Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří
Zápis č. V/2020 z veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ N. O.
ze dne 30.12.2020 od 17.30 hodin do 19.00 hod.

Přítomní:

12 členů zastupitelstva města, 3 omluveno, neomluven, viz prezenční listina

Pořad jednání:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Zahájení
Schválení programu
Informace o usnášeníschopnosti
Volba orgánů zastupitelstva
Kontrola usnesení
Informace starosty o činnosti rady
Rozpočtová opatření
Návrh smlouvy s podnikateli o nakládání se směsným
komunálním odpadem
Informace o převodu tělocvičny
Interpelace
Diskuse
Usnesení
Závěr

1) Zahájení
Místostarosta Ing. Petr Kindl přivítal zastupitele i občany a jednání
zahájil. Bez usnesení.
2) Schválení programu
Místostarosta seznámil členy zastupitelstva s navrženým programem
Změna č. 1 – přesun bodu č. 6 na příští jednání zastupitelstva
Změna č. 2 – Rozšíření programu o bod „ Doplnění programu městské
památkové
zóny“
Změna č. 3 – Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí
Radovesice.

Změna č. 4 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Zdravotní středisko
Dále se místostarosta otázal, zda všichni členové zastupitelstva obdrželi
materiály včas a mohli se tedy seznámit s projednávaným materiálem, zda má
někdo připomínku k navrženému programu nebo pozměňující návrh.
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 102
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 zastupitel se omluvil. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné ve
všech projednávaných záležitostech.
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 103
Počet hlasujících: 12
Pro: 12
Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Volba orgánů zastupitelstva
Dále zastupitelé schválili 12 -ti hlasy návrhovou komisi ve složení:
Petr Šatra, Ladislava Rážková, Jaromír Vanča
ověřovatele zápisu ve složení:
Rovněž 12-ti hlasy byli schváleni ověřovatelé zápisu ve složení:
Ivan Munzar, Jaroslav Vanča
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 104
Počet hlasujících: 12 Pro: 12
Proti: 0

Zdržel se: 0

Pracovním předsednictvem je Rada města Budyně nad Ohří a zapisovatelkou
je Eva Šánová
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 105
Počet hlasujících: 12 Pro: 12
Proti:0

Zdržel se: 0

5) Kontrola usnesení
Místostarosta provedl kontrolu usnesení za minulé jednání zastupitelstva.
Na tomto jednání zastupitelstva bude řešen bod 76/2020/ZM – pravidla o
nakládání s odpady samostatně v bodu č. 8
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 106

Počet hlasujících: 12

Pro: 12

Proti:0

Zdržel se: 0

6) Informace starosty o činnosti rady města
Informace starosty o činnosti rady bude podána na příštím jednání
zastupitelstva.
7) Rozpočtová opatření
Zastupitelům byl předložen rozpis jednotlivých změn v rámci rozpočtového
opatření č. RO/2020/013, celková rekapitulace, rozpočet příjmů a rozpočet
výdajů. Tímto rozpočtovým opatřením došlo k úpravě rozpočtu:
zvýšení příjmů o 1.893.363,00 Kč a snížení příjmů o 1.893.363,00 Kč
zvýšení výdajů o 400.000,00 Kč a snížení výdajů o 400.000,00 Kč
financování – beze změn
Soupis položek rozpočtového opatření je přílohou zápisu spolu s rekapitulační
tabulkou a rozpočtovými příjmy a výdaji.
Návrh rozpočtového opatření č. RO/2020/013
Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč
Příjmy

Výdaje

Příjmy daňové

34 518 555,00

X

Příjmy nedaňové

10 524 500,00

X

Příjmy Kapitálové

120 000,00

X

8 373 633,39

X

Přijaté transfery
Běžné výdaje

X

43 307 942,50

Kapitálové výdaje /investiční/

X

24 878 629,85

Rozpočet příjmy/výdaje

53 536 688,39

68 186 572,35

2 883 605,00
1 082 600,00

2 883 605,00
1 082 600,00

Financování- zůstatek k 31.12.2019
33.248.647,50 Kč

splátka úvěrů
mimořádná spl.úvěru
dofinancování rozdílu příjmů a
výdajů ze zůstatku min. období
mezisoučet
vratka termínovaných vkladů

