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

Usnesení č.  2/2022  z jednání Rady města Budyně nad Ohří 

 

ze dne 26.1.2022  
 

 

 

Rada bere na vědomí: 

017/2022/RM - kontrolu usnesení 

018/2022/RM - plán inventur k zajištění periodické inventarizace k 31.12.2021 v Základní škole 

       Budyně nad Ohří  

019/2022/RM - plán inventur k zajištění periodické inventarizace k 31.12.2021 v Mateřské škole 

        Budyně nad Ohří  

020/2022/RM- plán inventur k zajištění periodické inventarizace k 31.12.2021 ve Školní jídelně  

              Budyně nad Ohří  

021/2022/RM - hlasy informaci o 30. setkání Kostelců a postupuje informace místní samosprávě 

  v Kostelci nad Ohří. 

022/2022/RM - informaci o výsledku tříkrálové sbírky pořádané Charitou Roudnice nad Labem.  

023/2022/RM - sdělení GIPS Ústí nad Labem z provedeného šetření městských strážníků 

  

 

 

Rada schvaluje: 

024/2022/RM - program jednání rady. 

025/2022/RM - přihlášení k trvalému pobytu v č.p. 427 v bytě č.12  další osobě  za podmínky, pokud 

              bude zrušen trvalý pobyt alespoň jedné osobě. 

026/2022/RM - zapojení  se do „Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2022“. 

027/2022/RM - uzavření smlouvy s panem Lubošem Dvořákem se sídlem Ledčice 83, IČO:       

              13925725 o využití systému zavedeného městem Budyně n. O. pro nakládání       

              s komunálním odpadem pro provozovnu Děkanská 96 a pověřuje starostu podpisem 

              smlouvy. 

028/2022/RM - pořádání letních kulturních akcí.   

029/2022/RM - nákup nového hasičského auta a pověřuje starostu a místostarostu zahájením výběru 

            dodavatele. 

030/2022/RM - dodatek č. 7 smlouvy s firmou FCC BEC, s.r.o. Prosmycká 2/88, 410 02 Lovosice a 

            pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

031/2022/RM  - podání žádosti o dotaci v programu na obnovu a opravu malých vesnických prvků  

032/2022/RM - zapojení se do dotačního programu Ústeckého kraje na obnovu drobných památek 

033/2022/RM - smlouvu  na revize plynových zařízení na rok 2022 s firmou Václav Vojnar,     

            TECHPOR-T, Kamýk 51 

034/2022/RM - smlouvu  na provádění odborných prohlídek tlakových kotelen a školení topičů  na 

             rok 2022 s firmou Vlastimil Malý, Techpor Litoměřice, Pokratická 129/25 

 

 

Rada neschvaluje: 

035/2022/RM - připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet.“ 

036/2022/RM - vyhlášení sbírky pro Diakonii Broumov 

 

 

 

 

 

 



 

Rada ukládá: 

037/2022/RM - provést místní šetření a jednání s žadatelem o výměně pozemků p.č.512/11, 512/10 a 

             512/12. 

 

 

Usnesení číslo 017 až  037 /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: 3.2.2022 

Alena Strossová 


