, že  celková částka 

pozemku je 2450,-- Kč.  

 

65/2019/ZM 

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

o výměře 49 m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

66/2019/ZM  Zastupitelstvo města neschvaluje  nákup pozemků  o výměře 8.195 m2 v lokalitě 

Lada za 106.535,-- Kč. 

 

67/2019/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení  

věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV. -12-4017843 pro část pozemku 

č.1432/3 v k. ú Budyně n. O., s podmínkou, že bude zaměřena  v minimální nezbytné rozloze  a 

pověřuje starostu podpisem této smlouvy . 

 

 68/2019/ZM 

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

věcného břemene- služebnosti  a smlouvu o právu provést stavbu č.IP-12-4009014/001-LT-Písty, 

na části p.p. č. 1088 v k.ú. Písty, s podmínkou, že stavba bude zaměřena v minimální nezbytné 

rozloze a   a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

69/2019/ZM 

Všechna usnesení číslo 48/2019/ZM až  69/2019/ZM byla schválena nadpoloviční většinou 

všech členů Zastupitelstva města Budyně nad Ohří 

 



17) Závěr 

Závěrem starosta všem poděkoval za účast. 

 

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

starosta města        místostarosta 

 

Ověřovatelé zápisu:   

 

zapsala dne:  25.6. 2019  Hojzanová 

 


