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

 

Zápis  z ustavujícího zasedání  
 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O. ze dne   11. 11.  2010 

od 18.00 hodin do 20.00 hodin 
 

 

Přítomní: 15 členů  zastupitelstva  města /viz prezenční listina/ 

      78 občanů 

 

 

Pořad jednání: 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

  2) Slib členů zastupitelstva 

  3) Volba starosty a místostarosty 

   a) určení počtu místostarostů 

   b) určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady a předsedů 

       výborů a členů výborů 

   c) volba starosty 

   d) volba místostarosty 

   e) volba členů rady 

  4) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

   a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

   b) volba předsedy finančního výboru 

   c) volba předsedy kontrolního výboru 

   d) volba členů finančního výboru 

   e) volba členů kontrolního výboru 

  5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  

      (§ 72 zákona o obcích) 

  6) Diskuse 

  7) Usnesení a závěr 

 

 

  

Zahájení  
 M. Šifaldová seznámila přítomné s navrženým programem dnešního ustavujícího 

zasedání a navrhla rozšířit program o volbu integračního výboru a volbu předsedy 

integračního výboru, k tomuto bylo schváleno toto usnesení: 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního ustavujícího zasedání a 

doplňuje o bod určení počtu členů integračního výboru a volbu předsedy integračního 

výboru. 

Výsledek hlasování: pro - 15  proti -  0 zdržel se – 0. 

 

 Dále předstoupil pan Ing. Petr Medáček s hodnocením uplynulého volebního období. 
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1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

  

E.Šánová dále pokračovala s volbou pracovních orgánů tohoto zastupitelstva, k tomuto bodu 

byla vydána tato usnesení: 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje   návrhovou a mandátní   komisi ve složení  

MUDr. Jana Rážková, Ing.Petr Kindl, Ivan Munzar. 

Výsledek hlasování: pro - 15  proti - 0 zdržel se – 0 

 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje volební komisi ve složení 

RNDr. Blanka Horáčková, PharmDr. Ivana Kodlová, František Prasátko. 

Výsledek hlasování: pro – 15  proti -  0 zdržel se - 0 

 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje ověřovatele zápisu a to pana Václava 

Svobodu a Jiřího Strosse a  zapisovatelku p. Šifaldovou. 

Výsledek hlasování: pro – 15  proti -  0 zdržel se – 0 

 

2) Slib členů zastupitelstva 

 

Dále E. Šánová vyzvala zvolené zastupitele ke složení slibu.  Všichni nově zvolení 

členové zastupitelstva slib složili a podepsali a obdrželi osvědčení o volbě. K tomuto 

bodu vydáno toto usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí složení slibu všech 15ti členů 

zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích. Listiny prokazující složení slibu jsou 

přiloženy k zápisu. 

Výsledek hlasování: pro – 15  proti - 0 zdržel se – 0 

 
3) Volba starosty a místostarosty 

 a) určení počtu místostarostů 

 b) určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady a   

 předsedů výborů a členů výborů 

 c) volba starosty 

 d) volba místostarosty 

 e) volba členů rady 

 

 a) určení počtu místostarostů  - M.Šifaldová požádala zastupitele o určení počtu 

místostarostů,  k tomuto na základě návrhu zastupitelů bylo vydáno toto usnesení: 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pro příští volební období 2010-2014 

zvolení jednoho místostarosty. 

Výsledek hlasování: pro – 15  proti - 0 zdržel se – 0 

 Dále zastupitelstvo schválilo usnesení: 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schválilo, že členové zastupitelstva budou 

dlouhodobě uvolněni  pro výkon funkce starosty a místostarosty města. 

Výsledek hlasování: pro - 15  proti -  0 zdržel se - 0 

 

 b) určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady a   

 předsedů výborů a členů výborů - M.Šifaldová navrhla určení způsobu hlasování 

aklamací, k tomuto návrhu bylo vydáno toto usnesení: 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje způsob provedení volby starosty, 

místostarosty a členů rady a předsedů výborů a členů výborů a to  - volbu aklamací. 
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Výsledek hlasování: pro – 15  proti - 0 zdržel se – 0 

 c) volba starosty – M.Šifaldová vyzvala zastupitele k podání návrhů na volbu 

starosty. Byl předložen jeden návrh na uvolněného starostu a to návrh na p. Ing.Petra 

Medáčka, který byl zastupiteli přijat. K tomuto bodu bylo vydáno usnesení v tomto znění: 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo starostou města Budyně nad Ohří  pana Ing. 

