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

Usnesení č.  7/2021  z jednání Rady města Budyně nad Ohří ze dne 12.04.2021 
 

Rada bere na vědomí: 

 

076/2021/RM - kontrolu usnesení 43/2021/RM, 063-075/2021/RM  

 

Rada schvaluje:  

 

077/2021/RM - žádosti o odstavná místa v lokalitě č.p.219 (Hniličkovna ) budou na základě  

    požadavku schvalována radou města. 

078/2021/RM - možnost opětovně požádat o  odstavné místo v lokalitě č.p. 219  s předností   

    nájemníkům  v nájemních domech sídliště Poplužní od 15.4.2021 - 30.4.2021. Tato 

    informace bude předána prostřednictvím domovních důvěrníků do poštovních  

    schránek. 

079/2021/RM - nabídnout od 1.5.2021 volná odstavná místa  ostatním občanům Budyně n.O., za  

    podmínek schválených radou města. 

080/2021/RM - bezplatný pronájmem části p.p.č. 101/12 ostatní plocha v k.ú. Budyni nad Ohří mezi 

    domy 365 a 345 o velikosti cca 2 m2 pro umístění Z-Boxu a pověřuje starostu   

    podpisem smlouvy se společností Zásilkovna s.r.o.   

081/2021/RM - výpůjčku klavíru a navrhuje zastupitelstvu schválit přijetí tohoto klavíru   

    jako daru.  

082/2021/RM - poskytnutí dotace Diakonii ČCE Litoměřice ve výši 10.000,00 Kč. 

083/2021/RM - rozpočtové opatření č. RO/2021/003. 

084/2021/RM - námět pro jednání ČOS Praha a TJ Sokol Budyně nad Ohří ohledně rekonstrukce  

 sokolovny v Budyni nad Ohří a pověřuje vedení města do 20.4.2021 odesláním tohoto 

dokumentu na ČOS Praha ke dvoustrannému projednání před jednáním 

zastupitelstvem města Budyně nad Ohří, případně projednáním v orgánech ČOS 

Praha.  

085/2021/RM - zveřejnit  záměr o pronájmu pozemku pro zřízení Alza boxu ve variantách  u č. 340 

  a  č.p. 219 velikosti 5x1 m.  

    

 

Rada ukládá:  

 086 /2021/RM - vedení města odpovědět na e-mail ohledně  rokle Vrbka, s krátkým vysvětlením  

     důvodu  ponechání záměru myslivecké střelnice.     

Rada neschvaluje: 

 087/2021/RM - zapojit se do databáze míst na přespání na území města. 

 088/2021/RM - poskytnutí dotace Diecézní charitě Litoměřice 

 

Usnesení číslo 076 až 088 /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: 12.04.2021 

Alena Strossová 


