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

Usnesení č.  6/2021  z jednání Rady města Budyně nad Ohří ze dne  24.03.2021  
 

Rada bere na vědomí: 

063/2021/RM - kontrolu usnesení 43/2021/RM, 047-062/2021/RM  

064/2021/RM - informaci o financování opravy památky kostela Sv.Václava na náměstí v Budyni  

               nad Ohří  a doporučuje zastupitelstvu schválit. 

065/2021/RM - informaci o dotaci z Norských fondů na opravu synagogy a doporučuje  

               zastupitelstvu města schválit. 

066/2021/RM- upravený Jednací řád zastupitelstva města Budyně nad Ohří a předkládá zastupitelstvu  

              k projednání. 

067/2021/RM - informaci  z jednání o možnosti opravy sokolovny 

 

Rada schvaluje:  

 

068/2021/RM - Rada schvaluje5-ti hlasy přidělení bytu v tomto pořadí: 1. Pražáková, 2. Čech,  

              3. Brandner, 4. Metelková 

069/2021/RM - Rada schvaluje 5-ti hlasy podmínky pro přidělení vyhrazeného parkovacího místa   

    pro osoby ZTP a ZTP/P.  

070/2021/RM - pronájem veřejného prostranství u domu č.p. 140. 

071/2021/RM - pronájem části pozemkové parcely 356/1 zahrada v k.ú. Budyně nad Ohří o velikosti  

400 m2  na dobu určitou 3 roky s 3měsíční výpovědní lhůtou, nájemné dle ceníku   

0,40 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.   

072/2021/RM - poskytování příspěvku na provoz školní jídelně měsíčně zálohově ve výši příspěvku  

za měsíc září, s vyúčtováním dle skutečné fakturace za daný měsíc. Režim je   

stanoven do konce omezení plynoucích z epidemiologické situace.  

073/2021/RM - pronájem hradu k uspořádání koncertu skupiny Čechomor na den 24.7.2021  

od 10.00 hodin  do 25.7.2021  01.00 hodin  za 3000,-- Kč + úhradu za energie.  

Město si vyhrazuje možnost zrušit koncert v závislosti na epidemiologické situaci 

v regionu, bez ohledu na plošná opatření platná na celé území ČR. 

074/2021/RM - zhotovení návrhu pamětní medaile k udělení výročí statutu města a její vydání          

    v roce 2021. 

Rada ukládá:  

 075 /2021/RM - komisi životního prostředí projednat konkrétní úpravu prostoru před č.p. 78. 

     

 

Usnesení číslo 063 až 075 /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: 24.03.2021 

Alena Strossová 

 


