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

Usnesení č.  3/2022  z jednání Rady města Budyně nad Ohří 

 

ze dne 9.2.2022  
 

 

Rada bere na vědomí: 

038/2022/RM – kontrolu usnesení 

039/2022/RM - pořádání akce MasoPÍST dne 26 .2 .2022 

 

 

Rada schvaluje: 

040/2022/RM – program jednání rady 

041/2022/RM – přidělení bytu č. 2 v č.p. 422 v Budyni nad Ohří 

042/2022/RM – pronájem p.p.č. 612/87 v ulici Spojovací v k.ú Budyně nad Ohří o výměře 266 m2 

043/2022/RM – pronájem části p.p.č. 1085 v k.ú. Písty o výměře 300 m2 pro zřízení trvalé travní 

    plochy 

044/2022/RM – užívání veřejného prostranství před domem č.p. 26 v Kostelci nad Ohří 

045/2022/RM – zpracování pasportu komunikací pro Budyni nad Ohří a všechny místní části 

046/2022/RM - zrušení dohody o užívání parkovacího místa ZTP v ulici Poplužní a úhrady za  

    dopravní značení 

047/2022/RM – zpracování projektové dokumentace  a výběrového řízení zastaralého   otopného 

     systému v objektu města č.p. 9 

048/2022/RM - zpracování projektové dokumentace  a výběrového řízení zastaralého  otopného 

    systému v objektu města č.p. 109 

049/2022/RM - zpracování projektové dokumentace  a výběrového řízení zastaralého  otopného 

    systému v objektu města č.p. 340 

050/2022/RM - zpracování projektové dokumentace  a výběrového řízení zastaralého  otopného 

              systému v objektu města č.p. 322, školní jídelna 

051/2022/RM - zpracování projektové dokumentace  a výběrového řízení zastaralého  otopného 

              systému v objektu města č.p. 65 budova městského úřadu 

052/2022/RM - zpracování projektové dokumentace  a výběrového řízení opravy silnice a chodníku 

            v ulici Poplužní 

053/2022/RM - zpracování projektové dokumentace  a výběrového řízení opravy silnice  v ulici 

   Nádražní 

054/2022/RM - oslovit zástupce TJ Sokol Budyně nad Ohří, o možnosti umístění vsakovacích drenů 

   na pozemcích TJ Sokol Budyně nad Ohří na odvodnění nerovnosti v ulici Nádražní  

055/2022/RM - uzavření smlouvy na zemní práce a povrchové úpravy zahrady pro dětské hřiště 

   v mateřské škole Ladova  v Budyni nad Ohří a pověřuje starostu podpisem smlouvy   

056/2022/RM - zahájit výběrové řízení na herní prvky na dětské hřiště v mateřské škole Ladova 

057/2022/RM - zpracování projektové dokumentace  a výběrového řízení na vybudování pergoly 

   v zahradě mateřské školy Ladova 

058/2022/RM - zpracování projektové dokumentace  a výběrového řízení na vybudování 2 pergol  u 

   základní školy 

059/2022/RM - zpracování projektové dokumentace  a výběrového řízení na opravu rybníčků  

  v Pístech. 

060/2022/RM - potvrdit objednávku na projektovou dokumentace na stavbu kanalizace v ulici  

            Ostrovní, která je  již rozpracovaná 

061/2022/RM - zahájení opravy střechy domu V brance č.p. 141 

 

 

 

 



Rada neschvaluje: 

Rada ukládá: 

 

 

Usnesení číslo 038 až 061 /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: 17.2.2022 

Alena Strossová 


