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

Usnesení č. 17/2022  z jednání Rady města Budyně nad Ohří 

ze dne 12.09.2022   
 

Rada bere na vědomí: 

236/2022/RM - kontrolu usnesení 

237/2022/RM - žádost o poskytnutí dotace TJ Viktorie Budyně nad Ohří a postupuje 

k projednání zastupitelstvu města. 

238/2022/RM - zprávu o činnosti komise pro tělovýchovu a sportu v období 2018-2022 

239/2022/RM - závěrečnou zprávu o činnosti sociálně zdravotní komise za rok 2022 

240/2022/RM – přípravu zastupitelstva 

 

Rada schvaluje: 

241/2022/RM – program jednání rady 

242/2022/RM - po seznámení s problematikou WIFI v Základní škole v Budyni nad Ohří, 

zřízení WIFI od společnosti O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 

Praha 4 – Michle a pověřuje starostu podpisem smlouvy a všech dalších 

náležitostí včetně dodatků a prodloužení termínu dokončení atd.  

243/2022/RM - přidělení bytu v č.p. 422 číslo 13 pí. Hartmanové 

244/2022/RM - přidělení bytu číslo 5 v č.p. 427 v tomto pořadí: 1) pí. Bariová 2) pí. Jesenská, 

3) pí. Holubová 

245/2022/RM - dodávku  světelného ukazatele pro sportovní halu od společnosti NISASPORT 

– ELEKTRONIK, s.r.o., Maršovice 100, Jablonec nad Nisou a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy a všech dalších náležitostí včetně dodatků a 

prodloužení termínu dokončení atd. 

246/2022/RM – smlouvu o poskytování služeb od společnosti Ing. Marie Harantová, Palackého 

1838, 431 11 Jirkov v rámci realizace projektu Snížení energetické náročnosti 

– Budova Školní jídelny, ul. Školská 322, 411 18 Budyně nad Ohří a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy a všech dalších náležitostí včetně dodatků a 

prodloužení termínu dokončení atd. 

 

Rada revokuje: 

247/2022/RM - usnesení č. 198/2022/RM přidělení bytu číslo 13 v č.p. 422 v tomto pořadí: 1) 

pí. Bariová 2) pí. Jesenská, 3) pí. Holubová 

248/2022/RM - usnesení č. 199/2022/RM přidělení bytu v č.p. 427 číslo 5 pí. Hartmanové 

 

Rada neschvaluje: 

Rada ukládá:  

 

Usnesení číslo 236 až 248/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:  15.9.2022     Alena Strossová   


