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

 

Zápis č. III/2012 z veřejného zasedání  
 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O. ze dne  25. 6.  2012 

od 18.00 hodin do 20.30 hodin 
 

 

Přítomní: 14 členů  zastupitelstva  města a jeden omluven/viz prezenční listina 

     11 občanů 

 

 

Pořad jednání:    1)  Zahájení 

    2)  Kontrola usnesení 

    3)  Informace starosty o činnosti rady 

4)  Hospodaření města za I.čtvrtletí 2012 

    5)  Rozpočtové opatření číslo I 

    6)  Závěrečný účet města  

    7)  Zpráva finančního výboru  

    8)  Zpráva kontrolního výboru 

    9)  Majetkové záležitosti 

10)  Interpelace 

    11)  Diskuse 

    12)  Usnesení      

13)  Závěr 

 

       

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

Konstatoval, že je přítomno 14 zastupitelů a jeden omluven.  

 Zastupitelé schválili 14ti hlasy program dnešního jednání. 

Dále zastupitelé schválili  14ti hlasy návrhovou komisi ve složení: p. Antonín Líbal, p.MUDr. 

Rážková Jana, p. František Prasátko  a ověřovatele zápisu ve složení: MUDr.Jan Medonos a 

Ing.Petr Kindl 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 předcházejícího zasedání a to č.  

10/2012/ZM až 23/2012/ZM. Usnesením číslo 22/2012/ZM bylo starostovi uloženo, aby 

zajistil  vyvěšení (oznámení) veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy k vydané Změně 

číslo 3 Územního plánu Budyně nad Ohří. Toto oznámení formou veřejné vyhlášky bylo 

zveřejněno na úřední desce v souladu se zákonem po dobu 15ti dnů. 

Žádné další úkoly nebyly uloženy. Tuto kontrolu vzalo zastupitelstvo na vědomí. 
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3) Informace starosty o činnosti rady města 

 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předloženou zprávu starosty o činnosti rady za 

období od  27.3.2012 do 25.6.2012. Tuto zprávu vzalo zastupitelstvo na vědomí. 

 

4) Hospodaření města za I.čtvrtletí roku 2012 

M.Šifaldová informovala přítomné o plnění rozpočtu města za uplynulé čtvrtletí, 

podklady ke zprávě obdrželi všichni zastupitelé spolu s pozvánkou.  

Příjmy činí 7,444.895,24 Kč, což je plnění na 23,05 %, z toho daňové příjmy činily 

5,061.311,- Kč, což je 23,09 % a výdaje celkem 5,999.163,83 Kč, což je plnění na 16,36%. 

Financování je plněno ve výši 265.499,69 Kč, což je 11,8%. K předložené zprávě nebylo 

připomínek. Plnění v jednotlivých paragrafech je přiloženo k zápisu. 

Zastupitelé ke zprávě neměli připomínek a tuto zprávu vzali na vědomí. 

 

5) Rozpočtové opatření číslo 1 

 M.Šifaldová předložila návrh prvního rozpočtového opatření, které bylo zveřejněno na 

úřední desce a informovala zastupitele o jednotlivých změnách, tj. navýšení či snížení 

paragrafů a položek. K návrhu prvního rozpočtového opatření byla krátká rozprava a následně 

zastupitelé toto opatření všemi hlasy schválily. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu. Bylo 

přijato toto usnesení: 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje 1.Rozpočtové opatření, tj. navýšení rozpočtu 

v příjmech i ve výdajích o 415 tis. Kč – viz níže uvedená rekapitulace: 
 

Souhrn 
Příjmy Výdaje 

Příjmy položkové, 

 

22.128,00 XX 

Příjmy dle paragrafů 10.587,00 XX 

Běžné výdaje 

 

XX 34.038,00 

 

Investiční výdaje 

 

XX 927,00 

Mezisoučet 32.715,00 34.965,00 

Financování 

 

Dofinancování ze zůstatku  roku 2011          

3.700,00 

 

 

Úvěry            1.450,00 

Celkem: 36.415,00 36.415,00 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 
 

     

6)Závěrečný účet města za rok 2011 

M. Šifaldová seznámila přítomné s rozsáhlým textem závěrečného účtu města a se 

zprávou o provedeném auditu hospodaření města za rok 2011. Tuto zprávu obdrželi 

zastupitelé spolu s pozvánkou. V souladu s par. 17 zák. č. 250/2000 Sb. v platném znění byly 

splněny všechny zákonné podmínky o zveřejnění, celý návrh závěrečného účtu a celá zpráva 
auditora byla zveřejněna na úřední desce po dobu 15ti dnů před projednání v Zastupitelstvu 

města Budyně nad Ohří. Závěrečný účet města tvoří přílohu zápisu. 

