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

 

Zápis č. II/2021 z veřejného zasedání 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O. 

ze dne 

23.06.2021 od 18.00 hodin do  22.15  hod. 

 
Přítomní:      12, od bodu 5) 13  členů  zastupitelstva  města,     2  omluveni,     0  neomluven, viz 

prezenční listina 

 

Pořad jednání:  1)  Zahájení 

   2)  Schválení programu 

   3)  Informace o usnášeníschopnosti 

   4)  Volba orgánů zastupitelstva 

   5)  Složení slibu zastupitele 

   6)  Kontrola usnesení 

   7.1)  Informace starosty o činnosti rady 

   7.2)  Volba člena rady města 

   8)  Hospodaření města za I. čtvrtletí 2021 

   9)  Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2020 

            10)  Účetní závěrka za rok 2020 

                            11)  Návrh závěrečného účtu města za rok 2020 

                            12)  Majetkové záležitosti 
a) Věcné břemeno parc.č.1415/2- kanalizace, vodovod 

b) Věcné břemeno č.p. 56 Břežany n.Ohří-NN 

c) Návrh kupní smlouvy kanalizace Fáryho 

d) Převod tělocvična 

e) Informace sokolovna 

f) Darovací smlouva – klavír 

          13) Dotace 
a) Dostavba pavilonu základní školy 

b) Drobné sakrální památky 

c) Žádost o prostředky z Ministerstva kultury z rezervy na program 

regenerace MPZ 

d) Rekonstrukce č.p.186 na knihovnu 

          14) Záměry města 
a) Elektronické úřední desky 

b) Likvidace odpadních vod v místních částech 

          15) Rozpočtová opatření  

          16) Různé 

          17) Interpelace 

                   18) Diskuse 

          19) Usnesení     

          20) Závěr  



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

se zasedání zastupitelstva koná za podmínek protiepidemických opatření. 

Informoval zastupitele i přítomnou veřejnost o oznámení spolku Občané pro lepší 

Budyňsko, že bude streamovat dnešní jednání. Případné dotazy ohledně streamu a případného 

záznamu budou směřovány na spolek Občané pro lepší Budyňsko.   

 

2) Schválení programu 

Starosta seznámil členy zastupitelstva s navrženým programem a otázal se, zda všichni 

členové zastupitelstva obdrželi materiály včas a mohli se s ním tedy seznámit. Dále se otázal, 

zda má někdo připomínku k navrženému programu nebo pozměňující návrh.  

Zastupitelé: Starosta oznámil abdikaci Mudr.Jana Medonose na funkci zastupitele a člena 

rady ke dni 22.6.2021. Bez jeho přítomnosti poděkoval za jeho přínosnou dlouholetou práci 

v zastupitelstvu města a v radě města. 

Starosta navrhl změnu programu jednání bod 7)Informace starosty o činnosti rady rozdělit na 

bod 7.1) Informace starosty o činnosti rady a bod 7.2) volba člena rady města. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 29/2021/ZM 

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

 

3) Informace o usnášeníschopnosti 

Starosta konstatoval, že je v okamžiku zahájení jednání přítomno 12 zastupitelů, 2 

zastupitelé se omluvili. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné ve všech projednávaných 

záležitostech. Prezenční listina je součástí zápisu. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č.  30 /2021/ZM 

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

 

4) Volba orgánů zastupitelstva 
V rámci tohoto bodu byla navržena návrhová komise ve složení: Václav Svoboda, Ivan 

Munzar, Milena Doušová 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 31/2021/ZM 

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

 

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Blanka Horáčková, Jana Rážková 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 32/2021/ZM 

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

 

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

Strossová 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 33 /2021/ZM 

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

 



5)  Složení slibu zastupitele 

Za odstupujícího zastupitele MUDr. Jana Medonose bude novým zastupitelem pan Jiří Stross, 

a to v souladu s výsledky komunálních voleb 2018. 

Pan Jiří Stross složil slib zastupitele města Budyně nad Ohří. Slib je součástí zápisu. 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

Počet přítomných zastupitelů se změnil na 13. 

 

6)  Kontrola usnesení 

Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Materiály ke kontrole 

usnesení byly zveřejněny a zaslány zastupitelům. Odpovědi projektantky k připomínkám 

k projektové dokumentaci přístavby pavilonu základní školy. 

