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

 

Zápis č. II/2010 z veřejného zasedání  
 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O. ze dne   25. 3.  2010 

od 18.00 hodin do 20.30 hodin 
 

 

Přítomní: 14 členů  zastupitelstva  města /viz prezenční listina/ 

     1  členové zastupitelstva omluveni 

      18 občanů 

 

 

Pořad jednání:        1)  Zahájení 

    2)  Kontrola usnesení 

   3)  Informace starosty o činnosti rady 

   4) Hospodaření města za rok 2009 

   5) Rozpočet města na rok 2010 

   6) Výroční zpráva o poskytování informací 

   7) Výroční zpráva Kontrolního výboru 

   8) Výroční zpráva Finančního výboru 

   9)  Majetkové záležitosti 

            10) Jednací řád Rady obcí 

   11) Změna číslo 1 Územního plánu Budyně n.O. 

          12) Změna číslo 2 Územního plánu Budyně n.O. 

           13)  Interpelace 

                                14)  Diskuse 

                                15)  Usnesení 

                                16)  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 14ti hlasy program dnešního jednání a jeho doplnění o bod 

„Rozpočtový výhled města do roku 2013“. 

Dále zastupitelé schválili  14ti hlasy návrhovou komisi ve složení: Marie Jelínková, Milena 

Doušová a Oldřich Káně ověřovatelé zápisu: MUDr. Medonos  a M.Šifalda a pracovním 

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

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 
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2) Kontrola usnesení 

 Starosta města provedl kontrolu usnesení z minulých zastupitelstev  č. 1-10/2010/ZM.    

Žádné úkoly nebyly uloženy.  

Zastupitelstvo vzalo na vědomí provedenou kontrolu usnesení. 

 

3) Informace starosty o činnosti rady města 

 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předložení zprávy starosty o činnosti rady v 

období od 30.12.2009 do 25.3.2010. 

 

4) Hospodaření města za rok 2009 

 Vedoucí ekonomického odboru předložila zprávu o hospodaření města za rok 2009. V 

této obsáhlé zprávě informovala přítomné o plnění příjmů v roce 2009, které činily po 

konsolidaci 41.728,56 tis. Kč, informovala o daňových výnosech, které byly plněny na 

91,22% a zároveň o dotacích, jež činily celkem 13.671,16 tis. Kč. V souvislosti s tím 

informovala o výdajích, jež činily 44.808,24 tis. Kč a kapitálové investiční výdaje činily 

12.990,96 tis. Kč. Rovněž se zmínila o financování, kde proběhly splátky úvěrů ve výši 1.100 

tis. Kč a vratka půjčky FRB ve výši 1.200 tis. Kč. Podrobně informovala o jednotlivých 

dotacích, jež bylo v roce 2009 získáno celkem jedenáct. Zmínila se i o investičních a 

neinvestičních akcích financovaných v roce 2009. Závěrem pak uvedla zůstatky na 

jednotlivých účtech města a informovala o hodnotě majetku města k 31.12.2009. Ke zprávě 

nebylo připomínek a zastupitelé ji vzali na vědomí. 

 

5) Rozpočet města na rok 2010 

 Vedoucí ekonomického odboru konstatovala, že návrh rozpočtu byl zveřejněn na 

úřední desce 15 dní před konáním zastupitelstva a tento návrh rozpočtu pak byl písemně 

zaslán všem členům zastupitelstva spolu s pozvánkou. Podrobně se o jednotlivých daňových 

příjmech a o dotačních příjmech zmínila v předkládaném rozpočtu. Informovala o 

nedaňových příjmech dle jednotlivých paragrafů a dále výdajích dle jednotlivých paragrafů.K  

předloženému návrhu nebylo připomínek a zastupitelé schválili rozpočet pro rok 2010 v 

tomto znění: 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Budyně nad Ohří na rok 2010 ve výši 

39.527,30 tis. Kč v příjmech i ve výdajích včetně financování dle níže uvedené rekapitulace a  

v těchto  závazných ukazatelích: 

 Příjmy – viz příloha číslo 1 

 Výdaje – viz příloha číslo 2 

 Financování – viz příloha číslo 3 

 
Rekapitulace příjmů a výdajů v tis. Kč pro rok 2010 

 
Souhrn 

Příjmy Výdaje 

Příjmy položkové, 

 

24.375,30 XX 

Příjmy dle paragrafů 10.092,00 XX 

Běžné výdaje 

 
XX 32.367,30 

 

Investiční výdaje 

 

XX 4.000,00 

Mezisoučet 34.467,30 36.367,30 

Financování 

 

Dofinancování ze zůstatku r.2009 a z úvěru  

(3.100,- a 1.960,-)                                

5.060,00 

 

Úvěry     (1.200,- a 1.960,-)                                            

3.160,00 

Celkem: 39.527,30 39.527,30 

 

 



 3 

 Zastupitelstvo města dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích schvaluje 

poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2010. 