Petra Medáčka, CSc., MBA, nar. 8. 3. 1958.  

Výsledek hlasování: pro - 14  proti -  0 zdržel se – 1 

 

d) volba místostarosty –  M.Šifaldová vyzvala zastupitele k podání návrhů na volbu 

místostarosty. Byl předložen jeden návrh na uvolněného místostarostu a to návrh na p.Josefa 

Bittnera, který byl zastupiteli přijat. K tomuto bodu bylo vydáno usnesení v tomto znění: 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo místostarostou města Budyně nad Ohří  pana 

Josefa Bittnera, nar. 6. 5. 1947.  

Výsledek hlasování: pro - 14  proti -  0 zdržel se – 1 

 

e) volba členů rady – M.Šifaldová vyzvala zastupitele k podání návrhů na volbu členů rady. 

Nejprve byl předložen návrh na p. I. Munzara, poté návrh na pana MUDr. Medonose a jako 

třetí byl předložen návrh na p. V. Svobodu. Tyto návrhy byly zastupiteli přijaty. K tomuto 

bodu bylo vydáno usnesení v tomto znění: 

Zastupitelstvo města zvolilo členy rady města: 

 

 pana Ivana Munzara,      
Výsledek hlasování: pro – 14  proti -  0 zdržel se - 1 

 

 pana  MUDr. Jana Medonose,    

Výsledek hlasování: pro - 14  proti -  0 zdržel se - 1 

  

 pana Václava Svobodu.    . 

Výsledek hlasování: pro – 14  proti -  0 zdržel se – 1 

 

 

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

 a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

 b) volba předsedy finančního výboru 

 c) volba předsedy kontrolního výboru 

 d) volba členů finančního výboru 

 e) volba členů kontrolního výboru 

 

  

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru a integrační komise– M.Šifaldová 

vyzvala zastupitele k podání návrhu na počty členů výborů a integrační komise,  předložené 

návrhy pak byly přijaty a vydána tato usnesení: 
 

Zastupitelstvo města schválilo počet členů finančního výboru a to pět. 

Výsledek hlasování: pro - 15  proti -  0  zdržel se - 0 

 

Zastupitelstvo města schválilo počet členů kontrolního výboru a to pět. 

Výsledek hlasování: pro - 15     proti -  0 zdržel se - 0 

 

Zastupitelstvo města schválilo počet členů integračního výboru a to osm. 
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Výsledek hlasování: pro – 15  proti -  0 zdržel se – 0 

b) volba předsedy finančního výboru – M.Šifaldová vyzvala zastupitele k podání návrhu na 

předsedu finančního výboru, byl předložen návrh, aby tuto funkci zastával p. Miloš Šifalda, 

tento návrh byl přijat a vydáno toto usnesení: 

Zastupitelstvo města zvolilo předsedou finančního výboru pana Miloše Šifaldu. 

Výsledek hlasování: pro – 14  proti -  0 zdržel se – 1 

 

c) volba předsedy kontrolního výboru – M.Šifaldová vyzvala zastupitele k podání návrhu 

na předsedu kontrolního výboru, byl předložen návrh, aby tuto funkci zastával p.Ing.Kindl, 

tento návrh byl přijat a vydáno toto usnesení: 

Zastupitelstvo města zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Ing. Petra Kindla. 

Výsledek hlasování: pro - 14  proti -  0 zdržel se – 1 

 

d) volba členů finančního výboru – M.Šifaldová vyzvala zastupitele k podání návrhu na 

členy finančního výboru, nebyl předložen návrh a proto byl tento bod přeložen do jednání 

příštího zasedání zastupitelstva a bylo přijato toto usnesení: 

Zastupitelstvo města odkládá usnesení ve věci zvolení členů finančního výboru z důvodu 

nedostatku kandidátů a to do příštího jednání zastupitelstva. 