 

Připomínky: 

Veřejnost: p. Poch-byly zveřejněny pouze odpovědi bez dotazů k dostavbě Základní školy.  

Starosta odpověděl, že připomínky vznesené na minulém zastupitelstvu postoupeny 

zpracovateli studie. V této chvíli se nejedná o projekt, ale pouze o studii. V této chvíli je 

zpracovaná projektová dokumentace k odsouhlasení dotčeným orgánům. Dotazy a odpovědi 

k dostavbě základní školy budou zveřejněny na úřední desce. 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 34/2021/ZM 

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

 

7.1) Informace starosty o činnosti rady města 

Starosta konstatoval, že od minulého podání zprávy o činnosti rady se její jednání konalo 6x. 

Zastupitelé ve svých materiálech obdrželi zápisy i usnesení rady. Veřejnosti jsou dostupná 

usnesení na úřední desce. Byla podána informace o jednání rady, které se konalo dne 

23.6.2021, tj. dnes. Bylo projednáváno  přidělení bytu v č.p.426, dlouhodobá návštěva v č.p. 

426, žádost o pronájem rybníku v Budyni nad Ohří, pronájem p.č.26/19 a 26/20 a pronájem 

p.č.35/2 v k.ú. Kostelec nad Ohří a pronájem p.č. 540/1 v k.ú. Vrbka, mateřská škola odměny, 

základní škola odměna z FKSP, divadelní představení Radúz a Mahulena, nabídka 

investování společnosti YD Invest, zábor prostranství v okolí kostela na hřbitově v Kostelci 

nad Ohří a uzavření hřbitova v době oprav kostelní věže a příprava dnešního zastupitelstva.      

. 

Připomínky: 

Veřejnost: bez připomínek 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 35/2021/ZM 

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

 

7.2) Volba člena rady města 

Starosta vyzval zastupitele k podání návrhu na doplnění člena rady za odstupujícího MUDr. 

Jana Medonose. Ivan Munzar navrhl Ing. Michala Vogela, který je předsedou finančního 

výboru a stálým účastníkem rady s hlasem poradním. Žádný další návrh nebyl předložen.  

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 36/2021/ZM 

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

 



 

 

 

8 Hospodaření za I. čtvrtletí 2021 

Zastupitelé obdrželi přehled plnění daňových příjmů a přijatých transferů dle položek, 

nedaňových příjmů a kapitálových příjmů dle § a přehled výdajů dle §. Pro celkové hodnocení 

plnění rozpočtu obdrželi zastupitelé celkovou rekapitulaci příjmů , výdajů a financování. 

Příjmy k 31.3.2021 činily 11.250.984,97 Kč, což je plnění rozpočtu na 14,01%. 

Výdaje k 31.3.2021 činily 8. 564.839,34 Kč, což je plnění rozpočtu na 8,29%. 

Plnění rozpočtu bylo projednáno ve finančním výboru dne 21.6.2021 bez připomínek. 

 

Připomínky:  

Veřejnost: bez připomínek 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 37/2021/ZM 

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

 

9)  Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2020 
Zprávu nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření města Budyně nad Ohří za rok 2020 

ze dne 11.5.2021 obdrželi zastupitelé v podkladech k dnešnímu jednání. 

Přezkoumání hospodaření provedla firma  LN-AUDIT s.r.o. Louny. Přezkoumání proběhlo ve 

dnech 16.10.2020, 2.2.2021,30.4.2021 a 10.5.2021 byla vyhotovena  zpráva o přezkoumání 

hospodaření města v roce 2020 určená zastupitelstvu. 

Během těchto průběžných prověrek nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Případné 

nejasnosti byly vyřešeny na místě nebo doloženy na žádost přezkoumávajícího.   

Přílohou B této zprávy jsou i účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a příloha, které 

tvoří účetní závěrku.  

Obsahem zprávy je  

Předmět přezkoumání hospodaření 

Hlediska přezkoumání hospodaření 

Definování odpovědnosti  

Rámcový rozsah prací 

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

 

 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. 

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků 

Při přezkoumání hospodaření města Budyně nad Ohří za rok 2020 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 



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 31.12.2020 na rozpočtových příjmech po konsol. …………… ……1,42% 

 741,90/52 231,91……1,42% (částky v tis. Kč) 

Dlouhodobé pohledávky….. 111,32 

Podíl závazků k 31. 12. 2020 na rozpočtových příjmech…………………………….    12,22% 

 6 381,15/52 231,91….. 12, 22% 

Dlouhodobé závazky…… 12 586,93 

Podíl zastaveného majetku k  31.12.2020 …………………………….…………………5,43% 

 15 065,01/ 277 562,73 …..5,43% 

Zprávu projednal finanční výbor dne 21.6.2021 bez připomínek.  

