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

 

Zápis č. I/2010 z veřejného zasedání  
 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O. ze dne   8. 3.  2010 

od 18.00 hodin do 19.30 hodin 
 

 

Přítomní: 11 členů  zastupitelstva  města /viz prezenční listina/ 

     4  členové zastupitelstva omluveni 

      8 občanů 

 

Pořad jednání:    1)  Zahájení 

    2)  Kontrola usnesení 

    3)  Informace starosty o činnosti rady 

    4)  Majetkové záležitosti  

    5)  Interpelace 

6)  Diskuse 

7)  Usnesení 

8)  Závěr 

 
1) Zahájení  
 Starosta Ing. Petr Medáček, CSc. přivítal zastupitele i občany a jednání zahájil. 

Konstatoval, že je přítomno 11 zastupitelů  a čtyři omluveni a  že zastupitelstvo je 

usnášeníschopné.  

 Zastupitelé schválili 11ti hlasy program dnešního jednání. 

Dále zastupitelé schválili  11ti hlasy návrhovou komisi ve složení: Marie Jelínková, Marie 

Čížková a Milena Doušová, ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Kindl a RNDr. Horáčková a 

pracovním předsednictvem Rada města Budyně nad Ohří a zapisovatelkou M. Šifaldová. 

Hlasování: 

pro:  11 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

2) Kontrola usnesení 

 Starosta města provedl kontrolu usnesení z minulých zastupitelstev  č. 66-

76/2009/ZM, 77-82/2009/ZM.   Žádné úkoly nebyly uloženy.  

 Zastupitelstvo vzalo na vědomí provedenou kontrolu usnesení. 

 

3) Informace starosty o činnosti rady města 

 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí přeložení zprávy starosty o činnosti rady do 

příštího zasedání zastupitelstva. 

 

4) Majetkové záležitosti 

 Starosta informoval členy rady o návrhu Smlouvy o půjčce mezi SPF Group, v.o.s. 

Ústí nad Labem a městem Budyně nad Ohří, jejímž předmětem je poskytnutí půjčky ze SFP 

Group městu Budyně nad Ohří ve výši 1 960 000,00 Kč na překlenutí doby proplacení dotace 

z ROP SZ Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt Rozvojové aktivity 
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města Budyně nad Ohří a partnerských subjektů v letech 2009-2015. Smlouva obsahuje i 

úročení této půjčky s úroky ve výši 4%. Zastupitelstvo města schválilo uzavření této 

„Smlouvy o půjčce“ a její podepsání starostou města Budyně nad Ohří. 

Hlasování: 

pro:  11 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 Dále M. Šifaldová předložila zastupitelům návrhy na uzavření smluv o smlouvách 

budoucích o zřízení věcného břemene, které byly schváleny v tomto znění: 

 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 

zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na pozemek ve vlastnictví 

města č. 1463/2 v k.ú. Budyně nad Ohří (ulice Školská) a pověřuje starostu podpisem 

této smlouvy. 

Hlasování: 

pro:  11 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene s p. L. Štefcem na pozemky ve vlastnictví města č. 1410/13 a 

1410/21 (PK 1410/13) v k.ú. Budyně nad Ohří (ulice Okružní) a pověřuje starostu 

podpisem této smlouvy. 

Hlasování: 

pro:  11 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene s p. Ing. L. Mansfeldovou na pozemek ve vlastnictví města č. 709/1 

v k.ú. Vrbka a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

Hlasování: 

pro:  11 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 Dále byl zastupitelům předložen návrh na zrušení břemene chůze na p.č. 31 Kostelec 

nad Ohří, což je hřbitov pro farní správu. Toto břemeno je zbytečné, neboť přístup ke kostelu 

je pro veřejnost i pro farní správu zajištěn přes pozemek hřbitova, který je veřejným 

prostranstvím. 

Zastupitelé schválili toto usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje zrušení břemene chůze na p.č. 31 v k.ú. Kostelec nad Ohří. 

Hlasování: 

pro:  11 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

5) Interpelace 

 V interpelaci nikdo nevystoupil. 
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6) Diskuse 

 V diskusi byl projednáno určení zastupitele jako zástupce při projednávání Změny 

číslo 1 a Změny číslo 2 územního plánu Budyně nad Ohří. Zastupitelé pak schválili toto 

usnesení: 

Zastupitelstvo města dle § 47 odst. l stavebního zákona schvaluje starostu města Ing. P. 

Medáčka určeným zastupitelem při provádění Změny číslo 1 územního plánu  Budyně nad 

Ohří a Změny číslo 2 územního plánu  Budyně nad Ohří. 

Hlasování: 

pro:  11 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

7) Usnesení 

 

1/2010/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání,  dále schvaluje návrhovou komisi 

ve složení: Marie Čížková, Marie Jelínková a Milena Doušová a ověřovatele zápisu ve 

složení: Ing.Petr Kindl a p. RNDr. Horáčková. 

 

2/2010/ZM 

Zastupitelstvo města bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je 

přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 11  a  4  omluveni.  

Zastupitelstvo bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města zapisovatelkou 

paní Šifaldová. 

 

3/2010/ZM 

Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dvou minulých  jednání čísla 

usnesení č. 66/2009/ZM-76/2009/ZM, 77/2009/ZM-82/2009/ZM. 

 

4/2010/ZM 

Zastupitelstvo města bere na vědomí přeložení zprávy starosty o činnosti rady do příštího 

jednání zastupitelstva. 

 

5/2010/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje „Smlouvu o půjčce“ se společností SPF Group, v.o.s. Ústí nad 

Labem na částku 1.960.000,- Kč.  

 

6/2010/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje zrušení břemene chůze na p.č. 31 v k.ú. Kostelec nad Ohří. 

 

7/2010/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na pozemek ve vlastnictví města č. 1463/2 v 

k.ú. Budyně nad Ohří (ulice Školská) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

8/2010/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene s p. L. Štefcem na pozemky ve vlastnictví města č. 1410/13 a 1410/21 (PK 1410/13) 

v k.ú. Budyně nad Ohří (ulice Okružní) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
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9/2010/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene s p. Ing. L. Mansfeldovou na pozemek ve vlastnictví města č. 709/1 v k.ú. Vrbka a 

pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

10/2010/ZM 

Zastupitelstvo města dle § 47 odst. l stavebního zákona schvaluje starostu města Ing. P. 

Medáčka určeným zastupitelem při provádění Změny číslo 1 územního plánu  Budyně nad 

Ohří a Změny číslo 2 územního plánu  Budyně nad Ohří. 

 

 

Všechna usnesení číslo 1/2010/ZM až 10/2010/ZM byla schválena nadpoloviční většinou 

všech členů Zastupitelstva města Budyně n. Ohří 

 

 
 

 

8) Závěr 

 

Závěrem starosta všem poděkoval za účast a spolupráci a jednání ukončil. 

 

 

 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.     Ivan Munzar 

starosta města        člen rady 

 

 

ověřovatelé zápisu:   Ing. Petr Kindl – člen zastupitelstva 

   RNDr. Blanka Horáčková – člen zastupitelstva 

 

 

 

zapsala dne:  9. 3. 2010 M. Šifaldová 


