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

 

Zápis č. V/2021 z veřejného zasedání 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O. 

ze dne 

27.12.2021 od 17.00 hodin do 17.30 hod. 

 
Přítomni:      12  členů  zastupitelstva  města,     omluveni  3,     neomluven, viz  prezenční listina 

 

Pořad jednání:  1)   Zahájení 

   2)   Schválení programu 

   3)   Informace o usnášeníschopnosti 

   4)   Volba orgánů zastupitelstva 

   5)   Kontrola usnesení 

   6)   Zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

   7)   Dotace – dodatky smluv 

            8)  Interpelace 

              9)  Usnesení       

                                 10)  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 města hlasovali o usnesení č. 113/2021/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, 3 

zastupitelé se omluvili. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné ve všech projednávaných 

záležitostech. Prezenční listina je součástí zápisu. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 114/2021/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:  

Vladislava Rážková, RNDr. Blanka Horáčková, MUDr. Jana Rážková 

 

Zastupitelé: bez připomínek 

 



Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 115/2021/ZM 

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

 

Ověřovateli zápisu byli navrženi:  Jindřich Štrencl, Václav Svoboda 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 116/2021/ZM 

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

 

Pracovním předsednictvem je Rada města Budyně nad Ohří a  

zapisovatelkou je Eva Šánová 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 117/2021/ZM 

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

 

 

5.  Kontrola usnesení 

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

usnesení byly zveřejněny a zaslány zastupitelům.. 

 

Připomínky: 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č.118/2021/ZM 

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

 

6. Zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Místostarosta Kindl předložil zastupitelům opravenou Výroční zprávu Městského úřadu 

Budyně nad Ohří o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění o 

svobodném přístupu k informacím za rok 2020. Informoval, že počet skutečně podaných 

žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. je 1 namísto 15. Chyba ve zprávě se stala 

tím, že k žádosti o podání informace podle zákona 106/1999 Sb., v platném znění, byly 

přiřazeny i žádosti o podání informace, které neměly náležitosti, které musí mít žádost o 

podání informace podle uvedeného zákona. 

Chybnou zprávu zastupitelstvo vzalo na vědomí na zasedání 29.3.2021 pod usnesením č. 

8/2021/ZM. Novou zprávou z 27.12.2021 je opravena zpráva původní z 26.2.2021. 

 

Připomínky: 

Veřejnost:  bez připomínek 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 119/2021/ZM 

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

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 120/2021/ZM 

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

 

 

 

 

 



7) Dotace – dodatky smluv 

 První dodatek -  obsahuje  prodloužení  předpokládané doby ukončení termínu prací , 

který byl  změněn z důvodu požadavku provozovatele MŠ, kdy bylo třeba zajistit 

realizaci díla v době letních prázdnin, aby byl co nejméně narušen provoz školky. 

 

            Druhý dodatek – změna ukončení byla nutná v důsledku nepředvídatelných situací      

            způsobených nedostatkem stavebního materiálu na trhu stavebnin. Z tohoto důvodu  

            nemohl zhotovitel řádně pokračovat a bylo nutno prodloužit termín dokončení stavby    

            k datu do 31.3.2022. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 121/2021/ZM 

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

 

 

 Další informace o uzavření dodatku  s  firmou StavProMont s.r.o, která rekonstruuje 

bývalou školu v Nížebohách na sociální byty. Dodatek se týka změny termínu pro 

dokončení díla  a to z 30.11.2021 na 31.12.2021. Důvodem posunutí doby  dohotovení 

díla je  z důvodů pandemie Covidu 19 a nedostatku stavebního materiálu, který 

nezavinil zhotovitel. 