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

závěrečným účtem, proto ji teď zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Připomínky: 

Veřejnost:   bez připomínek 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 38/2021/ZM 

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

 
10)  Účetní závěrka za rok 2020 

K tomuto bodu obdrželi  zastupitelé, jako schvalující orgán, Návrh protokolu o schvalování 

účetní závěrky za rok 2020 , na základě  kterého bude zaslána informace  do Centrální 

systému účetních informací státu (SÚIS) a proveden účetní zápis  o zúčtování výsledku 

hospodaření ve schvalovacím řízení.  

Obsahem účetní závěrky jsou účetní výkazy- Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a  účetní výkaz 

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

přezkoumání hospodaření za rok 2020 a Inventarizační zpráva za rok 2020. 

Součástí schválení účetní závěrky je také schválení výsledku hospodaření z výkazu zisku a 

ztráty. Za rok 2020 byl vykázán výsledek hospodaření ve výši 15.388.332,10 Kč.  

Účetní závěrka byla rovněž projednána ve finančním výboru dne 21.6.2021 s doporučením 

schvalovacímu orgánu účetní závěrku města Budyně nad Ohří sestavenou k 31.12.2020 

schválit. 

 

Připomínky: 

Veřejnost: bez připomínek 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 39/2021/ZM 

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

 

11)  Návrh závěrečného účtu města za rok 2020 

Zastupitelé obdrželi návrh závěrečného účtu v podkladech k dnešnímu jednání. 

Závěrečný účet je zpracován na základě zákona 250/2000 Sb. 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., vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům. 

Součástí závěrečného účtu je Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2020 / 

projednávána v samostatném bodu/. Dále tvoří přílohu Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2 12M 

v plném členění rozpočtové skladby, účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha. / 

projednáváno v samostatném bodu/. 

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn v zákonné lhůtě na elektronické úřední desce v plném 

znění a na listinné úřední desce ve zkráceném rozsahu  od 8.6.2021.  

K návrhu závěrečného účtu mohli občané uplatnit připomínky písemně do 18.6.2021 nebo 

ústně na dnešním jednání zastupitelstva. Žádné připomínky nebyly doručeny.   

Finanční výbor projednal Návrh závěrečného účtu města Budyně nad Ohří za rok 2020 na 

svém jednání dne 21.6.2021 a doporučuje zastupitelstvu  jeho schválení. 

 
Připomínky: 

Veřejnost: občana vznesl dotaz ohledně domu č.p. 20 v Roudníčku. 

Starosta upozornil, že připomínka nesouvisí s projednávaným bodem a odkázal na vznesení 

dotazu v diskuzi.  

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 40/2021/ZM 

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

 

12)  Majetkové záležitosti 

12a) Věcné břemeno parc.č.1415/2-kanalizace,vodovod 

Město obdrželo od pana Rafaje, jakožto investora zřízení inženýrské sítě: vodovodního řadu a 

kanalizační stoky a sním související objekty v ulici Příkopy, p.p.č. 1415/2 – vodovod a 

kanalizace 3RDm LT 008 032 v Budyni nad Ohří a od Severočeské vodárenské společnosti 

„Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, pro pozemky 1415/2 a 

1410/11 v k.ú. Budyně nad Ohří. 

Připomínky:  

Veřejnost: bez připomínek 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 41/2021/ZM 

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

 

12b) Věcné břemeno č.p. 56 Břežany n. Ohří-NN 

Město obdrželo od ČEZ Distribuce a.s., Smlouvu o  zřízení věcného břemene - služebnosti  

číslo : IV-12-4018157/VB001, název stavby : LT Břežany nad Ohří, č.p. 56, nová R PS NN.  

Bude zřízeno zařízení distribuční soustavy – pojistková skříň a zemní kabelové vedení NN na 

p. p. č. 796/8, v k. ú. Břežany nad Ohří, která je ve vlastnictví města pro rodinný dům č.p. 56 

v Břežanech nad Ohří.  