Výsledek hlasování: pro – 15  proti -  0 zdržel se - 0 

 

e) volba členů kontrolního výboru – M.Šifaldová vyzvala zastupitele k podání návrhu na 

členy kontrolního výboru, byl předložen návrh na tyto členy, který byl přijat a bylo vydáno 

toto usnesení: 

Zastupitelstvo města zvolilo za členy kontrolního výboru p. Soňu Adámkovou, p. Marii 

Jelínkovou, p. Alenu Líbalovou a p. A. Líbala. 

Výsledek hlasování: pro – 15  proti -  0 zdržel se – 0 

 

f) volba předsedy integrační komise – M.Šifaldová vyzvala zastupitele k podání návrhu na 

předsedu integrační komise a byl přijat návrh na paní Milenu Doušovou, bylo vydáno toto 

usnesení: 

Zastupitelstvo města zvolilo předsedou integračního výboru paní Milenu Doušovou. 

Výsledek hlasování: pro - 14 proti -  0 zdržel se – 1 

 
Dále pak byl předložen návrh od starosty, aby předseda integračního výboru byl stálým 

členem rady s hlasem poradním, tento návrh byl přijat a bylo vydáno toto usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo, aby předseda integračního výboru byl stálým členem rady 

města s hlasem poradním. 

Výsledek hlasování: pro – 14  proti – 0 zdržel se - 1 

 
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  

(§ 72 zákona o obcích) – M.Šifaldová seznámila zastupitele s návrhem na Rozpis odměn 

neuvolněným zastupitelům, tento návrh byl přijat a bylo vydáno toto usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům v souladu s nařízením 

vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění a přílohy č. 1 – viz „Rozpis odměn neuvolněným 

zastupitelům“. Tento Rozpis odměn neuvolněným zastupitelům je přiložen k zápisu. 

Výsledek hlasování: pro – 15  proti -  0 zdržel se – 0 

 

6) Diskuse 

 V diskusi vystoupil starosta Ing. Petr Medáček a hovořil o úkolech nadcházejícího 

volebního období a o pokračování v rozpracovaných akcí. 
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 V diskusi dále vystoupil místostarosta Josef Bittner, který se připojil k diskusnímu 

příspěvku starosty. 

 

7) Usnesení a závěr 

 

USZ/1/2010/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního ustavujícího zasedání a 

doplňuje o bod určení počtu členů integračního výboru a volba předsedy integračního výboru. 

Výsledek hlasování: pro - 15 proti -  0 zdržel se – 0 

 

USZ/2/2010/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje   návrhovou a mandátní   komisi ve složení  

MUDr. Jana Rážková, Ing.Petr Kindl, Ivan Munzar. 

Výsledek hlasování: pro - 15 proti - 0 zdržel se – 0 

 

USZ/3/2010/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje volební komisi ve složení 

RNDr. Blanka Horáčková, PharmDr. Ivana Kodlová, František Prasátko. 

Výsledek hlasování: pro - 15 proti -  0 zdržel se - 0 

 

USZ/4/2010/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje ověřovatele zápisu a to pana Václava 

Svobodu a Jiřího Strosse a  zapisovatelku p. Šifaldovou. 

Výsledek hlasování: pro - 15 proti -  0 zdržel se - 0 

 

USZ/5/2010/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí složení slibu všech 15ti členů 

zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích. Listiny prokazující složení slibu jsou 

přiloženy k zápisu. 

Výsledek hlasování: pro – 15  proti - 0 zdržel se - 0 

 

USZ/6/2010/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pro příští volební období 2010-2014 zvolení 

jednoho místostarosty. 

Výsledek hlasování: pro - 15 proti - 0 zdržel se - 0 

 

USZ/7/2010/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schválilo, že členové zastupitelstva budou dlouhodobě 

uvolněni  pro výkon funkce starosty a místostarosty města. 

Výsledek hlasování: pro - 15 proti -  0 zdržel se - 0 

 

USZ/8/2010/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje způsob provedení volby starosty, 

místostarosty a členů rady a předsedů výborů a členů výborů a to  - volbu aklamací. 

