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

Usnesení č.  11/2021  z jednání Rady města Budyně nad Ohří ze dne 7.06.2021 
 

Rada bere na vědomí: 

129/2021/RM – kontrolu usnesení  

130/2021/RM – rezignaci člena rady a zastupitele p. Jana Medonose. 

131/2021/RM – pořízení elektronické úřední desky v Budyni nad Ohří a doporučuje zastupitelstvu ke 

               schválení. 

132/2021/RM – povinnost podání průběžného oznámení veřejných funkcionářů do Centrálního      

                registru 

133/2021/RM – informaci o zahájení jednání o vlastnictví pozemku p.č. 612/87 v k.ú. Budyně nad 

    Ohří  

134/2021/RM –  přípravu jednání zastupitelstva města. 

135/2021/RM – oznámení Mgr. Davida Bartoše o konání venkovní hudební akce BuďYn v prostoru 

    „Pod kaštany“ v restauraci „U Mlýna“ dne 27.8.2021 do 24.00 hodin. 

 

 

Rada schvaluje: 

136/2021/RM – člena likvidační komise p. Soňu Adámkovou. 

137/2021/RM – (Ing. Petr Medáček CSc., Ing. Petr Kindl, p. Ivan Munzar,  p.Václav Svoboda)            

                 účetní závěrku  příspěvkové organizace Mateřská škola Budyně nad Ohří za rok       

                 2020, včetně  „Protokolu o schvalování účetní závěrky 2020“.  

138/2021/RM –  rozdělení výsledku hospodaření Mateřské školy Budyně nad Ohří za rok 2020 dle 

                 níže uvedené tabulky a doporučuje čerpat rezervní fond na další rozvoj své činnosti. 

                 Rezervní  fond je nutné zachovat v dostatečné výši ke krytí ostatních účelů použití 

      dle § 30 zákona 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
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139/2021/RM –  ( Ing. Petr Medáček CSc., Ing. Petr Kindl, p. Ivan Munzar,  p.Václav Svoboda       

                účetní závěrku  příspěvkové organizace Základní škola Budyně nad Ohří za rok    

                2020, včetně  „Protokolu o schvalování účetní závěrky 2020“.  

140/2021/RM – rozdělení výsledku hospodaření Základní školy Budyně nad Ohří za rok 2020 dle 

     níže uvedené tabulky a doporučuje čerpat rezervní fond na další rozvoj své  

     činnosti. Rezervní fond je nutné zachovat v dostatečné výši ke krytí ostatních účelů 

     použití dle § 30 zákona 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních    

                rozpočtů. 
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141/2021/RM - ( Ing. Petr Medáček CSc., Ing. Petr Kindl, p. Ivan Munzar,  p.Václav Svoboda) účetní 

                závěrku  příspěvkové organizace Školní jídelna Budyně nad Ohří za rok 2020, včetně  

               „Protokolu o schvalování účetní závěrky 2020“.  

142/2021/RM – rozdělení výsledku hospodaření Školní jídelny Budyně nad Ohří za rok 2020 dle níže 

     uvedené tabulky a doporučuje čerpat rezervní fond na další rozvoj své činnosti. 

     Rezervní fond je nutné zachovat v dostatečné výši ke krytí ostatních účelů použití 

                dle § 30 zákona 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
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143/2021/RM – výši úhrad za stravování účastníků příměstských táborů v období letních prázdnin. 

                 Účastníci budou hradit náklady na potraviny. Mzdové a provozní náklady budou 

                 hrazeny z rozpočtu města Budyně n.O. 

144/2021/RM – nákup lavic a židliček s tím, že kvalitativní výběr bude proveden ve spolupráci ze 

     zřizovatelem a financování bude provedeno z rezervního fondu základní školy. 

145/2021/RM – vyvěšení záměru o pronájmu části p.č. 1415/2 a 609/7 cca 65 m2 v k.ú. Budyně nad     

               Ohří. 

146/2021/RM – užívání veřejného prostranství před barem „U Ondry“ za účelem zřízení zahrádky 

                od 7.6.2021 – 31.5.2022 při dodržení těchto podmínek: po uzavírací době uklizeno, 

                otevření restaurace a toalet, neumísťování  transparentů  na boky zahrádky  

     z důvodu rozhledu, zahrádku postavit s co nejmenším bráněním rozhledu při  

     výjezdu z ulice Děkanská.  

147/2021/RM –  zrušení ceníků č. 1/2010 z 29.11.2010 pro hřbitov Budyně nad Ohří a ceníku         

      č.2/2012 z 18.4.2012 pro hřbitovy Kostelec nad Ohří a Nížebohy. 

148/2021/RM – ceník č. 3/2021 ze dne 7.6.2021 pro hřbitov Budyně nad Ohří a ceník č. 4/2021 ze 

  dne 7.6.2021 pro hřbitovy Kostelec nad Ohří a Nížebohy. 

149/2021/RM – poskytnutí individuální dotace zapsanému ústavu EDA cz, v Praze 4 ve výši    

               8.000,- Kč a  pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

150/2021/RM – poskytnutí individuální dotace Mysliveckému spolku BORA Vrbka ve výši     

    10.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

151/2021/RM – poskytnutí individuální dotace TJ Viktorie Budyně nad Ohří ve výši 20 000,00 Kč a  

     pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

152/2021/RM – poskytnutí daru na zřízení babyboxu v Lounech ve výši 5.000,00 Kč. 

153/2021/RM - rozpočtové opatření č. RO/2021/004. 

154/2021/RM - pořádání těchto kulturních akcí v roce 2021: festivalu Keltský kruh, Budyňské pouti, 

               festivalu Budyňský poutník a Bitvy Budyně. 

155/2021/RM - užívání veřejného prostranství na Mírovém náměstí proti hospodě „U Jandy                   

               archiváře“ o velikosti cca 27m2 od 8.6. 2021 do 31.10.2021.   

 

Rada neschvaluje: 

156/2021/RM - poskytnutí příspěvku Klubu  českých turistů Lovosice. 

157/2021/RM - podporu Diakonie Broumov 

 

 

Usnesení číslo 129 až  157 /RM/2021 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města 

Budyně nad Ohří 

 

 

 

 

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA     Ing. Petr Kindl 

              starosta       místostarosta 

 

 

 

zapsala dne: 7.06.2021 

Alena Strossová 