 Zastupitelstvo města schvaluje  vedoucímu ekonomického odboru provádět ve své 

kompetenci tyto rozpočtové změny:                                 -  - technické úpravy rozpočtu 

(tj. změna položek a paragrafů v souladu se změnou předpisů) a                                                                                                       

- přesuny mezi položkami výdajů a příjmů do výše závazných ukazatelů (tj. paragrafů 

a položek) schváleného rozpočtu a následně schválených rozpočtových opatření po 

projednání v Radě města Budyně nad Ohří. 

 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet Sociálního fondu města ve výši 460,77 tis. Kč 

– viz tabulka: 

 
Rozpočet Sociální fondu města Budyně nad Ohří na rok 2010 

 
Sociální fond V tis.Kč pozn. 

Stav fondu k 1.1.2010 75,77  

Základní příděl dle Statutu Sociálního fondu ze dne 28.8.2009 385,00  

Ostatní zdroje fondu 0  

Celkem 460,77  

   

Použití fondu dle platných  
Pravidel použití Sociálního fondu města 

400,00  

   

Zůstatek fondu 60,77  

Celkem 460,77  

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

5a) Rozpočtový výhled 

 Vedoucí ekonomického odboru dále předložila zastupitelům návrh rozpočtového 

výhledu do roku 2013, který byl rovněž zveřejněn. K tomuto návrhu nebylo připomínek a byl 

schválen tímto usnesením: 

Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2011, 2012 a 2013 v níže 

uvedeném rozsahu: 

 
Město Budyně nad Ohří – rozpočtový výhled v tis. Kč na r. 2011, 2012, 2013 
Č.ř.    rok 2011 rok 2012 Rok 2013 

A  Počáteční stav peněžních prostředků k l.l.  3800 2960 2260 

P1 Třída 1 Daňové příjmy  22000 23000 23000 

P2 Třída 2 Nedaňové příjmy  10000 10000 10500 

P3 Třída 3 Kapitálové příjmy (platba za kabel.televizi, prodej parcel)  500 500 1000 

P4 Třída 4 Přijaté dotace (hradby, rybník, ostatní)  4000 5000 5000 

Pc  Příjmy celkem po konsolidaci  40300 41460 41760 

P5  - úvěry pol. 8113,    -  

P6  - úvěry  pol. 8123 
 

    

P8  dluhopisy – pol.8111   -  

P9  dluhopisy – pol.8121   -  

P10  ostatní   -  

Pf P5ažP10 Přijaté úvěry a komunální obligace, aktivní likvidita     

P Pc+Pf Konsolidované příjmy celkem  40300 41460 41760 

V1 Třída 5 Běžné neinvestiční výdaje ř. 4210  32000 32500 32500 

V2 Třída 6 Kapitálové /investiční/ výdaje ř.4220  4500 5500 6000 

Vc V1+V2 Výdaje celkem po konsolidaci  36500 38000 38500 

V4  - splátka krátkodobých úvěrů (pol. 8114)   -  

V5  - splátka dlouhodobých úvěrů (pol.8124)  1200 1200 1200 

V7  - dluhopisy - 8112  - -  

V8  - dlouhodobé dluhopisy - 8122  - -  

V9  - ostatní   - -  
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Vf V4-V9 Splátky celkem  1200 1200 1200 

V Vc+Vf Konsolidované výdaje celkem  37700 39200 39700 

D P-V Hotovost běžného roku k 31. 12.  2600 2260 

 

2060 

       
 

 

6) Výroční zpráva o poskytování informaci 

 Místostarosta města p. J. Bittner předložil výroční zprávu, která tvoří přílohu tohoto 

zápisu. Ke zprávě nebylo připomínek a zastupitelé tuto vzali na vědomí. 

