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

 

 

Zápis č. VI/2011 z veřejného zasedání  
 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O. ze dne  31. 10.  2011  

 

od 18.00 hodin do 19.30 hodin 
 

 

Přítomní: 14 členů  zastupitelstva  města /viz prezenční listina 

     5 občanů 

 

 

Pořad jednání:    1)  Zahájení 

    2)  Kontrola usnesení 

    3)  Informace starosty o činnosti rady 

4)  Plnění rozpočtu za III.čtvrtletí 2011  

5)  Návrh zadání změny č.3 územního plánu  

6)  Veřejnoprávní smlouvy 

    7)  Majetkové záležitosti  

    8)  Interpelace 

    9)  Diskuse        

10)  Usnesení 

11)  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.  

 Dále zastupitelé schválili  14ti hlasy návrhovou komisi ve složení:  

p. Jindřich Štrencl, p. Ing. Kindl a p. PharmDr.Kodlová a ověřovatele zápisu ve složení: p. 

Antonín Líbal a p. Miloš Šifalda a pracovním předsednictvem Rada města Budyně nad Ohří a 

zapisovatelkou M. Šifaldová. 

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 

2) Kontrola usnesení 

 Zastupitelé schválili toto usnesení: 

 Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přesunutí bodu kontrola usnesení na 

nejbližší příští veřejné zasedání zastupitelstva. 

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 
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zdržel se: 0 

 

 

3) Informace starosty o činnosti rady města 

 Zastupitelé schválili toto usnesení: 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přesunutí bodu podání zprávy starosty o 

činnosti rady na nejbližší příští veřejné zasedání zastupitelstva. 

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 

4) Plnění rozpočtu za III. čtvrtletí 

 M.Šifaldová seznámila přítomné s plněním rozpočtu za III. čtvrtletí roku 2011. Toto 

plnění ve všech paragrafech bylo do výše 100%, což je v souladu s rozpočtem schváleným 

zastupitelstvem. Zastupitelé obdrželi toto plnění spolu s pozvánkou. K jednotlivým 

paragrafům bylo několik doplňujících otázek, které byly na místě zodpovězeny. Tuto zprávu 

vzali zastupitelé na vědomí. 

 

 

5) Návrh zadání Změny číslo 3 Územního plánu 

 Městský úřad Budyně nad Ohří (dále jen „pořizovatel“) jako orgán příslušný dle § 6 

odst.2 stavebního zákona, pořizuje na základě smlouvy s odborně způsobilou fyzickou 

osobou změnu č.3 územního plánu Budyně nad Ohří a zajistil ve spolupráci s určeným 

zastupitelem Ing. Petrem Medáčkem, CSc. MBA zpracování návrhu zadání této změny (dále 

jen „návrh zadání“). 

Návrh zadání byl zveřejněn a vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne 8.3.2011. 

Oznámení o projednání a zveřejnění návrhu zadání bylo vyvěšeno na úřední desce 

Městského úřadu Budyně nad Ohří od 8. 3. 2011 do 20. 4. 2011 (což naplňuje zákonem 

stanovenou lhůtu 30 dnů). V této době byl návrh zadání zveřejněn též způsobem 

umožňujícím dálkový přístup a zaslán jednotlivě dotčeným orgánům, Krajskému úřadu 

Ústeckého kraje a sousedním obcím . 

Pořizovatel po ukončení projednání návrhu zadání a po vyhodnocení požadavků, 

podnětů a připomínek, v souladu s ustanovením § 47 odst.4 stavebního zákona, a ve 

spolupráci s určeným zastupitelem Ing. Petrem Medáčkem, CSc. MBA návrh zadání upravil. 

Vzhledem ke skutečnosti, že byly splněny všechny zákonem stanovené podmínky, 

je návrh zadání předkládán zastupitelstvu města ke schválení (§ 47 odst.5 stavebního 

zákona). 

Schválené zadání bude zasláno projektantovi změny ÚP, Agrourbanistickému 

atelieru, Na okraji 42, 162 00 Praha 6 jako podklad pro zpracování návrhu změny. 

Přílohy: 

• upravený návrh zadání Změny č. 3 územního plánu Budyně nad Ohří (úpravy 

a doplnění textu jsou odlišeny šedivým podbarvením) tento návrh byl zveřejněn na úřední 

desce a to i elektronické od 19. října 2011. 

• další příloha je vyhodnocení stanovisek a vyjádření. 

