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

Usnesení č. 24/2022  z jednání Rady města Budyně nad Ohří 

ze dne 21.12. 
 

Rada bere na vědomí: 

361/2022/RM - kontrolu usnesení 

362/2022/RM - ceník FCC BEC za svoz kom. Odpadu 

363/2022/RM - navýšení příspěvku na provoz – energie o 110.000,00 Kč školní jídelně doporučuje                 

                          zastupitelstvu ke schválení 

364/2022/RM - navýšení příspěvku na provoz – energie o 130.000,00 Kč základní škole. -   

                          doporučuje zastupitelstvu  

365/2022/RM - návrh rozpočtu Mateřské školy Budyně nad Ohří na rok 2023 a doporučuje   

                          zastupitelstvu ke schválení  příspěvek zřizovatele 562.600,00 Kč, z toho závazný  

                          ukazatel – spotřeba energií 310.000,00 Kč v rámci rozpočtu města na rok 2023.  

366/2022/RM - návrh rozpočtu Základní školy Budyně nad Ohří na rok 2023 a doporučuje  

                          zastupitelstvu ke schválení příspěvek zřizovatele 1 056.000,00 Kč, z toho závazný  

                          ukazatel – spotřeba energií 568.000,00 Kč v rámci rozpočtu města na rok 2023.  

367/2022/RM - návrh rozpočtu Školní jídelny Budyně nad Ohří na rok 2023 a doporučuje  

                          zastupitelstvu ke schválení  příspěvek zřizovatele 837.000,00 Kč, z toho závazný  

                          ukazatel – spotřeba energií 540.000,00 Kč v rámci rozpočtu města na rok 2023.  

Rada schvaluje: 

368/2022/RM-  program jednání rady 

369/2022/RM-  Smlouvu na dodávku elektřiny se ČEZ-ESCO a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

370/2022/RM - Pojistnou smlouvu na pojištění majetku města a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

371/2022/RM – odměnu ředitelce PO ŠJ za měsíc listopad 

372/2022/RM – odměnu ředitelce PO MŠ za  měsíce září - prosinec 

373/2022/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD 13/2022 

374/2022/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD 2/2022 

375/2022/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD 10/2022 

376/2022/RM - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2026 Mateřské školy Budyně nad Ohří.  

377/2022/RM - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2026 Základní školy Budyně nad Ohří. 

378/2022/RM - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2026 Školní jídelny Budyně nad Ohří.  

379/2022/RM - prodloužení smlouvy pro část p. p. č. 361/27 v k. ú. Budyně nad Ohří do 31.12.2027. 

380/2022/RM - prodloužení smlouvy pro část  p. p. č. 361/29 v k.ú. Budyně nad Ohří do 31.12.2027. 

381/2022/RM - prodloužení smlouvy pro část  p. p. č. 361/7 v k. ú. Budyně nad Ohří do 31.12.2027. 

382/2022/RM - prodloužení smlouvy pro část  p. p. č. 361/7 a 361/8 v k.ú. Budyně n.O. do31.12.2027 

383/2022/RM - prodloužení smlouvy pro  p. p. č. 470/6 a 422/9 v k.ú. Písty do 31.12.2027. 

384/2022/RM - prodloužení smlouvy pro  p. p. č. 361/26 v k.ú. Budyně nad Ohří do 31.12.2027. 

385/2022/RM - prodloužení smlouvy pro  p. p. č. 482/4 v k. ú. Budyně nad Ohří do 31.12.2027. 

386/2022/RM - prodloužení smlouvy pro část p. p. č. 361/38 v k.ú. Budyně nad Ohří do  31.12.2027. 

387/2022/RM - prodloužení smlouvy pro část  p. p. č. 361/26 v k.ú. Budyně nad Ohří do 31.12.2027. 

388/2022/RM - prodloužení smlouvy pro  p. p. č. 385/2 v k. ú. Roudníček do 31.12.2027. 

389/2022/RM - prodloužení smlouvy pro  p. p. č. 612/87 v k. ú. Budyně nad Ohří do 31.12.2023. 

 

Usnesení číslo 361 až 389/RM/2022 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města 

Budyně nad Ohří 
                           

Ing. Petr Kindl                            Jaroslav Vanča 

   starosta                   místostarosta 

 

zapsala dne:  21.12.2022     Eva Šánová   
 