Připomínky: 

Veřejnost:  bez připomínek 

Zastupitelé:   bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 42/2021/ZM 

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

 



12c) Návrh kupní smlouvy kanalizace Fáryho 

Město Budyně nad Ohří prodává stavbu : „ Budyně nad Ohří, ulice Fáryho p. p .č. 697/15 – 

kanalizace pro 6RD“ , Severočeské vodárenské společnosti. Severočeská vodárenská 

společnosti uhradí Městu Budyně nad Ohří částku 88.200,-- Kč. Na této akci se podílelo 

sdruženi majitelů v ulici Fáryho. Tato částka bude převedena účastníkům při vypořádání.  

Připomínky: 

Veřejnost:  bez připomínek 

Zastupitelé:     bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 43/2021/ZM 

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

 

12d) Převod tělocvična 

Starosta podal informaci o dokončené stavbě tělocvičny. Tato stavba byla uskutečněna 

stavebníkem TJ Sokol Budyně nad Ohří, se spoluúčastí města a bude proveden převod do 

majetku města. Tento postup byl již schválen smlouvou o výstavbě tělocvičny. Využití se 

bude řídit bookovacím systémem. 

Připomínky: 

Veřejnost: p.Poch kritizoval výše uvedený projekt a za spolek Občané pro lepší Budyňsko 

vznesl požadavek na provedení kontroly celého projektu z hlediska stavebního, 

ekonomického i právního. V této věci p. Poch navrhl zastupitelům převzít jím vytvořený 

návrh usnesení.  

Starosta p. Pocha upozornil, že nemůže předkládat návrhy usnesení, veřejnost může 

předkládat návrhy usnesení prostřednictvím zastupitelů. Nabídl spolupráci v prosazení jeho 

předložených návrhů a použít standardní postup.     

Zastupitelé: p. Štrencl – není ochoten hlasovat o náhodném a nepředjednaném materiálu.  

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 44/2021/ZM 

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

 

12e) Informace sokolovna 

Starosta podal informaci o jednání s Českou obcí sokolskou o možnostech opravy sokolovny. 

Po několika předchozích jednáních byl zaslán na základě usnesení rady  dne 22.4.2021 námět 

pro jednání České obci sokolské Praha s TJ Sokol Budyně nad Ohří ohledně rekonstrukce 

sokolovny v Budyni nad Ohří  ke dvoustrannému projednání před jednáním zastupitelstvem 

města Budyně nad Ohří, případně projednáním v orgánech ČOS Praha. Do dnešního dne 

nebyla doručena odpověď. 

Připomínky: 

Veřejnost:      bez připomínek 

Zastupitelé:    bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 45/2021/ZM 

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

 

12f) Darovací smlouva – klavír 

Město obdrželo nabídku na přijetí historického klavíru jako daru. Klavír by mohl sloužit jako 

rekvizita v historických prostorách. Vzhledově je zachovalý, ale nefunkční. Byl by pořízen za 

dopravu.  

Připomínky: 



Veřejnost: bez připomínek 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 46/2021/ZM 

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

13) Dotace 

13a) Dostavba pavilonu základní školy 

Starosta podal informaci o projektu „Dostavba pavilonu základní školy“. Prováděcí a 

projektová kancelář zaslala projektovou dokumentaci dotčeným orgánům- hasiči, stavební 

úřad, hygiena ke stanoviskům. V případě přiznání dotace bude stavba připravena na realizaci. 

Přístavbou by vznikla sborovna, kabinety, toalety, šatny a výtah. 

Připomínky:  

Veřejnost:   připomínky k projektové dokumentaci p. Pocha řešeny v bodě kontrola usnesení. 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č.47/2021/ZM 

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

 

  13b) Drobné sakrální památky 

Místostarosta podal informaci o podání žádostí města na Krajský úřad Ústeckého kraje o 

účelovou neinvestiční dotaci z „Programu na záchranu a obnovu drobných památek a 

architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2021. Jedná se o opakované 

žádosti z roku 2020 pozastavené z důvodu epidemiologické situace Covid-19. Jedná se o 

opravu těchto památek Pomník sv. Barbory, Poutní stavba-pískovcová mohyla na místě 

bývalého popraviště a boží muka z roku 1822- Průhon. Finanční spoluúčast města na těchto 

památkách bude na každé do výše 30.000,00 Kč.  

Připomínky: 

Veřejnost: bez připomínek 

Zastupitelé: p. Štrencl se dotázal, které byly loni hodnoceny jako úspěšnější. 

