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

Usnesení č. 1/2023  z jednání Rady města Budyně nad Ohří 

ze dne 9.1.2023   
Rada bere na vědomí: 
001/2023/RM - kontrolu usnesení 
002/2023/RM - informace o dotaci na povodňový plán a bezdrátový rozhlas vybudování                             
                          bezdrátového rozhlasu a digitálního povodňového plánu a pověřuje  
                          starostu podpisem smluvních dokumentů týkajících se realizace  
                          vybudování bezdrátového rozhlasu a digitálního povodňového plánu 
 
Rada schvaluje: 
003/2023/RM-   program jednání rady 
004/2023/RM – přidělení bytu v ul. Pražská č.p. 340/6, 1+2   
005/2023/RM – přidělení bytu ul. Poplužní č.p. 378, byt 1+1   
006/2023/RM -  rozpočet Mateřské školy Budyně nad Ohří na rok 2023 dle  
                           předloženého návrhu.  Příspěvek zřizovatele 562.600,00 Kč, z toho  
                           závazný ukazatel – spotřeba energií 310.000,00 Kč.  
007/2023/RM -  rozpočet Základní školy Budyně nad Ohří na rok 2023 dle předloženého  
                           návrhu. Příspěvek zřizovatele 1.056.000,00 Kč, z toho závazný ukazatel           
                          – spotřeba energií 568.000,00 Kč.  
008/2023/RM - rozpočet Školní jídelny Budyně nad Ohří na rok 2023 dle předloženého  
                          návrhu.  Příspěvek zřizovatele 837.000,00 Kč, z toho závazný ukazatel –  
                          spotřeba energií 540.000,00 Kč.  
009/2023/RM - plán inventur k zajištění periodické inventarizace k 31.12.2022                  
                         v Základní škole Budyně nad Ohří. 
010/2023/RM - plán inventur k zajištění periodické inventarizace k 31.12.2022                
                          v Mateřské škol Budyně nad Ohří.  
011/2023/RM - plán inventur k zajištění periodické inventarizace k 31.12.2022 ve  
                          Školní jídelně Budyně nad Ohří.  
012/2023/RM - vyhlášení výběrového  řízení na pořízení svozové techniky na  
                          vývoz  splaškové vody  
013/2023/RM – aktualizaci krizového plánu a členy štábu 
014/2023/RM – aktualizaci pracovní komise starosty obce a členy pracovní komise obce  
                          (povodňová komise obce) 
015/2023/RM -  člena zastupitelstva ing. Michala Vogela do funkce oddávajícího 
016/2023/RM - měsíční odměnu za výkon funkce předsedy komise ŽP a za výkon  
                           funkce tajemníka Komise pro projednávání přestupků města Budyně  
                           nad Ohří  
017/2023/RM - zahájení vytvoření projektové dokumentace rekonstrukce komunikace  
                          Poplužní včetně chodníků  
018/2023/RM - pokračování v projektu „Na kole i pěšky“ Severozápadními Čechami.  
019/2023/RM - zahájení poptávkového řízení na dodavatele otopného systému ve  
                          školních dílnách v budově školení jídelně v ul. Školská. 
 
Rada neschvaluje: 
020/2023/RM  - žádost předsedkyně Okresní organizace Českého svazu žen o pronájem  



                          prostor ke zřízení kanceláře, neboť Město Budyně nad Ohří nemá volné  
                          prostory k pronájmu.  
 
Rada ukládá: 
021/2023/RM - pí Šánové  odepsat  společnosti Nuovodent s návrhem o sjednání  
                          společné schůzky 
022/2023/RM - místostarostovi, pí Řehákové, ing. Medáčkovi provést analýzu svozu   
                          popelnic za rok  2022 do 6.2.2023 
  
 
Usnesení číslo 001 až 022/RM/2022 byla schválena nadpoloviční většinou všech 
členů Rady města Budyně nad Ohří 
 
 
 
 
Ing. Petr Kindl                            Jaroslav Vanča 
   starosta                   místostarosta 
 
 
zapsala dne:  9. 1. 2023     Eva Šánová   
 
 


