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

 

Usnesení č. II/2021 z veřejného zasedání  
 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O.  

ze dne  23.06.2021  

 
 

 

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 

 

 

 

 

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

starosta města       místostarosta 

         

 

 

 

 

 

zapsala dne:  23.6.2021  A. Strossová  

 