Místostarosta odpověděl že pomník sv. Barbory a poutní stavba – popraviště.  

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 48/2021/ZM 

Počet hlasujících:  13       Pro:  12            Proti: 1   Zdržel se: 0 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 49/2021/ZM 

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

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 50/2021/ZM 

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

 

13c) Žádost o prostředky z Ministerstva kultury z rezervy na program regenerace MPZ 

Místostarosta předložil zastupitelům informaci o opravách střechy kostela sv.Václava 

v Budyni nad Ohří. Na stavbě se vyskytly dle původních plánovaných oprav nepředvídatelné 

výdaje (stavy krovů, které jsou napadeny hnilobou a je třeba je vyměnit). Současné získané 

finanční prostředky nepokryjí náklady na opravu celé střechy a z těchto důvodů navrhuje 

zastupitelstvu požádat o dotaci na Ministerstvo kultury z rezervy „Program regenerace 

městských památkových rezervací a městských památkových zón“. Město se bude zapojovat 

s žádostmi o dotaci z rezervy tohoto programu i v dalších kolech, pokud budou vyhlášená, do 

maximální výše poskytnuté dotace 1.519.000,00 Kč, s finanční spoluúčastí města max. 

305.800,00 Kč.  



Připomínky: 

Veřejnost: bez připomínek    

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 51/2021/ZM 

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

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 52/2021/ZM 

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

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 53/2021/ZM 

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

 

 

  13d) Rekonstrukce č.p.186 na knihovnu 

Starosta podal informaci o projektu rekonstrukce budovy č.p. 186 /dům u rybníku/ č.parc. 152 

na knihovnu a městský archiv. Nyní probíhá příprava rekonstrukce budovy a zadávání 

projektových prací. Pokud bude vypsán vhodný dotační titul, bude podána žádost o dotaci. 

Připomínky: 

Veřejnost: p. Poch požaduje zapojit širší plénum občanů před realizací projektu 

p. Snášel – jaký má město záměr, finanční náročnost, zda se uvažuje zřídit digitální služby a 

atraktivní IT aktivity pro mládež apod. 

Pan starosta odpověděl, že usilujeme o to, aby rekonstrukcí došlo ke smysluplnému využití 

této stavby- v  l. nadzemním podlaží knihovna-moderní technologie zde budou dle možností a 

zájmu. Metodickou činnost knihoven zajišťuje Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích. 

Ve druhém nadzemním podlaží městský archiv. V současné době máme návrh na zpracování 

projektové dokumentace cca 300 tis. Kč. Ucelený projekt bude znám až po zpracování 

projektové dokumentace, definování souboru služeb, finančním nároku a finančních 

možnostech a podmínek dotace. 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 54/2021/ZM 

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

   

14) Záměry města 

14a) Elektronické úřední desky 

Starosta seznámil se záměrem města zřídit elektronické úřední desky. Tento záměr byl 

projednán v radě se souhlasným stanoviskem. Instalace by probíhala ve dvou etapách. V 

1.etapě by byla zřízena stacionární elektronická úřední deska v Budyni nad Ohří a v 2. etapě 

(cca do jara 2022) v místních částech. Zastupitelé by se měli vyjádřit zda v tomto záměru 

pokračovat. 

Připomínky: 

Veřejnost:  bez připomínek 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 55/2021/ZM 

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

 

14b) Likvidace odpadních vod v místních částech 



Starosta podal informaci o  o postupu města při zajišťování způsobu likvidace odpadních vod 

v neodkanalizovaných částech města a předvedl prezentaci přípravy strategie likvidace 

odpadních vod. Od září 2020, kdy vznikl zvýšený zájem o likvidace se s touto problematikou 

intenzivně zabýváme.  Proběhla jednání s SVS, SČVAK.   

 

Připomínky: 

Veřejnost: p. Štrencl upozornil., že v objektu NEXTU stojí betonová  nádrž na vodu, která je 

blízko čističky odpadních vod v Budyni nad Ohří a zda by se nedala využít. 

p.starosta poděkoval za užitečnou informaci. 

p. Jirsa – mělo by se zjistit od občanů jak dosud likvidují odpadní vody. 

p. starosta- při jednání s občany jsem se ptal, jak dosud odpadní vody likvidovali, neexistuje 

jasná představa o možnostech nakládání s odpadními vodami. Chceme lidem nabídnout 

varianty jaké jsou možné a nejpřístupnější pro jednotlivé případy. Každé z možných řešení si 

vyžádá od občanů nějakou vstupní investici a poté náklady na provoz a likvidaci. 

p. Jirsa – jaká by byla výše vstupní investice. 

p. starosta odpověděl, že u všech variant jsou vstupní investice velice podobné.   

