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

 

Zápis č. IV/2019 z veřejného zasedání  
 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O.  

ze dne  25.9.2019 od 18.00 hodin do 21.00 hod. 
 

 

Přítomní:  15  členů  zastupitelstva  města,  0  omluveno,  0 neomluven, viz prezenční listina 

      

 

Pořad jednání:  1)    Zahájení 

   2)    Schválení programu 

   3)    Volba orgánů zastupitelstva  

   4)     Složení slibu zastupitele 

5)    Informace o usnášeníschopnosti 

6)    Kontrola usnesení 

   7)    Informace starosty o činnosti rady  

   8)    Hospodaření města za I. pololetí 2019    

   9)   Rozpočtové opatření 

   10)   Dotace 

   11)   Obecně závazná vyhláška o odpadech 

   12)   Majetkové záležitosti           

          13)   Interpelace  

          14)   Diskuse        

                          15)   Usnesení 

                          16)   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. 70 

Počet hlasujících: 15 Pro: 14  Proti: 0  Zdržel se:  1 

 

 

 

 



 

 

 

3) Volba orgánů zastupitelstva 

Dále zastupitelé schválili  14.-ti hlasy návrhovou komisi ve složení:  

Jana Rážková, Blanka Horáčková, Vladislava Rážková 

 

Rovněž 14 -ti hlasy byli schváleni ověřovatelé zápisu ve složení:  

Michal Vogel , Jaroslav Vanča 
 

 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 71 

Počet hlasujících:  15         Pro:  14 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

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

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 72 

Počet hlasujících:   15     Pro:  14 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

4) Složení slibu zastupitele 

Zastupitel Milan Hampl podal rezignaci na mandát zastupitele. Novým zastupitelem bude pan 

Jindřich Štrencl. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 73 

Počet hlasujících:   15      Pro:  14 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

 

 

5) Informace o usnášeníschopnosti 

 

Starosta konstatoval, že je v okamžiku zahájení jednání přítomno 15  zastupitelů,  nikdo se 

neomlouval. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné ve všech projednávaných záležitostech. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 74 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 

6)  Kontrola usnesení 

Starosta provedl kontrolu usnesení za minulé jednání zastupitelstva. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 75 

Počet hlasujících: 15  Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

7) Informace starosty o činnosti rady města 

Starosta města přednesl zprávu o činnosti rady za období od 25.6.2019 – 25.9.2019. 

Rada se uskutečnila v těchto termínech: 15. 7.2019, 5. 8.2019, 26. 8.2019, 9. 9.2019 a  

 25. 9.2019 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 76 

Počet hlasujících: 15 Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 



 

 

8. Hospodaření města za I.pololetí 2019 - k 30.6.2019  

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

nedaňových, kapitálových a transferů. Plnění rozpočtu výdajů bylo předloženo dle závazných 

ukazatelů rozpočtu, tj. dle §. Předložené podklady jsou přílohou tohoto zápisu.     
 
Celková rekapitulace plnění rozpočtu dle tříd : 

Příjmy Rozpočet po 

změnách Kč 

Výsledek od počátku 

roku Kč 

% UR 

Daňové příjmy 35.752.676,19 Kč 17.824.540,98 Kč 49,86 

 

Nedaňové příjmy 11.752.758,01 Kč 6.660.910,10 Kč 56,68 

Kapitálové příjmy 120.000,00 Kč 9440,00 Kč   7,87 

Přijaté transfery 6.589.085,78 Kč 3.270.113,58 Kč 49,63 

Příjmy celkem  54.214.519,98 Kč 27.765.004,66 Kč 51,21 

Konsolidace příjmů 0 311.381,81 Kč  

Příjmy celkem po 

konsolidaci 

54.214.519,98 Kč 27.453.622,85 Kč 

 

50,64 

+ 

Výdaje Rozpočet po 

změnách Kč 

Výsledek od počátku 

roku Kč 

% UR 

Běžné výdaje 44.664.500,00 Kč 16.337.831,07 Kč 36,58 

Kapitálové výdaje 22.919.258,01 Kč 9.962.271,68 Kč 43,47 

Výdaje celkem 67.583.758,01 Kč 26.300.102,75 Kč 38,91 

Konsolidace výdajů 0 311.381,81 Kč  

Výdaje celkem po 

konsolidaci 

67.583.758,01 Kč 25.988.720,94 Kč 38,45 

 

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

projednáno ve finančním výboru dne  23.9.2019 bez připomínek. 

