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

Usnesení č.  1/2022  z jednání Rady města Budyně nad Ohří 

 

ze dne 10.-11.1.2022  
 

 

 

Rada bere na vědomí: 

001/2022/RM - hlasy kontrolu usnesení 

002/2022/RM - čerpání finanční částky na nákup knih pro Městskou knihovnu Budyně nad Ohří na 

     rok 2021 

003/2022/RM -  úpravu kalkulací ve školní jídelně od. 1.2.2022.   
 

Rada schvaluje: 

004/2022/RM - program jednání rady. 

005/2022/RM - revokaci usnesení č. 318/2021/RM 

006/2022/RM - vyvěšení záměru města o pronájmu pozemkové parcely č. 612/87, v ulici Spojovací, 

  v k. ú. Budyně nad Ohří o výměře 266 m 2.  

007/2022/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD 1/2021 Mysliveckého spolku Brozany. 

008/2022/RM -  vyúčtování poskytnuté dotace PD 16/2021 Mateřské školy Budyně nad Ohří 

009/2022/RM - uzavření smlouvy s paní Jitkou Albrechtovou, Zahradní 370, Mšené lázně o  využití 

  systému zavedeného městem Budyně n .O. pro nakládání s komunálním odpadem pro 

  provozovnu Břežany nad Ohří, č.p.2. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

010/2022/RM - uzavření smlouvy s Nemocnicí Roudnice nad Labem s.r.o., Na Florenci 2116/15     

  110 01  Praha 1 využití systému zavedeného městem Budyně n. O. pro nakládání 

   s komunálním odpadem pro objekt rehabilitace Okružní 366,Budyně nad Ohří a  

   pověřuje starostu podpisem smlouvy 

011/2022/RM  - zvýšení příspěvku z rozpočtu města na obědy pro seniory nad 65 let na 5,00 Kč od 

  1.2.2022.       

012/2022/RM - vyvěšení záměru města o pronájmu části pozemkové parcely č.  1085 o výměře 300 

  m2 v k. ú.  Písty, ostatní plocha, ostatní komunikace  pro zřízení trvalé travní plochy. 

013/2022/RM - nový platový výměr pro ředitelku mateřské školy dle platného nařízení vlády  

  č.531/2021 Sb. od 1.1.2022. 

014/2022/RM - nový platový výměr pro ředitelku mateřské školy od. 1.2.2022. 

015/2022/RM - nový platový výměr pro ředitelku základní školy dle platného nařízení vlády  

  č.531/2021 Sb. od 1.1.2022. 

016/2022/RM - nový platový výměr pro ředitelku základní školy od. 1.2.2022. 

 

Rada neschvaluje: 

Rada ukládá: 

 

Usnesení číslo 001 až 016 /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:  14.1.2022 

Alena Strossová 