14 649 883,96
72 152 777,35

72 152 777,35

16 000 000,00

16 000 000,00

14 622 558,54

14 622 558,54

Nepoužitý zůstatek min.období

Nepoužitý zůstatek min.období
(včetně term.vkladu)
Celkem

30 622 558,54

30 622 558,54

102 775 335,89

102 775 335,89

Přílohy:
tabulka č.1 Rozpočet příjmy
tabulka č.2 Rozpočet výdaje

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 107
Počet hlasujících: 12 Pro: 12
Proti:

0

Zdržel se: 0

Změna č. 2 – Rozšíření programu o bod „ Doplnění programu městské
památkové zóny“
Místostarosta Kindl předložil Aktualizaci programu regenerace městské
památkové zóny Budyně nad Ohří na rok 2021 a seznámil přítomné s jejím
obsahem. V aktualizaci je provedeno zhodnocení Programu regenerace za
období 2015 – 2020, výčet provedených akcí včetně tabulky s výší příspěvků za
toto období, výčet dalších kulturních památek v MPZ na které lze čerpat
příspěvky na obnovu z Programu regenerace MKČR a základní cíle obnovy
MPZ na rok 2021. Aktualizace programu regenerace je přílohou zápisu.
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 108
Počet hlasujících: 12
Pro: 12
Proti: 0

Zdržel se: 0

Změna č. 3 – Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany
s obcí
Radovesice.
Místostarosta Kindl předložil návrh Smlouvy o spolupráci při
zabezpečování požární ochrany městem Budyně n.O. pro obec Radovesice.
Smlouva je vyhotovena na základě § 29 odst. 1 písm. m) zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Návrh Smlouvy je
přílohou zápisu.
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 109
Počet hlasujících: 12
Pro: 12
Proti: 0

Zdržel se: 0

8) Návrh smlouvy s podnikateli o nakládání se směsným komunálním
odpadem
Místostarosta Kindl předložil návrh Smlouvy o využití systému, zavedeného
městem Budyně nad Ohří, pro nakládání s komunálním odpadem pro fyzické
osoby podnikající a právnické osoby. Návrh smlouvy je přílohou zápisu.
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 110
Počet hlasujících: 12
Pro: 12
Proti: 0

Zdržel se: 0

Změna č. 4 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Zdravotní středisko
Schválení dodatku č. 1 pro akci Snížení energetické náročnosti – Zdravotní
středisko.
1. Posunutí termínu dokončení díla do 29.1.2020 (původní termín do 31.12.20)
je z důvodu nemožnosti výměny topení v tomto ročním období.
2. Vzhledem k tomu, že vznikly na ZS některé vícepráce, které nebyly
v rozpočtu a nebyly v projektové dokumentaci, je třeba navýšit cenu o částku
420.000,-- Kč bez DPH . Tyto vícepráce se týkají těchto prací: změny mříží na
folie, provedení fasády, montáž a dodávka okna, demontáže oken, dopočet úprav
spojené s tepelným čerpadlem, práce v kotelně a napojení tepelného čerpadla.
Čerpadlo bylo dle projektu umístěno na střechu objektu, z důvodu statiky se
muselo umístit za zadní část objektu na zem.
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 111
Počet hlasujících: 12 Pro: 12
Proti: 0

Zdržel se: 0

9) Informace o převodu tělocvičny
Informaci o převodu tělocvičny podala pí Hojzanová. S ohledem na to, že
kolaudační rozhodnutí nebylo dosud Stavebním úřadem v Libochovicích vydáno
a převod tělocvičny je v původní smlouvě závislý na termínu vydání
kolaudačního rozhodnutí, budou informace o převodu tělocvičny podány na
následujícím zastupitelstvu města.
Pozn. Převod tělocvičny se provádí z TJ Sokol Budyně nad Ohří na Město
Budyně nad Ohří a tělocvična bude ve vlastnictví města.
Tato smlouva se uzavřela před zahájením výstavby tělocvičny.