Výsledek hlasování: pro - 15 proti - 0 zdržel se - 0 

 

USZ/9/2010/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo starostou města Budyně nad Ohří  pana 

Ing. Petra Medáčka, CSc., MBA, nar. 8. 3. 1958.  

Výsledek hlasování: pro - 14 proti -  0 zdržel se - 1 
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USZ/10/2010/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo místostarostou města Budyně nad Ohří  

pana Josefa Bittnera, nar. 6. 5. 1947.  

Výsledek hlasování: pro - 14 proti -  0 zdržel se - 1 

 

USZ/11/2010/ZM 

Zastupitelstvo města zvolilo členy rady města: 

 

 pana Ivana Munzara,      
Výsledek hlasování: pro - 14 proti -  0 zdržel se - 1 

 

 pana  MUDr. Jana Medonose,    

Výsledek hlasování: pro - 14 proti -  0 zdržel se - 1 

  

 pana Václava Svobodu.    . 

Výsledek hlasování: pro - 14 proti -  0 zdržel se - 1 

 

USZ/12/2010/ZM 

Zastupitelstvo města schválilo počet členů finančního výboru a to pět. 

Výsledek hlasování: pro - 15 proti -  0  zdržel se - 0 

 

USZ/13/2010/ZM 

Zastupitelstvo města schválilo počet členů kontrolního výboru a to pět. 

Výsledek hlasování: pro - 15 proti -  0 zdržel se - 0 

 

USZ/14/2010/ZM 

Zastupitelstvo města schválilo počet členů integračního výboru a to osm. 

Výsledek hlasování: pro - 15 proti -  0 zdržel se - 0 

 

USZ/15/2010/ZM 

Zastupitelstvo města zvolilo předsedou finančního výboru pana Miloše Šifaldu. 

Výsledek hlasování: pro - 14 proti -  0 zdržel se - 1 

 

USZ/16/2010/ZM 

Zastupitelstvo města zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Ing. Petra Kindla. 

Výsledek hlasování: pro - 14 proti -  0 zdržel se - 1 

 

USZ/17/2010/ZM 

Zastupitelstvo města zvolilo předsedou integračního výboru paní Milenu Doušovou. 

Výsledek hlasování: pro - 14 proti -  0 zdržel se – 1 

 

USZ/18/2010/ZM 

Zastupitelstvo města schválilo, aby předseda integračního výboru byl stálým členem rady 

města s hlasem poradním. 

Výsledek hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se - 1 

 

USZ/19/2010/ZM 

Zastupitelstvo města odkládá usnesení ve věci zvolení členů finančního výboru z důvodu 

nedostatku kandidátů a to do příštího jednání zastupitelstva. 
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Výsledek hlasování: pro - 15 proti -  0 zdržel se - 0 

 

USZ/20/2010/ZM 

Zastupitelstvo města zvolilo za členy kontrolního výboru p. Soňu Adámkovou, p. Marii 

Jelínkovou, p. Alenu Líbalovou a p. A. Líbala. 

Výsledek hlasování: pro - 15 proti -  0 zdržel se - 0 

 

USZ/21/2010/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům v souladu s nařízením 

vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění a přílohy č. 1 – viz „Rozpis odměn neuvolněným 

zastupitelům“. Tento Rozpis odměn neuvolněným zastupitelům je přiložen k zápisu. 

Výsledek hlasování: pro - 15 proti -  0 zdržel se - 0 

 

 

 

Všechna usnesení č. USZ/1/2010/ZM až USZ/21 /2010/ZM byla schválena nadpoloviční 

většinou všech členů zastupitelstva města. 

 

Závěrem starosta všem poděkoval za účast a konstatoval, že  na nejbližší zasedání 

zastupitelstva se bude konat v prosinci 2010. 

 

 

 

 

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

starosta města        místostarosta 

 

 

 

 

ověřovatelé zápisu:   Václav Svoboda – členka zastupitelstva 

   Jiří Stross – členka zastupitelstva 

 

 

 

 

 
zapsala dne:  12. 11. 2010 M. Šifaldová 
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