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

Usnesení č.  4/2022  z jednání Rady města Budyně nad Ohří 

ze dne 21.2.2022 
Rada bere na vědomí: 

062/2022/RM - kontrolu usnesení 

063/2022/RM - a předává tuto záležitost zastupitelstvu, s tím, že prodej doporučuje pod  

    podmínkou, že budoucí majitel musí respektovat dvě stávající přípojky, které 

    nesmí zrušit a nesmí ohrozit provozování stávajících přípojek.  

Rada schvaluje: 

064/2022/RM - program jednání rady 

065/2022/RM - přidělení bytu č. 2 v č. p. 422 v tomto pořadí: 1. Heitzerová, 2. Lahovský, 

    3. Pokorná 

066/2022/RM - pronájem části pozemku p. p. č. 597/2 v Roudníčku, za účelem následného 

    bezplatného převodu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

067/2022/RM -  dotaci pro spolek Linka bezpečí, z. s.ve výši 3.000,-- Kč 

068/2022/RM - zveřejnění záměru města  o odprodeji části kanalizační přípojky 

069/2022/RM - účast na akci „Ukliďme Česko“ .Město Budyně nad Ohří ve spolupráci se  

    základní  školou se zaeviduje na tuto akci.   

070/2022/RM - zaslat pověření k vydání povolení výkonu rybářského práva pro Český  

    rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské náměstí 975/51,  

    400 03 Ústí nad  Labem - Střekov  pro  rybník Křepelka,  

071/2022/RM – proplacení nákladů na školu v přírodě v částce Kč 12.000,-- 

072/2022/RM - nákup z rezervního fondu ZŠ na  vybavení žákovské kuchyně. Dodavatelé 

    vybavení si zvolí  ZŠ dle svého názoru a požadavků. 

073/2022/RM - zveřejnění  samotěžby dřeva z důvodu čištění lesů po kalamitách  

    na úřední desce. 

074/2022/RM  -  žádost Školní jídelny o příspěvek na obědy účastníků (dětí) na  

    proplacení provozní a mzdové režie na příměstský tábor, podmínky budou 

     stejné jako při odběru obědů v době školní výuky. 

075/2022/RM - Rada města schvaluje 3-mi hlasy výběr firmy TR Antoš, s.r.o., Nad Perchtou 

    1631,  511 01 Turnov, jako dodavatele herních prvků pro MŠ Ladovu  

    v Budyni  n. O. a  pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo. 

Rada neschvaluje: 

 

Rada ukládá: 

076/2022/RM - sjednat schůzku s firmou Městská jatka, s.r.o. a odborem životního prostředí 

    Roudnice nad Labem 

 

 

Usnesení číslo 062 až 076/RM/2022 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů 

Rady města Budyně nad Ohří 

 

 

 

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

              starosta       místostarosta 

 

zapsala dne:  2.3.2022 

Iva Hojzanová   