Ke zprávě nebylo připomínek a proto bylo schváleno níže uvedené usnesení: 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje  závěrečný účet města za rok 2011 

dle § 84 odst. 2) písm. c) zákona o obcích a v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. v 

platném znění včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města 

za rok 2011 a uzavírá projednání závěrečného účtu vyjádřením souhlasu s celoročním 

hospodařením města Budyně nad Ohří za rok 2011, a to bez výhrad. 
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Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

7) Zpráva finančního výboru 

Předseda finančního výboru p.M.Šifalda seznámil přítomné s činností výboru za rok 2011. Ke 

zprávě nebylo připomínek a byla přijata členy zastupitelstva na vědomí. Zpráva činí přílohu 

tohoto zápisu. 

 

8) Zpráva kontrolního výboru 

Předseda kontrolního výboru p.Ing.P.Kindl seznámil přítomné s činností výboru za rok 2011. 

Ke zprávě nebylo připomínek a byla přijata členy zastupitelstva na vědomí. Zpráva činí 

přílohu tohoto zápisu. 

 

9)  Majetkové záležitosti 

 M.Šifaldová předložila zastupitelům návrh rady na převod majetku (jedná se o prodej 

náhradního pozemku za pozemek, který manželé Sajfertovi prodávají městu na 

vytvoření cesty v Pístech) a zastupitelstvo vydalo toto usnesení: Zastupitelstvo města 

Budyně nad Ohří schvaluje prodej poz.parcely č. 363/3 o výměře 67 m2, orná půda 

v k.ú. Písty za smluvní cenu 840,- Kč manželům Sajfertovým a pověřuje starostu 

podpisem kupní smlouvy. 

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 M. Šifaldová předložila zastupitelstvu návrh smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení 

VB, zastupitelstvo vydalo toto usnesení: Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří 

schvaluje  uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na umístění 

kabelového vedení VN na pozemku ve vlastnictví města p.č. PK385 v k.ú. Roudníček 

a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

Hlasování: 

pro:  14 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 
10) Interpelace 

 V interpelaci nikdo nevystoupil. 

 

11) Diskuse 

 V diskusi vystoupila Ing. Opálecká  s požadavkem na podávání většího množství 

informací na elektronické úřední desce města Budyně nad Ohří, neboť oni bydlí na 

kraji obce a neslyší ani hlášení. Navrhla, aby zde byly uveřejněny informace jako 

např., kolik činí poplatek za popelnici, kolik stojí oběd ve školní jídelně, informace ze 

školy a z jídelny, informace o činnosti úřadu apod. Starosta ji odpověděl, že 

v současné době nemáme pracovníka, který se touto činností zabýval, že tento dal 

výpověď a nový pracovník nastoupí až v srpnu. V současné době pouze ty 

nejdůležitější údaje a informace povinné ze zákona on sám na úřední desku dává. 
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 V diskusi dále vystoupil zastupitel pan M.Šifalda s dotazem, zda se počítá se změnou 

kabelové televize, aby tato vyhovovala novým televizním přijímačům v novém 

vysílání. Starosta informoval, že jedná s provozovatelem KT s panem Domorázkem, 

hovořil o dohodě na dva pakety ČT 1 – ČT 24, o plánování změn v průběhu letošního 

roku. Dále hovořil o přechodním období, které činí 7-10 let a zařazení multiplexu 

s možností příjmu HD. 

 

 Dále v diskusi vystoupil občan p. Švihnos z ulice Polní z Budyně nad Ohří s dotazem, 

kdy se dokončí oprava povrchu komunikace v části ulici Ladova a v ulici Polní. Dále 

pak se ptal na plánovaný povrch této komunikace. Starosta odpověděl (slíbil), že 

oprava povrchu bude provedena AB směsí a to v letošním roce nebo nejpozději v roce 

2013. 