 

Informace o stavu běžných účtů k 30.6.2019 

Zůstatek běžných účtů       24.698.543,23 Kč 

Zůstatek běžných účtů fondů                  1.254.036,73 Kč 

Zůstatek termínovaný vklad                  16.000.000,00 Kč 

 

Splátky přijatých úvěrů                            1.490.444,08 Kč 

Zůstatek nesplacených úvěrů                  11.054.936,21 Kč 

  

V průběhu června bylo započato s čerpáním úvěru na rekonstrukci domu č.p. 345 Pražská.  

(vyčerpáno 1.684.713,00 Kč). 

   

Poskytnuta půjčka  24.4.2019 ve výši 1.179.258,01 Kč byla splacena v období od 14.5.2019- 17.5. 

2019 v plné výši.  

 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 77 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 

 



 

 

9) Rozpočtová opatření  

Rozpočtová opatření schválená radou – Schválené poskytnuté dotace 

RO č.9  9/RM/2019  

PD 9/2019 Myslivecký spolek BORA Vrbka 10.000,-- Kč – krmivo pro zvěř  

RO č. 10 10/RM/2019 

PD 10/2019  TJ Viktorie Budyně n. Ohří  20.000,00 Kč- provozní výdaje-elektřina, praní dresů, 

vápno  

RO č. 11  11/RM/2019  

PD 10/2019 Útulek psí domov Řepnice 3.000,-- Kč – úprava ploch v útulku 

PD 11/2019 Sbor dobrovolných hasičů Budyně n. Ohří-  3.000,-- Kč - trička pro dětský oddíl 

PD 12/2019 Sbor dobrovolných hasičů Budyně n. Ohří – 17.000,00 Kč – zajištění hasičské 

soutěže 

PD PO 2/2019 MŠ Budyně nad Ohří – 3.150,00 Kč – vstupné na 3.ročník akce „Ve vodě nežijí jen 

vodníci“  dne 13.9.2019 ve Šlapanicích.    

 

Celkem schválené poskytnuté dotace  147.850,00 Kč. 

 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 78 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 

Stanovení kompetencí rady 
Z důvodu rozpracování žádostí o dotace a potřeby úhrady těchto výdajů stanovuje 

zastupitelstvo rezervu ve výši 200.000,-- Kč a  v souladu  s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích kompetenci radě města k provádění  rozpočtových opatření  z finančních 

prostředků rozpočtovaných na § 6409 5901 ve výši  200.000,00 Kč – .   Rozdělení na určité 

paragrafy bude provedeno dle účelu dotací. 

Usnesení rady musí obsahovat číslování rozpočtových opatření schválených v kompetenci rady. 

Schválená rozpočtová opatření radou města budou předloženy na nejbližším jednání zastupitelstva 

města.  

Stanovení těchto kompetencí je platné  do schválení nového rozpočtu.  

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 79 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 

 

Návrh rozpočtového opatření č. 12  12/ZM/2019 

Zastupitelé byli seznámeni s rozpisem jednotlivých položek Návrhu rozpočtového opatření č.12 

12/ZM/2019 spolu s tabulkou rekapitulace příjmů a výdajů, rozpočet příjmy a rozpočet výdaje. 

V tomto rozpočtovém opatření došlo, na základě žádosti ředitelky školní jídelny a doporučení rady 

města , k navýšení příspěvku na provozní náklady příspěvkové organizace školní jídelny o 

40.000,-- Kč.  

Předložený návrh byl projednán ve finančním výboru dne 23.9.2019. Na základě schválení 

kompetencí rady usnesení zastupitelstva byla provedena změna tohoto návrhu o rezervu na čerpání 

dotačních výdajů ve výši 200.000,-- Kč.  

 

Tímto rozpočtovým opatřením došlo k: 

- navýšení příjmů o 950.000,00 Kč 



- navýšení výdajů o 1.130.000,00 Kč 

Financování (zvýšení použití zůstatku min. období ) o 180.000,-- Kč. 

 

Soupis položek a rekapitulace návrhu rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 80 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 

 

 

10) Dotace 

 

Blíží se vyhlášení dotačního titulu z MŠMT – Program materiálně technické základny 

sportu. Výše dotační podpory je 70%. Tato dotace je vhodná na stavbu nové tělocvičny. 