 

7) Výroční zpráva Kontrolního výboru 

 Pan Oldřich Káně, člen Kontrolního výboru předložil výroční zprávu výboru, která 

tvoří přílohu tohoto zápisu. Ke zprávě nebylo připomínek a zastupitelé tuto vzali na vědomí. 

 

8) Výroční zpráva Finančního výboru 

 Předseda Finančního výboru předložil výroční zprávu výboru, která tvoří přílohu 

tohoto zápisu. Ke zprávě nebylo připomínek a zastupitelé tuto vzali na vědomí. 

 

9) Majetkové záležitosti 

 Majetkové záležitosti přednesl starosta, místostarosta a vedoucí ekonomického odboru 

a tyto byly schváleny níže uvedenými usneseními: 

 Zastupitelstvo města schvaluje prodej st. parcely 407/2 o výměře 30 m2 v k.ú. Budyně 

nad Ohří p. Bittnerovi v ceně 15,- Kč za m2  a zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu 

podpisem této kupní smlouvy.  

Hlasování: 

pro:  13 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, 

a.s.  na p.č. 595 a 622 v k.ú. Roudníček v rozsahu cca 11m a 4 m a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy. 

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkových parcel: st.p. č. 28/1 o výměře 333 

m2  v k.ú. Kostelec nad Ohří a st.p.č. 621 o výměře 660 m2  manželům Lahovským. 

Vzhledem k tomu, že na shora uvedené pozemky byla v roce 1976 uzavřena Dohoda o 

zřízení práva osobního užívání pozemku mezi MNV a manželi Lahovskými, která 

nebyla nabyvateli podána na katastru nemovitostí k zápisu, schvaluje zastupitelstvo 

prodej těchto pozemků za 1,- Kč a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 Zastupitelstvo města  revokuje usnesení č. 73/2009/ZM. ( o koupi p.č. 697/36 v k.ú. 

Budyně nad Ohří a ceně za pozemek) 
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Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 Zastupitelstvo města schvaluje koupi p.č. 697/36 v k.ú. Budyně nad Ohří – ostatní 

plocha-ostatní komunikace o výměře 623 m2 za cenu dle předloženého znaleckého 

posudku, tj. za 2.670,-Kč a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 Zastupitelstvo města schvaluje změnu katastrální hranice v k.ú. Písty a k.ú. Nové 

Dvory. Při pozemkové úpravě dochází ke zvětšení katastrálního území Písty a to 

parcely č. 108 o 3m2 a u parcely č. 145 o 16m2.  

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 Zastupitelstvo města schvaluje finanční spoluúčast k přidělené dotaci z Ministerstva 

kultury z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací pro rok 2010 

ve výši 400 tis. Kč na opravu hradeb. 

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

10) Jednací řád Rady obcí 

 Starosta seznámil přítomné s Jednacím řádem Rady pro udržitelný rozvoj území (Rady 

obcí) a zastupitelé tento řád schválili a zároveň schválili členem této Rady obcí starostu města 

Ing. Petra Medáčka. 

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

11. Změna číslo 1 Územního plánu Budyně nad Ohří 

 Starosta předložil „Důvodovou zprávu o projednání návrhu zadání změny č. 1 

územního plánu Budyně nad Ohří a dále pak „Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu 

Budyně nad Ohří“, jejímž účelem je vypustit ze schváleného územního plánu zákres vnitřních 

komunikací a inženýrských sítí uvnitř ploch bydlení v rodinných domech – venkovské B71 a 

B72 a ploch veřejné zeleně VZ71, VZ72 a VZ73, rozšířit plochu B71 západním směrem a 

plochu B72 jižním směrem, až k hranici lesa, lokality B 71 a B 72 na plochy bydlení v 

rodinných domech – venkovské a jejich přeměna na plochy smíšené obytné – specifické a 

změnit plochy VZ 72, VZ 73 a část plochy VZ 1 na plochy bydlení.  

 Po projednání  předloženého  Návrhu zadání změny číslo 1 schválilo Zastupitelstvo 

města Budyně nad Ohří Zadání změny číslo 1 Územního plánu Budyně nad Ohří v souladu s 

§47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.. 
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Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

12. Změna číslo 2 Územního plánu Budyně nad Ohří 

 Starosta předložil „Důvodovou zprávu o projednání návrhu zadání změny číslo 2 

územního plánu Budyně nad Ohří“ a dále pak Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu 

Budyně nad Ohří“, jejímž účelem je 

 Návrh fotovoltaické elektrárny na ploše FE1 v k.ú. Nížebohy 

 Změna pozemků na plochy smíšené obytné SV1 + polní cesta PC1v k.ú. Písty 

 Změna pozemku 52/2  SM1 na plochy smíšené obytné v k.ú. Budyně nad Ohří 

 Vymezení pozemku SV2 pro plochu smíšenou obytnou v k.ú. Kostelec nad Ohří. 