 

Součástí důvodové zprávy bylo i vystoupení starosty, ve kterém ozřejmil důvody stažení 

tohoto bodu z minulého jednání zastupitelstva. V důvodech stažení bodu z programu bylo 

hlavně to, že v rámci veřejné diskuze byly předloženy právně nepodložené argumenty o 

nemožnosti podpisu smlouvy bez stanoviska zastupitelstva. Zastupitelé se tak dostali do 

nekomfortní situace v rámci svého hlasování, protože jim byla předložena verze odpovědnosti 

za případné finanční ztráty způsobené tímto hlasováním. Protože předsednictvo zastupitelstva 

nechtělo zastupitele vystavovat takového tlaku navrhlo stažení tohoto bodu z programu. 

 Po prověření všech okolností souvisejících s výše jmenovanými tvrzeními jsou body 

předloženy na následném jednání zastupitelstva z prokazatelnou argumentací, že podpisy 

smluv o dílo nemusí být zastupitelstvem schvalovány.  

  

Připomínky: 

Veřejnost:  

Snášel – tento výklad je váš právní názor, domnívám se, že není správný 

Starosta – není to můj názor, je to stanovisko právního odboru Svazu měst a obcí (SMO), 

který  

              byl podpořen několika judikaturami 

Petrus – zda dodatky jsou stejné, které se dnes odhlasují nebo budou jiné a pro město  

              výhodnější. 

Starosta – dodatky jsou stejné 

 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 122/2021/ZM 

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

 

 

8)   Interpelace 

Připomínky: 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

 

 



 

9) Usnesení 

 

113/2021/ZM  

Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva.  

 

114/2021/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního 

zastupitelstva. Počet přítomných 12,  omluveni 3,  neomluven  0  .    

 

115/2021/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení:  

Ladislava Rážková, RNDr. Blanka Horáčková, MUDr. Jana Rážková 

 

116/2021/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje ověřovatele zápisu ve složení:  

Jindřich Štrencl, Václav Svoboda 

 

117/2021/ZM  

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

města a zapisovatelkou  paní  Eva Šánová 

 

118/2021/ZM  

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

z minulého jednání zastupitelstva. 

 

119/2021/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří revokuje usnesení č. 8/2021/ZM, vzetí na vědomí 

Výroční zprávy Městského úřadu Budyně nad Ohří o poskytování informací podle zákona č. 

106/1999 Sb., v platném znění, o svobodném přístupu k informacím za rok 2020 z 29.3.2021 

 

120/2021/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí  opravenou Výroční zprávu 

Městského úřadu Budyně nad Ohří o  poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v 

platném znění, o svobodném přístupu k informacím za rok 2020 z 29.3.2021. 

 

121/2021/ZM  

Zastupitelstvo Města Budyně nad Ohří bere na vědomí prodloužení termínů ukončení stavby 

pro firmu Baumaterm s.r.o.,  první dodatek dodatek z důvodů požadavku provozovatele MŠ, 

kdy bylo třeba zajistit realizaci díla v době letních prázdnin a druhý dodatek v důsledku 

nepředvídatelných situací způsobených nedostatkem stavebního materiálu na trhu stavebnin 
do termínu 31.3.2022.   

 

122/2021/ZM  

Zastupitelstvo Města Budyně nad Ohří bere na vědomí prodloužení termínu ukončení stavby 

objektu bývalé školy v Nížebohách na sociální byty do data 31.12.201 z důvodu 

nepředvídatelné situace šíření nákazy Covid 19 a nedostatku stavebního materiálu, což 

nemohl zhotovitel ovlivnit. 

 

 

Všechna usnesení číslo 113/2021/ZM až 122 /2021/ZM byla schválena nadpoloviční 

většinou všech členů Zastupitelstva města Budyně nad Ohří a byla projednávána v průběhu 

jednání vždy v rámci projednávaného bodu. 



 

10)  Závěr 

Závěrem starosta všem poděkoval za účast a ukončil jednání a všem účastníkům popřál  

hodně štěstí a zdraví v novém roce 2022. 

 

 

 

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

starosta města        místostarosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

Jindřich Štrencl, Václav Svoboda 

 

zapsala dne: 30.12.2021   E. Šánová 