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 56/2021/ZM 

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

       

15) Rozpočtové opatření 

Rozpočtová opatření schválená radou 

Radou města byla schválená rozpočtová opatření týkající se poskytovaných dotací  

Rozočtové opatření č.RO/2021/003 Diakonii ČCE Litoměřice poskytnuta dotace 10.000,00 

Kč.  

RO č. RO/2021/004 - EDA, z.s. – poskytnuta dotace  8,000,00 Kč, Myslivecký spolek BORA 

Vrbka  poskytnuta dotace 10.000,00 Kč, TJ Viktorie  Budyně nad Ohří – 20.000,00 Kč 

Babybox  -  poskytnutý dar  - 5.000,00 Kč. 

Připomínky: 

Veřejnost: bez připomínek 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č.57/2021/ZM 

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

 

Návrh rozpočtového opatření č. RO/2021/005 

Zastupitelé obdrželi  rozpis jednotlivých položek rozpočtového opatření č.RO/2021/005 a 

celkovou/ rekapitulace příjmů a výdajů.  

Tímto rozpočtovým opatřením došlo k: 

- navýšení příjmů o 1.756.671,28 Kč 

- navýšení výdajů o 8.486. 000,00 Kč 

- financování – dofinancování rozdílu příjmů a výdajů  6. 729.328,72 Kč bude vyrovnáno 

z přebytků minulých let. 

Příjmy celkem     82.048661,28 Kč 

Výdaje celkem   111.768.980,00 Kč 

Návrh rozpočtového opatření projednal finanční výbor dne 21.6.2021 bez připomínek. 

Soupis položek a rekapitulace návrhu rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 

 

Připomínky: 



Veřejnost: bez připomínek 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 58/2021/ZM 

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

 

16) Různé 

Bez náplně 

 

17) Interpelace 

Bez náplně 

 

18) Diskuse 

p. Poch: V minulém zápisu ze zastupitelstva chybí výzva ke spolupráci na fasádě školky. 

p.starosta odpověděl, že tato informace v zápise byla, ale žádná nabídka od veřejnosti 

nedorazila. 

p. Poch : mimo věcné připomínky  slovně napadl nevybíravě starostu, že je lhář a že se 

vulgárně chová k ženám. 

p.starosta odpověděl, že se vždy choval slušně a není si vědom žádného vulgárního chování. 

p. Poch – vznikají místa problémových lokalit /ulice Příkopy/ a scházení mladistvých 

/nádraží, náměstí, apod), kde zanechávají nepořádek. Zda se město touto problematikou vůbec 

zajímá. 

p. starosta odpověděl, že se tyto situace samozřejmě řeší (městská policie, přestupková 

komise), ale město samotné nemůže tuto situaci vyřešit. Není to problematika pouze našeho 

města, ale celé společnosti.  

p. Snášel – zda jsme konzultovali tento problém s nějakým odborníkem. 

p. starosta – ano řešil. 

p. Horáčková – ředitelka základní školy odpověděla, že se i na škole tato problematika řeší 

v mezích možných kompetencí. Ve škole se prováděl kurátorský průzkum ve smyslu styku 

dětí s alkoholem, kouřením a drogami.    

p.Snášel – zda by se neměly zjistit zájmy a iniciativy, které by mladé zajímali.  

p. starosta odpověděl, že pokud mladí mají zájem, tak mohou nabídky města a ostatních 

organizací využívat. Městská policie problematická místa monitoruje, ale místa se dle situace 

mění. Doporučil občanům, při problémech volat 158 Policii ČR, případně problém nahlásit 

přestupkové komisi. 

p. Jirsa – změna územního plánu, v jakém horizontu bude dokončen.       

p. starosta odpověděl, že zpracování létající pořizovatel předal projektantovi územního plánu, 

problematické připomínky neúměrně prodlužují výsledek změny územního plánu. 

p. Štrencl – požadavek na odstranění kontejneru na šactvo v ulici Poplužní, z důvodu 

nepořádku v okolí.  