Po projednání  předloženého  Návrhu zadání změny číslo 2 schválilo Zastupitelstvo města 

Budyně nad Ohří Zadání změny číslo 2 Územního plánu Budyně nad Ohří v souladu s §47 

odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.. 

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

13) Interpelace 

 V interpelaci nikdo nevystoupil. 

 

14) Diskuse 

 V diskusi vystoupila paní Šlyková s těmito dotazy: 

 Jak to bude s opravou silnice na Vrbku – na dotaz jí odpověděl starosti i místostarosta 

a sdělil jí, že tato komunikace je Správy a údržby silnic Litoměřice, kteří nemají dosud 

rozděleny fin.prostředky na opravy komunikací. 

 Jak se řeší zatopení zahrádek za tratí – na dotaz jí odpověděl místostarosta a 

informoval o zpracování studie, která by toto měla řešit a dále ji informoval o 

připravované schůzce se zástupci meliorační správy. 

 Zda bude vysazen nový strom u vchodu před bytovkou v ulici Poplužní – k tomuto 

dotazu se vyjádřila M. Šifaldová a konstatoval, že zde byl strom již 2x  vysázen, ale 

protože ho z bytovky nikdo nezalil strom uschnul a dále konstatovala, že bude v 

letošním roce provedena nová výsadba. 

 

 Dále v diskusi vystoupil zastupitel M. Šifalda, který se ptal na opravu komunikace v 

ul. Za Dvorem po vybudování kanalizace. K dotazu odpověděl starosta, že budou osazeny v 

ulici obrubníky a následně bude komunikace po seškrábnutí stávající navážky zpevněna a dále 

konstatoval, že bude schůzka s obyvateli o řešení vjezdů a stání aut. 

 

 Dále v diskusi vystoupil pan Král a ptal se na opravu Sokolovny v Budyni nad Ohří. K 

tomuto dotazu se vyjádřil starosta a hovořil o potřebě cca 10 mil Kč na opravu této budovy s 

tím, že by město získalo fin. prostředky na tuto opravu od firmy, která bude realizovat 

fotovoltaickou elektrárnu v Nížebohách.  

 

 Dále v diskusi vystoupil starosta města a informoval o možnosti předkládání žádostí o 

finanční podporu z Integrovaného operačního programu na rozvoj služeb eGovernmentu v 
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obcích prostřednictvím obce s rozšířenou působností, tj. pro nás Roudnice nad Labem. 

Zastupitelstvo města schválilo v této záležitosti toto usnesení: 

A) Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí aktuální stav informatizace 

městského úřadu. Městský úřad Budyně nad Ohří využívá informační systém MUNIS 

pro vedení agend úřadu. 

B) Zastupitelstvo města vyslovuje zájem o zajištění licence plné verze Elektronické 

spisové služby MUNIS prostřednictvím ORP Roudnice nad Labem v souladu s 

podmínkami Výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci IOP na rozvoj 

služeb eGovernmentu v obcích vyhlášené dne 27.10.2009 s tím, že tato licence spisové 

služby bude provozována na vlastních technických prostředcích obce. 

C) Zastupitelstvo města pověřuje starostu sdělením tohoto usnesení příslušné obci s 

rozšířenou působností a zjištěním, zda bude žádost o dotaci v rámci této výzvy 

podávat. 

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 

15) Usnesení 

11/2010/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání,  dále schvaluje návrhovou komisi 

ve složení: Marie Jelínková, Milena Doušová a Oldřich Káně  a ověřovatele zápisu ve složení: 

Miloš Šifalda, MUDr. Medonos. 

 

12/2010/ZM 

Zastupitelstvo města bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je 

přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 14  a  1  omluven.  

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

paní Šifaldová. 

 

13/2010/ZM 

Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání - čísla usnesení č. 

1/2010/ZM-10/2010/ZM. 

 

14/2010/ZM 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předložení zprávy starosty o činnosti rady (od 

30.12.2009 do 25.3.2010). 