Schválení podání žádosti 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 81 

Počet hlasujících:  15  Pro:.15  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 82 

Počet hlasujících:  14  Pro: 14  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

Poskytnuté individuální dotace 
TJ Viktorie Budyně nad Ohří předložila žádost  o poskytnutí individuální dotace na 

podporu činnosti fotbalového klubu. Finanční prostředky budou použity na úhradu 

provozních  výdajů –  elektrické energie, praní dresů, benzín na dopravu žáků, hnojivo na 

trávník. 

Požadovaná částka činí 20 000,00 Kč. Vzhledem k tomu, že radou již byly schváleny 

dotace ve výši 40 000,00 Kč, byla tato žádost postoupena ke schválení zastupitelstvu. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 83 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 

 

 

11) Obecně závazná vyhláška o odpadech  

Pan Kindl seznámil zastupitele s obecně závaznou vyhláškou 1/2019 o odpadech. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 84 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 

 

12) Majetkové záležitosti 

 

  Město obdrželo od Ústeckého kraje, který je zastoupen Správou a údržbou silnic 

Ústeckého kraje  Smlouvu o budoucí smlouvě o  zřízení  služebnosti inženýrské sítě pro 

pozemek č.596/2, 607 a 49/3 v k. ú Kostelec n. O., který je ve vlastnictví Ústeckého kraje. 

Obsahem služebnosti je zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení „ 

Kostelec nad Ohří – výstavba dešťové kanalizace a VO“.  



 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 85 

Počet hlasujících:  15.  Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 Město obdrželo od  Ústeckého kraje, který je zastoupen Správou a údržbou silnic 

Ústeckého kraje  Smlouvu o provedení stavby na pozemku – pro pozemky p.p.č. 596/2, 

607,49/3,  vše v k.ú. Kostelec nad Ohří pro akci „ Kostelec nad  Ohří – výstavba chodníků 

a BUS zastávek“. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 86 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 Město obdrželo od  Ústeckého kraje, který je zastoupen Správou a údržbou silnic 

Ústeckého kraje Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem 

do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „Kostelec nad Ohří – výstavba dešťové 

kanalizace a VO“ 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 87 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 Pan Oleg Šenšin má požadavek na odkoupení  částí p.p.č. 796/8 a p.p.č. 25 v k,ú. Břežany 

nad Ohří. Jednalo by se celkem asi o 27 m2. Dle obrázkové dokumentace bych chtěla 

požádat zastupitelstvo města o předběžné vyjádření k této záležitosti.  

V případě souhlasu, bych vyzvala žadatele o vyhotovení geometrického plánu a po té by 

byl vyvěšen záměr o prodeji. Konečné rozhodnutí by proběhlo na příštím zastupitelstvu 

města. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 88 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 Dne 27. 9. 2019 končí termínovaný vklad u ČSOB č. 288090024/0300 sjednaný na 6 

měsíců ve výši 8.000.000,00 Kč. ČSOB nabízí obnovu termínovaného vkladu za stejných 

smluvních podmínek. 

( úrok 1,00% p.a. )   

Finanční výbor projednal obnovu na jednání dne 23.9.2019. Vzhledem k tomu, že nedošlo 

k žádným velkým změnám úrokových sazeb,  doporučuje zastupitelstvu ke schválení. 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 89 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 

 

 Informace – sokolovna – převzetí sokolovny. Starosta seznámil zastupitele s postupem 

předávání sokolovny od Župy podřipské. 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 90 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 Starosta informoval  o probíhajících a  nových dotacích – Nížebohy 34, Zdravotní 

středisko, MŠ, Kostelec chodníky 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 91 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 



13)    Interpelace  

 

14)    Diskuse 

                

15)   Usnesení 

 

70/2019/ZM  

Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání.  

 

71/2019/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení:  Jana Rážková, 

Blanka Horáčková, Vladislava Rážková 

ověřovatele zápisu ve složení: Michal Vogel, Jaroslav Vanča 

 

72/2019/ZM 

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

zapisovatelkou paní Ivu Hojzanovou 

 

73/2019/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje do funkce pana Jindřicha Štrencla 

74/2019/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří  bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního 

zastupitelstva. Počet přítomných 15  omluveni 0,  neomluveni 0.   

 

75/2019/ZM 

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

jednání zastupitelstva 

 

76/2019/ZM 

Zastupitelstvo města bere na vědomí,  zprávu o činnosti rady za období od 26.6..2019 – do 25. 

