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

Usnesení č.  17/2021  z jednání Rady města Budyně nad Ohří 

 

ze dne 04.10.2021 
Rada bere na vědomí: 

223/2021/RM – kontrolu usnesení 

224/2021/RM - žádost o koupi pozemkové parcely č. 612/87  o výměře 266m2, zahrada, v k. ú.  

                          Budyně nad Ohří postupuje žádost zastupitelstvu s tím, že prodej nedoporučuje 

225/2021/RM – záležitost prodeje části pozemku č. 362/1 o výměře 21 m2 v k.ú. Nížebohy  

                          k posouzení zastupitelstvu  města. 

226/2021/RM -  informaci pana starosty o komunikaci s ČOS Praha, dopis který byl odeslán 

v dubnu  

                          roku 21 a byl odeslán datovou schránkou tak jsme na tento dopis nedostali reakci,  

                          upozornili jsme vedení ČOS a očekáváme reakci v nejbližší době 

227/2021/RM – informaci o 1. sezení pracovní skupiny na přípravu vyhlášky o odpadech 

 

Rada schvaluje: 

228/2021/RM - program jednání rady. 

229/2021/RM - vyvěšení záměru města o pronájmu p. p. č. 472/1 a 175/1  v k.ú. Písty 

230/2021/RM - vyvěšení záměru města o pronájmu části p. p.č. 517/36  v k.ú. Budyně nad Ohří. 

231/2021/RM - vyvěšení záměru města  o pronájmu  p. p. č. 517/37 v k.ú. Budyně nad Ohří 

232/2021/RM - vyvěšení záměru města  o prodei části pozemkové parcely č. 362/1, ostatní plocha,  

                          ostatní komunikace v k. ú. Nížebohy o velikosti 21 m2. 

233/2021/RM – poskytnutí dotace TJ Sokol Budyně nad Ohří ve výši 20.000,00 Kč a pověřuje starostu  

                          podpisem smlouvy. Dále doporučuje sportovní komisi, aby se zabývala zapojením   

                          mládeže k využití tenisového areálu. 

234/2021/RM -  poskytnutí dotace Hospici sv. Štěpána Litoměřice ve výši 10.000,00 Kč a pověřuje  

                          starostu podpisem smlouvy. 

235/2021/RM - poskytnutí dotace Lince bezpečí, z.s.  3.000,-  Kč a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy. 

236/2021/RM - rozpočtové opatření RO/2021/009 

237/2021/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD 6/2021 

 

Rada neschvaluje: 

238/2021/RM - zapojení se do řešení vlakového provozu Libochovice-Straškov. Současný provoz  

                          městu vyhovuje a pokrývá potřebu občanů. 

239/2021/RM – finanční dar 4.500,- Kč společnosti NAŠE ODPADKY z.s. Uherčice  na 

financování  

                           činnosti spolku ve prospěch obcí a měst. 

240/2021/RM - žádost o pronájem pozemku, či jeho části v k.ú. Nížebohy, p.p.č. 284/1 z důvodu  

                          dlouhodobého pronájmu družstvu ASTUR Straškov 

241/2021/RM – nabídku Nemovitostního fondu Czech Real Estate Investment Fund 

242/2021/RM - nabídku roudnické developerské realitní společnosti Podřipská investiční 

 

Rada ukládá: 

243/2021/RM –  pí Šánové svolat schůzku s paní doktorkou M.D. za účelem pronájmu nebytových    

                           prostor v Budyni nad Ohří (zřízení veterinární ordinace). 

 

Usnesení číslo 223 až 243 /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: 4.10.2021 - Eva Šánová 


