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

Usnesení č. 23/2022  z jednání Rady města Budyně nad Ohří 

ze dne 7.12.2022   

 

Rada bere na vědomí: 

337/2022/RM - kontrolu usnesení 

338/2022/RM - informaci o podání žádosti o zřízení osadního výboru a postupuje  

                          zastupitelstvu 

339/2022/RM – nabídku na vývoz septiků, žump a jímek atd. 

340/2022/RM - záměr města o prodeji. Záměr byl dle zákona zveřejněn, nikdo jiný se  

                          nepřihlásil Navrhovaná cena za 1m2 50,-- Kč (celková cena za 

pozemek      

                         17.400,-- Kč bez DPH) a postupuje zastupitelstvu ke schválení 

341/2022/RM – žádost o odkoupení p.p.č. 608/20 orná půda v k.ú. Budyně nad Ohří a                     

                          postupuje zastupitelstvu ke schválení 

342/2022/RM – odkoupení části p. p. č. 608/13 orná půda v k. ú. Budyně nad Ohří o  

                          výměře 71 m2 (celková výměra pozemku je 1173 m2) – dle  

                          geometrického plánu č. 771-199/022 ze dne 24.8.2022 a postupuje  

                          zastupitelstvu ke schválení 

343/2022/RM – návrh rozpočtu města Budyně nad Ohří na rok 2023 a postupuje  

                          zastupitelstvu ke schválení 

344/2022/RM – návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na r. 2024-2026 a  

                          postupuje zastupitelstvu ke schválení  

 

 

Rada schvaluje: 

345/2022/RM- program jednání rady 

346/2022/RM- odměny ředitelce PO MŠ 

347/2022/RM- odměny ředitelce PO ZŠ 

348/2022/RM- odměny ředitelce PO ŠJ 

349/2022/RM - zveřejnění záměru o pronájmu pozemků č. p. 26/19 a 26/20, zahrady o  

                          celkové výměře obou parcel – 545 m2 v k. ú Kostelec nad Ohří. 

350/2022/RM – svatební termíny na rok 2023 na Vodním hradě v Budyni nad Ohří 

351/2022/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD 4/2022 

352/2022/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD 14/2022 

353/2022/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD 6/2022 

354/2022/RM –vyúčtování poskytnuté dotace PD 7/2022 

355/2022/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD 15/2022 

356/2022/RM – plán inventarizace 

357/2022/RM – sazebník úhrad za poskytování informací 

 

 

Rada neschvaluje: 

358/2022/RM – nákup pečetí 

 



 

Rada ukládá: 

359/2022/RM - pí Doušové svolat schůzku s majitelem objektu č.p. 305, ul Slánská  

                          s NADĚJÍ Roudnice n.L. 

360/2022 RM – pí Hojzanové místní šetření v Kostelci nad Ohří u domu č.p. 9 

 

 

Usnesení číslo 337 až 360/RM/2022 byla schválena nadpoloviční většinou všech 

členů Rady města Budyně nad Ohří 

 

25. Závěr 

Závěrem starosta poděkoval všem za účast. Příští rada se uskuteční 21.12.2022. 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Kindl                            Jaroslav Vanča 

   starosta                   místostarosta 

 

 

zapsala dne:  07.12.2022     Eva Šánová   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


