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

Usnesení č. 22/2022  z jednání Rady města Budyně nad Ohří 

ze dne 21.11.2022   

 

Rada bere na vědomí: 

303/2022/RM - kontrolu usnesení 

304/2022/RM –že určeným zastupitelem  pro spolupráci s pořizovatelem pro  

                         projednávání územně plánovacích dokumentací města Budyně nad  

                         Ohří a jejich změn na celé volební období je  Ing. Kindl Petr, starosta a  

                         postupuje zastupitelstvu ke schválení 

305/2022/RM - žádost ing. Miloslava Staňka a Marie Staňkové  o odprodej parcely č.  

                          608/18 na k.ú. Budyně nad Ohří  o výměře 32 m2, která navazuje na  

                          pozemek č. 608/9 a nedoporučuje zastupitelstvu ke schválení  

306/2022/RM – žádost Severočeské vodárenské společnosti a.s. o narovnání pozemků  

                          v areálu úpravy vody v Brníkově, nedoporučuje a postupuje   

                          k zastupitelstvu ke schválení 

307/2022/RM – přípravu návrhů na ustavení dalších komisí rady 

308/2020/RM – přípravu zastupitelstva 

 

Rada schvaluje: 

309/2022/RM – program jednání rady 

310/2022/RM – ustanovení Komise pro projednávání přestupků města Budyně nad  

                          Ohří - JUDr. František Diviš – předseda, členové: Eva Šánová, Soňa  

                          Adámková, náhradníci: Eva Svobodová, Ludmila Káňová 

311/2022/RM - ustanovení Kulturní komise - Jaroslav Vanča - předseda 

                          Ing. Michal Vogl, Mgr. Petra Hartmanová, Monika Brádková, Šárka  

                          Vančová, Věra Šťastná, Petra Pažoudková, Mgr. Jaroslav Král, Dana        

                          Pospíšilová, Radka Prošková 

312/2022/RM - přidělení bytu v ulici Slunečná  č. p. 426, byt č. č. 9  

 

Rada schvaluje: 
 

313/2022/RM – změnu číslování usnesení rady města pro usn. č. 284/2022/RM ze dne  

                           9.11.2022 na usnesení se stejným textem a novým číslem   

                           303/2022/RM a toto nové usnesení se stává součástí zápisu z jednání    

                           rady města ze dne 21.11.2022 

 

314/2022/RM – změnu číslování usnesení rady města pro usn. č. 285/2022/RM ze dne  

                           9.11.2022 na usnesení se stejným textem a novým číslem   

                           304/2022/RM a toto nové usnesení se stává součástí zápisu z jednání    

                           rady města ze dne 21.11.2022 

 

315/2022/RM – změnu číslování usnesení rady města pro usn. č. 286/2022/RM ze dne  

                           9.11.2022 na usnesení se stejným textem a novým číslem   

                           305/2022/RM a toto nové usnesení se stává součástí zápisu z jednání    

                           rady města ze dne 21.11.2022 

 

 



316/2022/RM – změnu číslování usnesení rady města pro usn. č. 287/2022/RM ze dne  

                           9.11.2022 na usnesení se stejným textem a novým číslem   

                           306/2022/RM a toto nové usnesení se stává součástí zápisu z jednání    

                           rady města ze dne 21.11.2022 

 

317/2022/RM – změnu číslování usnesení rady města pro usn. č. 288/2022/RM ze dne  

                           9.11.2022 na usnesení se stejným textem a novým číslem   

                           307/2022/RM a toto nové usnesení se stává součástí zápisu z jednání    

                           rady města ze dne 21.11.2022 

 

318/2022/RM – změnu číslování usnesení rady města pro usn. č. 289/2022/RM ze dne  

                           9.11.2022 na usnesení se stejným textem a novým číslem   

                           308/2022/RM a toto nové usnesení se stává součástí zápisu z jednání    

                           rady města ze dne 21.11.2022 

 

