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

Usnesení č.  20/2021  z jednání Rady města Budyně nad Ohří 

 

ze dne 15.11.2021  
 

 

Rada bere na vědomí: 

262/2021/RM – kontrolu usnesení 255-261/2021/RM 

263/2021/RM -  žádost o koupi části pozemkové parcely č. 362/1  o výměře 21 m2, ostatní  

                          komunikace, ostatní plocha,  v k. ú. Nížebohy. 

264/2021/RM – informaci starosty ke slavnostnímu zasedání 

265/2021/RM -  žádost o zařazení bodu „Zvýšení celkové stávající kapacity nádob na  

                          tříděný odpad na území města Budyně n.O. a na území obcí spadajících pod město        

                          Budyně n.O.  a pořízení sběrných nádob na plast“.  Náležitosti této žádosti 

nesplňují  

                          podmínky § 16, zákona č. 128/2000 Sb. (není označen odesilatel - občan,  

                          starší 18—ti let s trvalým pobytem)             

 

Rada schvaluje: 

266/2021/RM - program jednání rady 

267/2021/RM – pronájem pozemkových parcel 472/1 a 175/1 orná půda v k.ú. Písty, o  celkové  

                          velikosti 3826 m2  za účelem obdělávání orné půdy  na dobu pronájmu do 

31.12.2026  

                          a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

268/2021/RM - pronájem části pozemkové parcely č.   517/36 zahrada  v k.ú. Budyně nad Ohří, o   

                          velikosti 1050 m2  za účelem zřízení zahrady na dobu pronájmu do 31.12.2026 a  

                          pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

269/2021/RM – pronájem pozemkové parcely č.   517/37 zahrada  v k.ú. Budyně nad Ohří, o  

velikosti  

                         143m2  za účelem zřízení zahrady na dobu pronájmu do 31.12.2026 a pověřuje  

                         starostu podpisem smlouvy. 

270/2021/RM - vyúčtování dotace PD č. 5/2021 

271/2021/RM – odměnu ředitelce školy ZŠ v Budyni nad Ohří z prostředků ministerstva školství   

272/2021/RM – nabídku agentury PASEO na prodloužení spolupráce v roce 2022 na portálech  

                          paseo.cz a pověřuje starostu  podpisem smlouvy 

 

Rada neschvaluje:  
273/2021/RM - nabídku JDROZHLASY  na stojany na dobíjení elektrokol 

 

Rada ukládá: 

274/2021/RM - pí Svobodové vytypovat kandidáty na bydlení v sociálních bytech v Nížebohách,  

                          kteří budou splňovat podmínky žádosti o dotaci 

275/2021/RM - vyhledat ve spolupráci s evidencí obyvatel občany, kteří mají trvalý pobyt na 

adresách  

                         městských bytů bez řádného nájemního vztahu  

 

Usnesení číslo 262 až 275 /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: 15.11.2021 

Eva Šánová 


