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

Usnesení č. 5/2022  z jednání Rady města Budyně nad Ohří 

ze dne 7.3.2022  
 

Rada bere na vědomí: 

077/2022/RM - kontrolu usnesení 

078/2022/RM - informaci o průmyslové zóně a navrhuje předložit podnikatelský záměr   

      zastupitelstvu 

079/2022/RM - informaci o zpracování dokumentu „Rozvojové aktivity města Budyně nad  

               Ohří“„ a předává k jednání zastupitelstvu města. 

080/2022/RM - přípravu zastupitelstva 

  

Rada schvaluje: 

081/2022/RM - program jednání rady 

082/2022/RM – zveřejnění záměru  města pronajmout p.p.č.300/3 v k.ú. Kostelec nad Ohří 

083/2022/RM - ukončení nájemní smlouvy  ze dne 21.2.2020 dohodou  k 31.3.2022. 

084/2022/RM - zveřejnění záměru města pronajmout pozemkové parcely: p. p. č. 194 o   

      výměře 3032 m2, druh pozemku  trvalý travní porost, p. p. č. 242/2 o   

     výměře 2084 m2, druh pozemku trvalý travní porost  a p. p. č. 199/2 o   

      výměře 8254 m2,  druh pozemku jiná plocha, ostatní plocha, vše v k. ú.   

     Kostelec nad Ohří  o celkové výměře 13370 m2.  

085/2022/RM - smlouvu o poskytování služeb 5/2022 na  zpracování dotace z Programu obnovy 

   venkova Ústeckého na projekt „Oprava dopravní komunikace v ulici Nádražní- 

   Budyně nad Ohří“ včetně úkonů pro zadání veřejné zakázky s firmou  Spolek  

   Europrojekty, se s sídlem Palackého 1838, 431 11 Jirkov.  

086/2022/RM - výkon prací svépomocí a dodavatele pro zpracování podkladu opravy komunikace 

   v ulici Nádražní-Budyně nad Ohří z důvodu snížení nákladovosti opravy 

087/2022/RM - nákup výzbroje a výstroje pro zásahovou jednotku SDH Budyně nad Ohří dle  

   žádosti. 

088/2022/RM - uzavření smlouvy se společností D.A.S.  

089/2022/RM - zapojení se k akci Hodina Země v sobotu 26.března 2022 od 20.30. do 21.30  

  hodin zhasnutím nasvícení památek. 

 

Rada neschvaluje: 

Rada ukládá: 

 

Usnesení číslo 077 až 089 /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: 14.3.2022  

Alena Strossová   