p. starosta – problém je již v řešení a bude přemístěn do sběrného dvora v nejbližší době. 

p.Šmek – zda nevíme něco o vzniku problematických lokalit a pořizování domů pro pronájem 

(např. dům č.p. 20 v Roudníčku). 

p. starosta – město tyto aktivity nepodporuje, v minulosti město kupovalo nemovitosti, které 

by k takovým záměrům mohly být využity, ale město nemůže ovlivnit kdo nemovitosti koupí. 

p.Šmek – zda město bude opravovat kostel v Kostelci nad Ohří. 

p. starosta – kostel není majetkem města. Tuto opravu musí realizovat majitel. Zahajuje se 

oprava kopule na věži, bylo projednáno bezplatné užívání prostranství.  

p.místostarosta – od roku 2014 byly podávány žádosti na dotace na opravy památek, 

neobdrželi doporučení od národního památkového ústavu.   



p. Šmek – zda by nebylo možné opravit komunikace ve Vrbce. Tyto komunikace byly 

opraveny loňském roce, ale již je opět rozbitá. 

p. starosta – místním šetřením zjistíme úsek a o jakou část se jedná… Po diskuzi o který úsek 

se jedná vyšlo najevo, že komunikace byla poničena chybným zacházením uživatelů.  

p. starosta  upozornil, že je třeba opravit i jiné komunikace a jiných městských částech. 

p. Snášel – zajímal se o stav budovy bývalé školy v Pístech na úpravu prostor pro veřejné 

aktivity místních občanů pro děti. 

p.starosta – dle domluvených požadavků byly prostory objektu vyklizeny. Dále bylo 

domluveno vytipování lokalit k výsadbě stromů.  Tato schůzka je naplánovaná na srpen. 

p. Poch – vznesl dotaz k dotaci na pořízení hasičského auta.  

p. starosta odpověděl, že žádost o dotaci na pořízení hasičského auta byla podána. 

 

19) Usnesení 

29/2021/ZM  

Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání, včetně projednaných změn. (volba 

člena rady).  

 

30/2021/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního 

zastupitelstva. Počet přítomných 12,  omluveni 2,  neomluven 0.    

 

31/2021/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení: Václav 

Svoboda, Ivan Munzar, Milena Doušová 

 

32/2021/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: Blanka 

Horáčková, Jana Rážková 

 

33/2021/ZM  

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

paní  Alena Strossová. 

 

34/2021/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení 

z minulého jednání zastupitelstva. 

 

35/2021/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o činnosti rady. 

 

36/2021/ZM 
Zastupitelstvo města schvaluje pana Michala Vogela do funkce člena rady města Budyně nad 

Ohří. 

  

37/2021/ZM 

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

nad Ohří k 31.3.2021.  

 

38/2021/ZM 



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

rok 2020. 

 

39/2021/ZM 

Zastupitelstvo Města Budyně nad Ohří schvaluje účetní závěrku města Budyně nad Ohří za 

rok 2020 s výsledkem hospodaření 15.388.332,10 Kč, včetně protokolu o schválení účetní 

závěrky. 

Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2020 

Identifikace schvalované účetní závěrky: 

Účetní závěrka sestavená k 31.12.2020 

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

IČ:00263427, ÚSC 

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky:  23.6.2021 

Číslo usnesení ZM:  39/2021/ZM 

Schvalované výkazy: Rozvaha k 31.12.2020 

                    Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020 

                                   Příloha k 31.12.2020  

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: 

Dle prezenční listiny: Ing.Petr Medáček, Ing.Petr Kindl, MUDr. Jana Rážková, RNDr.Blanka 

Horáčková, Milena Doušová, Ivan Munzar, Jaroslav Prošek, Ladislava Rážková, Václav 

Svoboda, Petr Šatra, Jindřich Štrencl, Jaromír Vanča, Jiří Stross 

Výrok o schválení účetní závěrky: 

Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku za rok 2020 města Budyně nad Ohří poměrem 

hlasů: 

 Pro: 13  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.  

 

40/2021/ZM 



Zastupitelstvo Města Budyně nad Ohří schvaluje Závěrečný účet města Budyně nad Ohří za 

rok 2020, včetně zprávy nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření města za rok 2020 a 

vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  

 

41/2021/ZM 

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

zřízení služebnosti inženýrské sítě, se Severočeskou vodárenskou společností, pro pozemky 

1415/2 a 1410/11 v k.ú. Budyně nad Ohří  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

42/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene –služebnosti číslo: IV-12-4018157/VB001, název stavby: LT Břežany nad Ohří, č.p. 

