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

Usnesení  z jednání Rady města Budyně nad Ohří č 14/2021 ze dne 19.07.2021 
Rada bere na vědomí: 

178/2021/RM – kontrolu usnesení 

179/2021/RM – informaci o Sborníku dobré praxe Ústeckého kraje 

180/2021/RM – zapůjčení sportovní haly TJ Sokol Budyně nad Ohří po dobu tenisového 

               soustředění.    

Rada schvaluje: 

181/2021/RM - hlasy pronájem pozemku části pozemkových parcel č.1415/2 ostatní plocha o 

velikosti 40 m2  a 609/7 ostatní plocha o velikosti 25 m2 v k.ú. Budyně nad Ohří, 

na zřízení předzahrádky a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.    

182/2021/RM - zveřejnění záměru o pronájmu části pozemkové parcely č. 362/1 a p.č.34  

  v Nížebohách u domu č. 27 o velikosti cca 50 m2. 

183/2021/RM - bezplatné zapůjčení prostor na přípravu choreografií kulturní akce Bitva  

  Budyně 2022 ve dnech 11.-15. 8. 2021 . Paušální náhradu za energie ve výši  

  2.000,00 Kč. 

184/2021/RM - poskytnutí antigenních testů pro účastníky příměstských táborů (florbalový,  

  divadelní, sportovní, přírodovědný), ze zásob města.   

185/2021/RM - přihlášení městské památkové zóny k akci „Dny evropského dědictví“ 

186/2021/RM - poskytnutí části dotace ve výši 10,000,00 Kč TJ Viktorie Budyně n. O. a 

  pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

187/2021/RM - poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč TJ Sokol Budyně n. O. a pověřuje  

  starostu podpisem smlouvy.  

188/2021/RM - nákup úklidových prostředků pro úklid kapličky v Pístech. 

189/2021/RM - revizi původního projektu na vyčištění rybníčků a tůně v Pístech.   

190/2021/RM - příspěvek na stravování příměstskému divadelnímu táboru konaného ve dnech 

  2.- 6.8.2021 ve výši 39,00 Kč na 1 den a účastníka. 

191/2021/RM - rozpočtové opatření č. RO/2021/006. 

192/2021/RM – finanční dar ze sociálního fondu  místostarostovi ve výši 100% osobního platu 

  s vyplacením ve dvou splátkách v měsíci červenci a srpnu. 

Rada neschvaluje: 

193/2021/RM - přihlášení k pobytu jako dlouhodobou návštěvu v domě pro seniory č.p. 426 

  v bytě  č. 9. 

Rada ukládá: 

194/2021/RM - p.starostovi a p. Hojzanové vypracovat návrh dohody o užívání prostor  

  v budově bývalé školy v Pístech a zaslat p. Snášelovi   

195/2021/RM - p. Hojzanové místní šetření k posouzení oprav zasklení poničených skel. 

196/2021/RM - p. Svobodové k žádostem o prominutí nájemného Podřipské nemocnici  

  v Roudnici nad Labem zjištění informace, kdy byly prostory rehabilitace a 

  ordinace ženského a rehabilitačního lékaře omezeny z důvodu     

             epidemiologických opatření. 

Usnesení číslo 178 až 196 /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: 19.07.2021 Alena Strossová 