 

15/2010/ZM 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. Tato zpráva tvoří přílohu 

zápisu z tohoto jednání. 

 

16/2010/ZM 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu Finančního výboru. Tato zpráva tvoří přílohu 

zápisu z tohoto jednání. 

 

17/2010/ZM 

Zastupitelstvo města bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací. Tato zpráva 

tvoří přílohu zápisu z tohoto jednání. 
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18/2010/ZM 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o hospodaření města za rok 2009. 

 

19/2010/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje „Jednací řád Rady obcí“ a členem rady schvaluje starostu 

města Ing. P. Medáčka. 

 

20/2010/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Budyně nad Ohří na rok 2010 ve výši 

39.527,30 tis. Kč v příjmech i ve výdajích včetně financování dle níže uvedené rekapitulace a  

v těchto  závazných ukazatelích: 

 Příjmy – viz příloha číslo 1 

 Výdaje – viz příloha číslo 2 

 Financování – viz příloha číslo 3 
Rekapitulace příjmů a výdajů v tis. Kč pro rok 2010 

 
Souhrn 

Příjmy Výdaje 

Příjmy položkové, 

 

24.375,30 XX 

Příjmy dle paragrafů 10.092,00 XX 

Běžné výdaje 

 
XX 32.367,30 

 

Investiční výdaje 

 

XX 4.000,00 

Mezisoučet 34.467,30 36.367,30 

Financování 

 

Dofinancování ze zůstatku r.2009 a z úvěru  

(3.100,- a 1.960,-)                                

5.060,00 

 

Úvěry     (1.200,- a 1.960,-)                                            

3.160,00 

Celkem: 39.527,30 39.527,30 

 

 Zastupitelstvo města dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích schvaluje 

poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2010. 

 Zastupitelstvo města schvaluje  vedoucímu ekonomického odboru provádět ve své 

kompetenci tyto rozpočtové změny:                                 -  - technické úpravy rozpočtu 

(tj. změna položek a paragrafů v souladu se změnou předpisů) a                                                                                                       

- přesuny mezi položkami výdajů a příjmů do výše závazných ukazatelů (tj. paragrafů 

a položek) schváleného rozpočtu a následně schválených rozpočtových opatření po 

projednání v Radě města Budyně nad Ohří. 

 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet Sociálního fondu města ve výši 460,77 tis. Kč 

– viz tabulka: 
Rozpočet Sociální fondu města Budyně nad Ohří na rok 2010 

 
Sociální fond V tis.Kč pozn. 

Stav fondu k 1.1.2010 75,77  

Základní příděl dle Statutu Sociálního fondu ze dne 28.8.2009 385,00  

Ostatní zdroje fondu 0  

Celkem 460,77  

   

Použití fondu dle platných  

Pravidel použití Sociálního fondu města 

400,00  

   

Zůstatek fondu 60,77  

Celkem 460,77  

 
21/2010/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2011,2012 a 2013 v níže 

uvedeném rozsahu: 
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Město Budyně nad Ohří – rozpočtový výhled v tis. Kč na r. 2011, 2012, 2013 
Č.ř.    rok 2011 rok 2012 Rok 2013 

A  Počáteční stav peněžních prostředků k l.l.  3800 2960 2260 

P1 Třída 1 Daňové příjmy  22000 23000 23000 

P2 Třída 2 Nedaňové příjmy  10000 10000 10500 

P3 Třída 3 Kapitálové příjmy (platba za kabel.televizi, prodej parcel)  500 500 1000 

P4 Třída 4 Přijaté dotace (hradby, rybník, ostatní)  4000 5000 5000 

Pc  Příjmy celkem po konsolidaci  40300 41460 41760 

P5  - úvěry pol. 8113,    -  

P6  - úvěry  pol. 8123 

 

    