56, nová R PS NN pro pozemek 796/8 v k. ú Břežany n. O., a pověřuje starostu podpisem této 

smlouvy.  

 

43/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně schvaluje prodej stavby Budyně nad Ohří, ulice Fáryho p. p. č. 

697/15 – kanalizace pro 6RD“, Severočeské vodárenské společnosti, za částku 88. 200,-- Kč a 

pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

 

44/2021/ZM 

Zastupitelstvo města bere na vědomí převod budovy městské tělocvičny do svého vlastnictví 

od stavebníka Sokol Budyně nad Ohří. Tento převod se provádí na základě schválené 

smlouvy o výstavně tělocvičny. 

 

45/2021/ZM 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o jednání s Českou obcí sokolskou. 

 

46/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přijetí daru historického klavíru a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy.  

 

47/2021/ZM 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o dostavbě pavilonu základní školy.  

 

48/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Krajský úřad 

Ústeckého kraje o účelovou neinvestiční dotaci z „Programu na záchranu a obnovu drobných 

památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2021“ na opravu 

drobné památky „Boží muka z roku 1822, Budyně nad Ohří – Průhon“. Zároveň 

zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast města je do výše 30.000,00 Kč. 

 

49/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Krajský úřad 

Ústeckého kraje o účelovou neinvestiční dotaci z „Programu na záchranu a obnovu drobných 

památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2021“ na opravu 

drobné památky „Pomník sv. Barbory“. Zároveň zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast 

města do výše 30.000,00Kč. 

 



50/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Krajský úřad 

Ústeckého kraje o účelovou neinvestiční dotaci z „Programu na záchranu a obnovu drobných 

památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2021“ na opravu 

drobné památky „Poutní stavba – pískovcová mohyla na místě bývalého popraviště“. Zároveň 

zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast města je do výše 30.000,00 Kč. 

 

51/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přesun dotační částky na obnovu městských 

památkových rezervací a zón z Ministerstva kultury do hodnoty 1.529.000,- Kč na 

Římskokatolickou církev, farnost Budyně nad Ohří v případě poskytnutí dotace z Ministerstva 

kultury a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy. 

 

 

 

 

52/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční podíl města na akci „Oprava střech 

kostela sv. Václava“ v Budyni nad Ohří do výše 305.800,- Kč a pověřuje starostu podpisem 

veřejnoprávní smlouvy. 

  

53/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje možnost v případě potřeby rozdělení  

žádosti města o dotaci z rezervy „Programu regenerace městských památkových rezervací a 

městských památkových zón“ na opravu střech kostela sv. Václava v Budyni nad Ohří na rok 

2021 do více částí s tím, že celková částka bude 1.529.000,00 Kč žádost o dotaci a celková 

částka finančního podílu města bude 305.800,00 Kč. 

 

54/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektu                

“Rekonstrukce budovy objektu č.parc.152 na Knihovnu a městský archiv, a pověřuje starostu 

podpisem  smlouvy. 

 

55/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje projekt elektronické úřední desky s tím, že 

vyvolá poptávkové řízení na dodavatele a projekt bude řešen ve dvou etapách I. etapa - 

Budyně nad Ohří, II. etapa – místní části. Dokončení II. etapy v I. polovině roku 2022.    

 

56/2021/ZM 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o postupu města při zajišťování způsobu 

likvidace odpadních vod v neodkanalizovaných částech města a souhlasí s pokračováním 

přípravy strategie likvidace odpadních vod. 

  

57/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtové opatření č.RO/2021/003 a 

RO/2021/004 schválené radou města. 

 

58/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. RO/2021/005. 

 



Všechna usnesení číslo 29/2021/ZM až  58 /2021/ZM byla schválena nadpoloviční většinou 

všech členů Zastupitelstva města Budyně nad Ohří 

 

20) Závěr 

Závěrem místostarosta všem poděkoval za účast a ukončil jednání. 

 

 

 

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

starosta města        místostarosta 

 

Ověřovatelé zápisu:  

Blanka Horáčková, Jana Rážková 

 

 

zapsala dne: 23.06.2021   A. Strossová 


