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

Usnesení č. 21/2022  z jednání Rady města Budyně nad Ohří 

ze dne 09.11.2022   
Rada bere na vědomí: 

284/2022/RM - kontrolu usnesení 

285/2022/RM –že určeným zastupitelem  pro spolupráci s pořizovatelem pro  

                         projednávání územně plánovacích dokumentací města Budyně nad  

                         Ohří a jejich změn na celé volební období je  Ing. Kindl Petr, starosta a  

                         postupuje zastupitelstvu ke schválení 

286/2022/RM - žádost ing. Miloslava Staňka a Marie Staňkové  o odprodej parcely č.  

                          608/18 na k.ú. Budyně nad Ohří  o výměře 32 m2, která navazuje na  

                          pozemek č. 608/9 a nedoporučuje zastupitelstvu ke schválení  

287/2022/RM – žádost Severočeské vodárenské společnosti a.s. o narovnání pozemků  

                          v areálu úpravy vody v Brníkově, nedoporučuje a postupuje   

                          k zastupitelstvu ke schválení 

288/2022/RM – přípravu návrhů na ustavení dalších komisí rady 

289/2020/RM – přípravu zastupitelstva 

 

Rada schvaluje: 

290/2022/RM – program jednání rady 

291/2022/RM – ustanovení Komise pro projednávání přestupků města Budyně nad  

                          Ohří - JUDr. František Diviš – předseda, členové: Eva Šánová, Soňa  

                          Adámková, náhradníci: Eva Svobodová, Ludmila Káňová 

292/2022/RM - ustanovení Kulturní komise 

               Jaroslav Vanča – předseda, členové -Ing. Michal Vogl, Mgr. Petra                         

                Hartmanová, Monika Brádková, Šárka Vančová, Věra Šťastná, Petra  

                Pažoudková, Mgr. Jaroslav Král, Dana Pospíšilová, Radka Prošková 

293/2022/RM - přidělení bytu v ulici Slunečná  č. p. 426, byt č. č. 9  

294/2022/RM - pronájem části pozemkové parcely č. p. 1411/1 ostatní plocha o      

                          výměře 37m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

295/2022/RM - pronájem části pozemkové parcely st. č. p. 159 zastavěná plocha a  

                          nádvoří o výměře 16 m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

296/2022/RM - Smlouvu o   zřízení  věcného břemene služebnosti -  a dohodu o  

                          umístění stavby  ID stavby: LT-Budyně nad Ohří, ppč. 56/1, smyčka  

                          kNN, název stavby : IV-12-4022535 pro pozemkovou parcelu č.  

                          1410/11 – ostatní plocha v k.ú. Budyně nad Ohří, (ulice u Rybníčka)  

                          pro zřízení podzemního kabelového vedení NN a pověřuje starostu  

                          podpisem této smlouvy. 

297/2022/RM - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o  

                          umístění stavby č. stavby - IV-12-4023066/VB07 pro pozemkovou  

                          parcelu č. 1432/3 – ostatní komunikace, ostatní plocha v k.ú. Budyně  

                          nad Ohří,  pro zřízení podzemního kabelového vedení NN  a pověřuje  

                          starostu podpisem této smlouvy. 

298/2022/RM - cenu palivového dřeva na 700,- Kč + DPH od ledna r. 2023 

299/2022/RM – vysázení nové lípy u pomníku T.G.Masaryka 

 

 

 



Rada neschvaluje: 

300/2022/RM - nabídku  Klubu českých turistů na aktualizaci mapy 

 

 

 

Rada ukládá: 

301/2020RM – místostarostovi  provést místní šetření v Pístech z důvodu požadavku  

                         spolku Pístecký ďolíček o osazení elektroměru na místní kapličce a  

                         využití nebytového prostoru v bývalé škole č.p. 41 pro potřebu spolku 

302/2020/RM – pí Hojzanové provést lustraci pozemků vedené na LV 1212. 

 

 

 

Usnesení číslo 284 až 302/RM/2022 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města 

Budyně nad Ohří 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Kindl v.r.                            Jaroslav Vanča v.r. 

   starosta                     místostarosta 

 

 

zapsala dne:  9.11.2022     Eva Šánová   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


