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

Usnesení č. 18/2022  z jednání Rady města Budyně nad Ohří 

ze dne 03.10.2022   
 

 

Rada bere na vědomí: 

249/2022/RM - kontrolu usnesení 

250/2022/RM - žádost o odkoupení části p. p. č. 608/13 orná půda v k.ú. Budyně nad Ohří.  Pozemek   

                          navazuje na p. p. č. 608/19, který je v jejich vlastnictví. Část pozemku o velikosti 71  

                          m2. a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města  

251/2022/RM - žádost o odkoupení p. p. č. 608/20 orná půda v k. ú. Budyně nad Ohří a doporučuje  

                          ke schválení zastupitelstvu města  

252/2022/RM - informace  o zájemcích na pronajímaný prostor a schvaluje postup projednání  

                          přípravy pronájmu nebytových prostor čp.66 na Mírovém náměstí 

253/2022/RM - informaci starosty o opravě komunikace v ulici Nádražní v Budyni nad Ohří 

 

Rada schvaluje: 

254/2022/RM – program jednání rady 

255/2022/RM – navýšení počtu dětí ve 2. třídě v Mateřské škole v Budyni nad Ohří  na 28 dětí, podle      

                          § 23, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a § 2 odst. 1 vyhlášky č.  

                          14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.  

256/2022/RM – mimořádnou odměnu ředitelce Mateřské školy v Budyni nad Ohří za měsíc září  

257/2022/RM - umístění 2 ks klimatizačních jednotek v ordinaci praktického lékaře v ulici Slunečná  

                         426 a s tím souvisejících montážních prací. Technické řešení předloží majiteli                     

                          nemovitosti. 

258/2022/RM - žádost o poskytnutí dotace TJ Sokol Budyně nad Ohří ve výši 30.000,- Kč a pověřuje  

                         starostu podpisem smlouvy. 

259/2022/RM - poskytnutí dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Budyně nad Ohří ve výši 4.500,-Kč.  

                          a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

260/2022/RM - vyúčtování dotace PD č. 5/2022 

261/2022/RM - vyúčtování dotace PD č. 11/2022 

262/2022/RM - rozpočtové opatření RO/2022/010 

263/2022/RM - přípravu pronájmu části nebytových prostor č.p. 66 na Mírovém náměstí a vyzvala  

                          zájemce o součinnost 

264/2022/RM - odpojení amplionu v ulici Jana Ziky v obci Nížebohy 

265/2022/RM - provedení krajnic v ulici Nádražní v Budyni nad Ohří metodou zástřiku asfaltové  

                          penetrace a pověřuje starostu podpisem smlouvy a dalších dodatků 

Rada ukládá:  
266/2022/RM – pí Šánové podat informaci zájemci o pronájem nebytových prostor č.p. 66, na  

                          Mírovém náměstí dne 4.10.2022 

267/2022/RM -  pí Hojzanové odpovědět žadatelům z Nížeboh, kdy se odpojení amplionu uskuteční  

268/2022/RM -  pí Hojzanové 1. Prověřit možnost vývozu do soukromé roudnické čistírny odpadních  

                           vod, 2. Svolat  do 15. října  v jednotlivých místních částech schůzky se zájemci o  

                           vývoz fekálií. 

269/2022/RM - správci bytového fondu (pí Svobodové) udělat kontrolu v bytě pana Lahovského,                      

                          v ulici Slunečná 426  bezodkladně 

  

    

 

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA     Ing. Petr Kindl 

starosta                   místostarosta 

 

 

zapsala dne:  3.10.2022     Eva Šánová   