6.2019. 

 

77/2019/ZM - Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí hospodaření města za I. 

pololetí 2019 k 30.6. 2019. 

 

78/2019/ZM - Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtová opatření č. 

9/RM/2019, 10/RM/2019, 11/RM/2019 schválená radou města. 

 

79/2019/ZM - Zastupitelstvo stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích kompetenci radě města k provádění rozpočtových opatření z finančních prostředků 

rozpočtovaných na § 6409 5901 ve výši  200.000,00 Kč. – jedná se o rezervu na výdaje související 

s žádostmi o dotace.  Rozdělení na určité paragrafy bude provedeno dle účelu dotací. 

Usnesení rady musí obsahovat číslování rozpočtových opatření schválených v kompetenci rady. 

Schválená rozpočtová opatření radou města budou předloženy na nejbližším jednání zastupitelstva 

města.  

Toto usnesení je platné do schválení nového rozpočtu.  

 

80/2019/ZM Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. 12  

12/ZM/2019 dle níže uvedené rekapitulace. 

     

Rozpočet města Budyně nad Ohří 2019     

Schválené rozpočtové opatření č. 12      



12/ZM/2019 

   Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč     

  Příjmy Výdaje 

Příjmy daňové 35 752 676,19 X 

Příjmy nedaňové 11 802 758,01 X 

Příjmy Kapitálové 120 000,00 X 

Přijaté transfery 7 489 085,78 X 

Běžné výdaje X 45 444 500,00 

Kapitálové výdaje /investiční/ X 23 269 258,01 

Rozpočet  celkem (příjmy, výdaje) 55 164 519,98 68 713 758,01 

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 

  62 860 273,43 87 553 258,01 

dofinancování rozdílu příjmů a výdajů ze 

zůstatku min. období 
24 872 984,58 

  

Celkem  včetně financování 87 733 258,01 87 733 258,01 

Nepoužitý zůstatek min.období 12 021 203,68 12 021 203,68 

Celkem 99 754 461,69 99 754 461,69 

  99 754 461,69 

 

81/2019/ZM Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti o dotaci (výše 

dotační podpory je 70%.) v dotačním titulu   Podpora materiálně technické základny sportu 

(MŠMT) na projekt Komplex veřejného sportovního zařízení a pověřuje starostu podpisem žádosti 

o dotaci podpisem smlouvy na vytvoření žádosti  

 

82/2019/ZM Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti na MŠMT a schvaluje  finanční 

spoluúčast na akci Komplex veřejného sportovního zařízení ve  výši  cca 8.000.000,-- Kč a 

pověřuje starostu podpisem žádosti o dotaci . 

 

83/2019/ZM Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje poskytnutí individuální dotace TJ 

Viktorie Budyně nad Ohří ve výši 20.000,00 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

84/2019/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou 

stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 

a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Budyně nad Ohří. 

 

 

85/2019/ZM 

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

služebnosti inženýrské sítě pro pozemek č.596/2, 607 a 49/3 v k. ú Kostelec n. O. pro akci „ 



Kostelec nad Ohří – výstavba dešťové kanalizace a VO“  a pověřuje starostu podpisem této 

smlouvy . 

 

 

 

 86/2019/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o provedení stavby na 

pozemku – pro pozemky p.p.č. 596/2, 607,49/3,  vše v k.ú. Kostelec nad Ohří pro akci „ Kostelec 

nad  Ohří – výstavba chodníků a BUS zastávek“  a   a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

 

87/2019/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad  Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a 

povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „Kostelec nad 

Ohří – výstavba dešťové kanalizace a VO“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

 

88/2019/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č.796/8, ost. komunikace 

a p.p.č. 25 zahrada v k.ú. Břežany nad Ohří 

 

89/2019/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje  obnovu termínovaného vkladu u ČSOB a.s. 

v částce 8 mil. Kč a pověřuje starostu podpisem dokumentace. 

 

90/2019/ZM  

Zastupitelstvo města schvaluje postup bezúplatného převzetí Sokolovny do majetku města 

 

91/2019/ZM 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace o dotacích 

 

 

 

Všechna usnesení číslo 70/2019/ZM až  91/2019/ZM byla schválena nadpoloviční většinou 

všech členů Zastupitelstva města Budyně nad Ohří 

 

16) 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 

 