10) Interpelace
Interpelace a diskuze byla spojena do jednoho bodu.
Dotaz – p. Poch
Na víceprace týkající se změny v umístění tepelného čerpadla pro vytápění
zdravotního střediska s projektantkou.
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 112
Počet hlasujících: 12 Pro: 12
Proti: 0

Zdržel se: 0

Dotaz – p. Poch
Na projednání víceprací týkající se vytápění nové tělocvičny s projektantem.
Dotaz – p. Jirsa
Na oznamování termínů honů pořádaných v katastru Vrbka mysliveckým
sdružením a možnost hlášení v městském rozhlase.
11) Diskuse
12) Usnesení
102/2020/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání s přiloženými
změnami.
Změna č. 1 – přesun bodu č. 6 na příští jednání zastupitelstva
Změna č. 2 – Rozšíření programu o bod „ Doplnění programu městské
památkové
zóny“
Změna č. 3 – Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí
Radovesice.
Změna č. 4 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Zdravotní středisko
103/2020/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost
dnešního zastupitelstva. Počet přítomných 12, omluveni 3 ,
104/2020/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení:
Petr Šatra, Ladislava Rážková, Jaromír Vanča
ověřovatele zápisu ve složení:
Ivan Munzar, Jaroslav Vanča

105/2020/ZM
Budyně nad Ohří schvaluje, že pracovním předsednictvem je Rada města a
zapisovatelkou paní Eva Šánová

106/2020/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o kontrole
usnesení z minulého jednání zastupitelstva.
107/2020/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č.
RO/2020/013 dle níže uvedené rekapitulace a jejích příloh, které jsou přílohou
usnesení.
Schválené rozpočtové opatření č. RO/2020/013
Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč
Příjmy

Výdaje

Příjmy daňové

34 518 555,00

X

Příjmy nedaňové

10 524 500,00

X

Příjmy Kapitálové

120 000,00

X

8 373 633,39

X

Přijaté transfery
Běžné výdaje

X

43 307 942,50

Kapitálové výdaje /investiční/

X

24 878 629,85

Rozpočet příjmy/výdaje

53 536 688,39

68 186 572,35

2 883 605,00
1 082 600,00

2 883 605,00
1 082 600,00

Financování- zůstatek k 31.12.2019
33.248.647,50 Kč

splátka úvěrů
mimořádná spl.úvěru
dofinancování rozdílu příjmů a
výdajů ze zůstatku min. období
mezisoučet
vratka termínovaných vkladů

14 649 883,96
72 152 777,35

72 152 777,35

16 000 000,00

16 000 000,00

14 622 558,54

14 622 558,54

30 622 558,54

30 622 558,54

Nepoužitý zůstatek min.období

Nepoužitý zůstatek min.období
(včetně term.vkladu)

Celkem

102 775 335,89

Přílohy:
tabulka č.1 Rozpočet příjmy
tabulka č.2 Rozpočet výdaje

108/2020/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje aktualizaci programu
regenerace MPZ Budyně nad Ohří.
109/2020/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o spolupráci při
zabezpečování požární ochrany s obcí Radovesice a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
110/2020/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje formát smlouvy s podnikateli.
111/2020/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
zdravotní středisko a pověřuje starostu podpisem dodatku.
112/2020/ZM
Zastupitelstvo města ukládá, aby vedení města provedlo jednání s projektantkou
ohledně víceprací na zdravotním středisku v Budyni nad Ohří umístění
tepelného zdroje.
13) Závěr
Závěrem místostarosta všem poděkoval za účast.

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:

Ing.Petr Kindl
místostarosta

zapsala dne: 7.12.2020 E. Šánová