319/2022/RM – změnu číslování usnesení rady města pro usn. č. 290/2022/RM ze dne  

                           9.11.2022 na usnesení se stejným textem a novým číslem   

                           309/2022/RM a toto nové usnesení se stává součástí zápisu z jednání    

                           rady města ze dne 21.11.2022 

 

320/2022/RM – změnu číslování usnesení rady města pro usn. č. 291/2022/RM ze dne  

                           9.11.2022 na usnesení se stejným textem a novým číslem   

                           310/2022/RM a toto nové usnesení se stává součástí zápisu z jednání    

                           rady města ze dne 21.11.2022 

 

321/2022/RM – změnu číslování usnesení rady města pro usn. č. 292/2022/RM ze dne  

                           9.11.2022 na usnesení se stejným textem a novým číslem   

                           311/2022/RM a toto nové usnesení se stává součástí zápisu z jednání    

                           rady města ze dne 21.11.2022 

 

322/2022/RM – změnu číslování usnesení rady města pro usn. č. 293/2022/RM ze dne  

                           9.11.2022 na usnesení se stejným textem a novým číslem   

                           312/2022/RM a toto nové usnesení se stává součástí zápisu z jednání    

                           rady města ze dne 21.11.2022 

 

Rada bere na vědomí: 

323/2022/RM - kontrolu usnesení 

324/2022/RM – nabídku Českomoravské pozemkové s.r.o., která oslovila město jako  

                          vlastníka pozemku, které sousedí s jejími pozemky. Konkrétně se  

                          jedná o pozemky v k.ú. Budyně nad Ohří, vedené na listu vlastnictví  

                          1212. Vzhledem k tomu, že k pozemkům není přístup nedoporučuje  

                          zastupitelstvu ke schválení. 

 

Rada schvaluje: 

325/2022/RM – program jednání rady 

 

 

 

 



326/2022/RM – přihlášení p. Víta Altmana do bytu č. 2 na Poplužní  378. 

327/2022/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD 3/2022 

328/2022/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD 9/2022 

329/2022/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD 1/2022 

330/2022/RM - ustanovení Sociálně zdravotní komise v tomto složení: předseda  

                          Milena Doušová, Vladislava Pištorová, MUDr. Jana Rážková 

331/2022/RM - ustanovení Komise pro tělovýchovu a sport: Ing. Petr Medáček –  

                          předseda, členové: Mgr. Petra Hartmanová, Jaroslav Prošek,  

                          František Prasátko, Dana Pospíšilová 

332/2022/RM – ustanovení Komise životního prostředí v tomto složení:  

                          Iva Hojzanová – předseda, členové: Pavel Rážek, Monika Brádková,                                 

                          Luděk Šír  

333/2022/RM - ustanovení Komise likvidační v tomto složení: Marie Řeháková –  

                          předseda, členové: Iva Hojzanová, Ing. Petr  Medáček 

334/2022/RM - ustanovení Komise pro školská zařízení v tomto složení: 

                          Naděžda Svobodová – předseda, Vladislava Rážková, RNDr. Blanka  

                          Horáčková, Markéta Králová, Vladislava Povová, Marie Landová,               

                          Mgr. Petra Hartmanová MBA 

 

Rada neschvaluje: 

335/2022/RM - nabídku na digitalizaci kronik máme 80 % kronik zdigitalizováno 

 

 

Rada ukládá: 

336/2022 RM – ukládá pí Šánové pozvat sociální pracovnici k řešení sociální situace 

        pí Květoňové 

 

 

Usnesení číslo 313 až 336/RM/2022 byla schválena nadpoloviční většinou všech 

členů Rady města Budyně nad Ohří 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Kindl                            Jaroslav Vanča 

   starosta                   místostarosta 

 

 

zapsala dne:  21.11.2022     Eva Šánová   
 

 

 

 

 

 