Zastupitelstvo vydalo a schválilo  toto usnesení:  
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu schvaluje Zadání změny č. 3 územního plánu Budyně 
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nad Ohří, které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení, a ukládá pořizovateli, aby je předal 

projektantovi ke zpracování návrhu změny v termínu do 2.11.2011, zodpovídá starosta. 

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 
6.Veřejnoprávní smlouvy 

 Starosta předložil zastupitelům návrh veřejnoprávní smlouvy s obcí Žabovřesky a 

zastupitelstvo schválilo toto usnesení:  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje veřejnoprávní smlouvu  s obcí Žabovřesky 

nad Ohří ve věci přenesené působnosti na město Budyně nad Ohří v rozsahu stanoveném 

zákonem č. 200/1990 Sb. o přestupcích. 

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 

7.Majetkové záležitosti 

 Starosta a M.Šifaldová předložili zastupitelům návrh na níže uvedené majetkové 

záležitosti, které zastupitelé schválili níže vydaným usnesením. Jedná se o stavby církevního 

charakteru a to kaplička U Andělíčka v Pístech a kaplička P. Marie v Břežanech na 

pozemcích ve vlastnictví města.  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zařazení církevních staveb do majetku města 

v ocenění 1 Kč dle přiloženého seznamu, který je nedílnou součástí usnesení. 

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 

 

8) Interpelace 

 V interpelaci nikdo nevystoupil. 

 

 

9) Diskuse 

 V diskusi vystoupila M.Šifaldová s rozpočtovým opatřením číslo 4, které bylo 

schváleno v radě města a při kterém nedošlo k navýšení příjmů ani výdajů a ani ke změně ve 

financování, jedná se pouze o přesuny na jednotlivých položkách – viz přiložené opatření. 

Dále v diskusi vystoupil A. Líbal a zeptal se co je myšleno v rozpočtu „mezinárodní 

spolupráce“, k tomuto odpověděl starosta, že se jedná o vzájemnou spolupráci s naším 

družebním městem Hohnstein. Následně zastupitelé schválili toto opatření usnesením: 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření číslo 4 při kterém 

nedochází k nárůstu výše rozpočtu. Toto rozpočtové opatření je přílohou zápisu. 

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 
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zdržel se: 0 

 

 

10) Usnesení 

 
65/2011/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání a  schvaluje 

návrhovou komisi ve složení: p. Jindřich Štrencl, p. Ing. Kindl a p. PharmDr.Kodlová a 

ověřovatele zápisu ve složení: p. Antonín Líbal a p. Miloš Šifalda. 

 

66/2011/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. 

 

67/2011/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přesunutí bodu kontrola usnesení na nejbližší 

příští veřejné zasedání zastupitelstva. 

 

68/2011/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přesunutí bodu podání zprávy starosty o 

činnosti rady na nejbližší příští veřejné zasedání zastupitelstva. 

 

69/2011/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu za III. 

čtvrtletí 2011. 

 

70/2011/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření číslo 4 při kterém 

nedochází k nárůstu výše rozpočtu. Toto rozpočtové opatření je přílohou zápisu. 

 

71/2011/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu schvaluje Zadání změny č. 3 územního plánu Budyně 

nad Ohří, které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení, a ukládá pořizovateli, aby je předal 

projektantovi ke zpracování návrhu změny v termínu do 2.11.2011, zodpovídá starosta. 

 

72/2011/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zařazení církevních staveb do majetku města 

v ocenění 1 Kč dle přiloženého seznamu, který je nedílnou součástí usnesení. 

 

73/2011/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje veřejnoprávní smlouvu  s obcí Žabovřesky 

nad Ohří ve věci přenesené působnosti na město Budyně nad Ohří v rozsahu stanoveném 

zákonem č. 200/1990 Sb. o přestupcích. 

 

 

Všechna usnesení číslo 65/2011/ZM až  73/2011/ZM byla schválena nadpoloviční většinou 

všech členů Zastupitelstva města Budyně nad Ohří 



 5 

 

 

 

 

 

11) Závěr 

 

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

konstatoval, že do konce roku se sejdeme ještě minimálně 1x v prosinci 2011. 

 

 

 

 

 

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

starosta města        místostarosta 

 

 

 

 

 

ověřovatelé zápisu:   Antonín Líbal   – člen zastupitelstva 

   Miloš Šifalda     – člen zastupitelstva 

 

 

 

 

 

zapsala dne:  5. 10. 2011 M. Šifaldová 


