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

 

Zápis č. I/2012 z veřejného zasedání  
 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O. ze dne  25. 1.  2012 

od 18.00 hodin do 19.30 hodin 
 

 

 

 

Přítomní: 14 členů  zastupitelstva  města /viz prezenční listina 

      3 občané 

 

Pořad jednání:    1)  Zahájení 

    2)  Kontrola usnesení 

    3)  Informace starosty o činnosti rady 

4)  Dar – pořízení hasičského auta 

    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 14 zastupitelů a 1 omluven.  

 Zastupitelé schválili 14ti hlasy program dnešního jednání. 

Dále zastupitelé schválili  14ti hlasy návrhovou komisi ve složení: RNDr. Blanka Horáčková, 

Milena Doušová a Antonín Líbal, ověřovatelé zápisu: MUDr. Jan Medonos a Václav Svoboda 

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 navrhl odložení tohoto bodu do příštího jednání zastupitelstva. 

Zastupitelstvo schválilo text tohoto usnesení: Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje 

přeložení kontroly usnesení z minulých jednání na příští zasedání zastupitelstva. 

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

3) Informace starosty o činnosti rady města 

 Zastupitelstvo města schválilo přeložení zprávy starosty o činnosti rady do příštího 

zasedání zastupitelstva. 

Hlasování: 

pro:  14 
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proti:  0 

zdržel se: 0 

 

4) Dar – pořízení hasičského auta 

 Starosta informoval přítomné zastupitele o návrhu daru a o doporučení rady k jeho 

převzetí. K předloženému bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schválilo text tohoto 

usnesení: 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje  přijetí daru – auta FORD Transit od 

společnosti TRZC Lovosice pro hasiče s tím, že po technických úpravách  bude auto zařazené 

do integrovaného záchranného systému  a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.  
Hlasování: 

pro:  13 

proti:  0 

zdržel se: 1 

 

 
5) Interpelace 

 V interpelaci nikdo nevystoupil. 

 

6) Diskuse 

 V diskusi vystoupil starosta s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o zrušení 

vyhlášky č. 2/2011. K tomuto bodu bylo vydáno níže citované usnesení: 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o 

zrušení vyhlášky č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo 

jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. 

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 Dále v diskusi vystoupila p. Šifaldová s návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene. K tomuto bodu bylo vydáno níže citované usnesení:  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 

zřízení věcného břemene č. IV-12-4009918/001 a IV-12-4010591/001 na akci: kabelové 

vedení NN pro p.č. 56/2 a 56/3 v ulici U Rybníčka v Budyni nad Ohří na pozemku města 

1410/11 PK a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 Dále v diskusi vystoupila M.Šifaldová s návrhem na schválení podání žádosti o dotaci 

na Opravu kapličky Břežany nad Ohří. 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti na dotaci na Krajský úřad 

Ústeckého kraje na akci: Oprava kapličky Břežany nad Ohří včetně úpravy prostranství a 

zároveň schvaluje finanční spoluúčast města na této akci ve výši  min. 30%  rozpočtovaných 

nákladů, které dle stávajícího rozpočtu činí 522,8 tis. Kč. 

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 



 3 

zdržel se: 0 

 

 Dále v diskusi vystoupil starosta s návrhem „Pravidel pro vyplácení odměn 

neuvolněným zastupitelům č. 1/2012“ viz níže uvedený text:  

1. Odměny neuvolněným zastupitelům budou vypláceny vždy měsíčně. 

2. Termín výplaty je 15. dne následujícího měsíce po uplynulém měsíci. 

3. Výše odměn neuvolněných zastupitelů je stanovena dle vydaného „Rozpisu 

odměn“ ze dne 20.12.2010. 

a)V případě, že se neuvolněný zastupitel nezúčastní zasedání zastupitelstva a řádně 

se omluví, bude mu odměna v nejbližším příslušném výplatním termínu krácena 

na 50%.  

V případě, že se neuvolněný zastupitel nezúčastní zasedání zastupitelstva a řádně 

se neomluví, bude mu odměna v nejbližším příslušném výplatním termínu krácena 

na 0. 

b) V případě, že se neuvolněný zastupitel, který je radním, nezúčastní jednání rady 

a řádně se omluví, bude mu odměna v nejbližším příslušném výplatním termínu 

krácena na 50%.  

V případě, že se neuvolněný zastupitel, který je radním, nezúčastní jednání rady a 

řádně se neomluví, bude mu odměna v nejbližším příslušném výplatním termínu 

krácena na 0. 

c) Výpočet odměny pro člena rady v případě neúčasti je tento: Odměna za celý 

měsíc bude vydělena počtem konaných rad. Vypočítaný podíl pak bude krácen 

v případě omluvy či neúčasti na některém z jednání dle odst. b) bodu 3. 

4. S účinností těchto pravidel se ruší Pravidla pro vyplácení neuvolněných 

zastupitelů č. I/2009 ze dne 2.3.2009. 

5. Tato pravidla platí od 1. ledna 2012. 

Zastupitelé schválili text usnesení takto: 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje  „Pravidla pro vyplácení odměn 

neuvolněným zastupitelům č. 1/2012“. 

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 

7) Usnesení 

 

1/2012/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání,  dále schvaluje 

návrhovou komisi ve složení: Milena Doušová, RNDr. Blanka Horáčková a Antonín Líbal a 

ověřovatele zápisu ve složení: MUDr.Medonos a V. Svoboda. 

 

2/2012/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního 

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

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

paní Šifaldová. 
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3/2012/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přeložení kontroly usnesení z minulých 

jednání na příští zasedání zastupitelstva. 

 

4/2012/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přeložení zprávy starosty o činnosti rady do 

příštího jednání zastupitelstva. 

 

5/2012/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje  přijetí daru – auta FORD Transit pro hasiče 

s tím, že po technických úpravách  bude auto zařazené do integrovaného záchranného 

systému  a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.  

 

6/2012/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o 

zrušení vyhlášky č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo 

jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. 

 

7/2012/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 

zřízení věcného břemene č. IV-12-4009918/001 a IV-12-4010591/001 na akci: kabelové 

vedení NN pro p.č. 56/2 a 56/3 v ulici U Rybníčka v Budyni nad Ohří na pozemku města 

1410/11 PK a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

8/2012/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti na dotaci na Krajský úřad 

Ústeckého kraje na akci: Oprava kapličky Břežany nad Ohří včetně úpravy prostranství a 

zároveň schvaluje finanční spoluúčast města na této akci ve výši  min. 30%  rozpočtovaných 

nákladů, které dle stávajícího rozpočtu činí 522,8 tis. Kč. 

 

9/2012/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje  „Pravidla pro vyplácení odměn 

neuvolněným zastupitelům č. 1/2012“. 

 

 

 

Všechna usnesení číslo 1/2012/ZM až 9/2012/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.     Josef Bittner 

starosta města        místostarosta 
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ověřovatelé zápisu:   MUDr.Jan Medonos   – člen zastupitelstva 

   Václav Svoboda –  člen zastupitelstva 

 

 

 

 

zapsala dne:  26. 1. 2012 M. Šifaldová 