P8  dluhopisy – pol.8111   -  

P9  dluhopisy – pol.8121   -  

P10  ostatní   -  

Pf P5ažP10 Přijaté úvěry a komunální obligace, aktivní likvidita     

P Pc+Pf Konsolidované příjmy celkem  40300 41460 41760 

V1 Třída 5 Běžné neinvestiční výdaje ř. 4210  32000 32500 32500 

V2 Třída 6 Kapitálové /investiční/ výdaje ř.4220  4500 5500 6000 

Vc V1+V2 Výdaje celkem po konsolidaci  36500 38000 38500 

V4  - splátka krátkodobých úvěrů (pol. 8114)   -  

V5  - splátka dlouhodobých úvěrů (pol.8124)  1200 1200 1200 

V7  - dluhopisy - 8112  - -  

V8  - dlouhodobé dluhopisy - 8122  - -  

V9  - ostatní   - -  

Vf V4-V9 Splátky celkem  1200 1200 1200 

V Vc+Vf Konsolidované výdaje celkem  37700 39200 39700 

D P-V Hotovost běžného roku k 31. 12.  2600 2260 

 

2060 

       
 

 

22/2010/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej st. parcely 407/2 o výměře 30 m2 v k.ú. Budyně nad 

Ohří p. Bittnerovi v ceně 15,- Kč za m2  a zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem 

této kupní smlouvy.  

 

23/2010/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.  na 

p.č. 595 a 622 v k.ú. Roudníček v rozsahu cca 11m a 4 m a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy. 

 

24/2010/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkových parcel: st.p. č. 28/1 o výměře 333 m2  v 

k.ú. Kostelec nad Ohří a st.p.č. 621 o výměře 660 m2  manželům Lahovským. Vzhledem k 

tomu, že na shora uvedené pozemky byla v roce 1976 uzavřena Dohoda o zřízení práva 

osobního užívání pozemku mezi MNV a manželi Lahovskými, která nebyla nabyvateli 

podána na katastru nemovitostí k zápisu, schvaluje zastupitelstvo prodej těchto pozemků za 

1,- Kč a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

25/2010/ZM 

Zastupitelstvo města  revokuje usnesení č. 73/2009/ZM. ( o koupi p.č. 697/36 v k.ú. Budyně 

nad Ohří a ceně za pozemek) 

 

26/2010/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje koupi p.č. 697/36 v k.ú. Budyně nad Ohří – ostatní plocha-

ostatní komunikace o výměře 623 m2 za cenu dle předloženého znaleckého posudku, tj. za 

2.670,-Kč a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 

27/2010/ZM 
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Zastupitelstvo města schvaluje změnu katastrální hranice v k.ú. Písty a k.ú. Nové Dvory. Při 

pozemkové úpravě dochází ke zvětšení katastrálního území Písty a to parcely č. 108 o 3m2 a 

u parcely č. 145 o 16m2.  

 

28/2010/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje finanční spoluúčast k přidělené dotaci z Ministerstva kultury z 

Programu regenerace městských památkových zón a rezervací pro rok 2010 ve výši 400 tis. 

Kč na opravu hradeb. 

 

29/2010/ZM 

Zastupitelstvo města  po projednání schvaluje Zadání změny číslo 1 územního plánu Budyně 

nad Ohří dle §47 odst.5 zákona č.183/2006Sb. stavebního zákona. 

 

30/2010/ZM 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje  Zadání změny číslo 2 územního plánu Budyně 

nad Ohří dle §47 odst.5 zákona č.183/2006Sb. stavebního zákona. 

 

31/2010/ZM 

D) Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí aktuální stav informatizace 

městského úřadu. Městský úřad Budyně nad Ohří využívá informační systém MUNIS 

pro vedení agend úřadu. 

E) Zastupitelstvo města vyslovuje zájem o zajištění licence plné verze Elektronické 

spisové služby MUNIS prostřednictvím ORP Roudnice nad Labem v souladu s 

podmínkami Výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci IOP na rozvoj 

služeb eGovernmentu v obcích vyhlášené dne 27.10.2009 s tím, že tato licence spisové 

služby bude provozována na vlastních technických prostředcích obce. 

F) Zastupitelstvo města pověřuje starostu sdělením tohoto usnesení příslušné obci s 

rozšířenou působností a zjištěním, zda bude žádost o dotaci v rámci této výzvy 

podávat. 

 

Všechna usnesení číslo 11/2010/ZM až  31/2010/ZM byla schválena nadpoloviční většinou 

všech členů Zastupitelstva města Budyně n. Ohří 

 

 

16) Závěr 

 

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

 

 

 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.     Josef Bittner 

starosta města        místostarosta 

 

 

 

ověřovatelé zápisu:   MUDr. Medonos – člen zastupitelstva 

   M.Šifalda – člen zastupitelstva 

 

 

zapsala dne:  27. 3. 2010 M. Šifaldová 


