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

 

Zápis č. IV/2011 z veřejného zasedání  
 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O. ze dne  11. 7.  2011 

od 18.00 hodin do 19.30 hodin 
 

 

Přítomní: 14 členů  zastupitelstva  města /viz prezenční listina 

     10 občanů 

 

 

Pořad jednání:    1)  Zahájení 

    2)  Kontrola usnesení 

    3)  Informace starosty o činnosti rady 

4)  Přijetí úvěru - úvěrová smlouva 

    5)  Hospodaření města za I. pololetí 2011  

    6)  Majetkové záležitosti       

    7)  Interpelace 

8)  Diskuse 

9)  Usnesení 

10)  Závěr 

 

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

Konstatoval, že je přítomno 14 zastupitelů, tj nadpoloviční většina, 1 zastupitel omluven. 

Zastupitelé vzali na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva.  

 Zastupitelé schválili 14ti hlasy program dnešního jednání a jeho rozšíření o bod plnění 

rozpočtu za I. pololetí 2011. 

Dále zastupitelé schválili  14ti hlasy návrhovou komisi ve složení: p.Štrencl, p. Šifalda a 

MUDr. Rážková  a ověřovatelé zápisu: p. RNDr. Horáčková a p. J. Stross a pracovním 

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

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

2) Kontrola usnesení 

 Starosta města provedl kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva  č. 30/2011/ZM-

39/2011/ZM. Žádný úkol nebyl uložen.  

 Zastupitelstvo vzalo na vědomí provedenou kontrolu usnesení. 

 

3) Informace starosty o činnosti rady města 

 Zastupitelé schválili podání zprávy starosty o činnosti rady na příštím jednání 

zastupitelstva. 

Hlasování: 

pro:  14 



 2 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 

4) Přijetí úvěru – úvěrová smlouva 

 Starosta města seznámil zastupitele s návrhem úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou 

a s jejími podmínkami. Dále starosta informoval zastupitele o splátkách úvěru a o souhlasném 

vyjádření všech nájemníků domu č.p. 381 a 382 s tím, že tento 15tiletý úvěr bude hrazen 

z nájemného. Zastupitelé ke smlouvě neměli připomínek a schválili text tohoto usnesení: 

„Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 

10660/11/LCD s Českou spořitelnou a.s. na projekt „Rekonstrukce bytového domu 381, 382 

Budyně nad Ohří“ na částku do výše 7,416.000,- Kč s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,32% 

per annum dle nabídky ve výběrovém řízení a ukládá starostovi města Budyně nad Ohří 

podepsat tuto smlouvu o úvěru“.  

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 

5) Hospodaření města z I. pololetí 2011 

 M.Šifaldová konstatovala, že plnění jednotlivých paragrafů rozpočtu bylo předáno 

zastupitelům spolu s pozvánkou. Dále konstatovala, že daňové příjmy byly plněny na 50,39 % 

a celkově činí 10 917 259,70 Kč. Příjmy pak celkem byly splněny na 49 %, což je 

15 697 254,09 Kč. Výdaje za I. pololetí byly ve výši 35% rozpočtu, tj. celkem 14 609 046,70 

Kč.  Plnění rozpočtu je příloze k zápisu. Ke zprávě nebylo připomínek a tuto vzali zastupitelé 

na vědomí. 

 
 
6) Majetkové záležitosti 

 Starosta předložil zastupitelům návrh Smlouvy o dílo na akci: „Rekonstrukce 

bytového domu 381, 382 Budyně nad Ohří“ , ke které nebylo připomínek a zastupitelé 

schválili text tohoto usnesení: Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o 

dílo na projekt „Rekonstrukce bytového domu 381, 382 Budyně nad Ohří“  s firmou PANEL 

a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

 

7) Interpelace 

 V interpelaci nikdo nevystoupil. 

 

 

8) Diskuse 

V diskusi vystoupil starosta a informoval o žádosti navrhovatele změny číslo 3 územního 

plánu, tj. o přechodu činnosti pořizovatele z pana Pítrana pana Ing. arch. Františka Stratila. 

Doklady o kvalifikaci a autorizaci pana Stratila byly zastupitelům předloženy. Zastupitelé se 

usnesli na tomto usnesení: Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přechod činnosti 

výkonného pořizovatele Změny číslo 3 územního plánu Budyně nad Ohří a to z pana Pítra na 

pana Ing. arch. Františka Stratila a pověřuje starostu k uzavření příslušné smlouvy. 

Hlasování: 

pro:  14 
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proti:  0 

zdržel se: 0 

 

9) Usnesení 

 
40/2011/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání a rozšíření o bod: 

Plnění rozpočtu za I. pololetí 2011,  dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Jindřich 

Štrencl, p. Miloš Šifalda a paní MUDr. Rážková a ověřovatele zápisu ve složení: p.RNDr. 

Horáčková a p. Jiří Stross. 

 

41/2011/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního 

zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 14 a  1 omluven.  

Zastupitelstvo města  Budyně nad Ohří bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je 

Rada města a zapisovatelkou paní Šifaldová. 

 

42/2011/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého  jednání, 

čísla usnesení č. 30/2011/ZM – 39/2011/ZM. Žádné úkoly nebyly uloženy. 

 

43/2011/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání  zprávy starosty o činnosti rady na 

příštím jednání zastupitelstva. 

 

44/2011/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o hospodaření města Budyně 

nad Ohří za rok I. pololetí 2011. 

 

45/2011/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 10660/11/LCD 

s Českou spořitelnou a.s. na projekt „Rekonstrukce bytového domu 381, 382 Budyně nad 

Ohří“ na částku do výše 7,416.000,- Kč s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,32% per annum 

dle nabídky ve výběrovém řízení a ukládá starostovi města Budyně nad Ohří podepsat tuto 

smlouvu o úvěru.  

 

46/2011/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o dílo na projekt „Rekonstrukce 

bytového domu 381, 382 Budyně nad Ohří“  s firmou PANEL a pověřuje starostu podpisem 

této smlouvy. 

 

47/2011/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přechod činnosti výkonného pořizovatele 

Změny číslo 3 územního plánu Budyně nad Ohří a to z pana Pítra na pana Ing. arch. Františka 

Stratila a pověřuje starostu k uzavření příslušné smlouvy. 

 

 

Všechna usnesení číslo 40/2011/ZM až  47/2011/ZM byla schválena nadpoloviční většinou 

všech členů Zastupitelstva města Budyně nad Ohří 

 



 4 

 

 

10) 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:   RNDr. Horáčková   – člen zastupitelstva 

   Jiří Stross – člen zastupitelstva 

 

 

 

zapsala dne:  12. 7. 2011 M. Šifaldová 