 

 Dále pak v diskusi vystoupil starosta s informací o záměru rušení roudnické 

nemocnice a vyzval občany, aby podepisovali petici za zachování nemocnice. V této 

diskusi pak vystoupil ještě s doplňujícími informace p. MUDr. Medonos. 

Zastupitelstvo pak pověřilo starostu jednat v záležitosti zachování nemocnice i po 

stránce politické a závěrem vydalo toto usnesení: Zastupitelstvo města Budyně nad 

Ohří schvaluje „Výzvu“ pro příslušné zdravotní pojišťovny k uzavření smluv 

s nemocnicí Roudnice nad Labem za účelem udržení zdravotní péče v regionu 

roudnicko. 

 

 Dále pak v diskusi vystoupil starosta s informací o žádosti majitelky domu č. 237 na 

Průhoně v Budyni nad Ohří na zrušení věcného břemene, které se vztahuje k domu a 

pozemkům č. 304 st. a 612/36 a /8 v k.ú. Budyně nad Ohří. Jedná se o břemeno 

pravděpodobně vložené do pozemkové knihy před rokem 1900, jímž se majitel 

citované nemovitosti zavázal věcným břemenem k udržování břízy na hraniční zdi 

„Budyňského ústavu chudých“. Protože „Budyňský ústav chudých“ zanikl, rovněž 

bříza zde již není nebrání tak nic k provedení výmazu tohoto věcného břemene. 

Zastupitelstvo města pak vydalo toto usnesení: Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří 

pověřuje starostu vydáním prohlášení ke zrušení věcného břemene „udržovati břízu na 

hraniční zdi Budyňského ústavu chudých s povinností k pozemkům p.č.st.304, 612/36 

a /8 vše v k.ú. Budyně nad Ohří a to z důvodu zániku subjektu oprávněného z věcného 

břemene a zániku stromu. 

 

 

12) Usnesení 

 

24/2012/ZM 

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

návrhovou komisi ve složení: p. Antonín Líbal, p.MUDr. Rážková Jana, p. František Prasátko  

a ověřovatele zápisu ve složení: MUDr.Jan Medonos a Ing.Petr Kindl.  

 

25/2012/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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26/2012/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje provedení kontroly usnesení 

z předcházejících zasedání a to č. 10/2012/ZM až 23/2012/ZM. Úkol 22/2012/ZM splněn. 

 

27/2012/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady za 

období od 26. 3. 2012 do 25. 6. 2012. 

 

28/2012/ZM 

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

nad Ohří za rok 1. čtvrtletí 2012. 

 

29/2012/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za rok 

2011. 

 

30/2012/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu finančního výboru za rok 2011. 

 

31/2012/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje  závěrečný účet města za rok 2011 dle § 84 

odst. 2) písm. c) zákona o obcích a v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění 

včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 a 

uzavírá projednání závěrečného účtu vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města 

Budyně nad Ohří za rok 2011, a to bez výhrad. 

 

32/2012/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje 1.Rozpočtové opatření, tj. navýšení rozpočtu 

v příjmech i ve výdajích o 415 tis. Kč – viz níže uvedená rekapitulace: 
 

Souhrn 
Příjmy Výdaje 

Příjmy položkové, 

 

22.128,00 XX 

Příjmy dle paragrafů 10.587,00 XX 

Běžné výdaje 

 

XX 34.038,00 

 

Investiční výdaje 

 

XX 927,00 

Mezisoučet 32.715,00 34.965,00 

Financování 

 

Dofinancování ze zůstatku  roku 

2011          3.700,00 

 

 

Úvěry            1.450,00 

Celkem: 36.415,00 36.415,00 

 

 

33/2012/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej poz.parcely č. 363/3 o výměře 67 m2, 

orná půda v k.ú. Písty za smluvní cenu 840,- Kč manželům Sajfertovým a pověřuje starostu 

podpisem kupní smlouvy. 

 

34/2012/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje  uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín 
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na umístění kabelového vedení VN na pozemku ve vlastnictví města p.č. PK385 v k.ú. 

Roudníček a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

35/2012/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje „Výzvu“ pro příslušné zdravotní pojišťovny 

k uzavření smluv s nemocnicí Roudnice nad Labem za účelem udržení zdravotní péče 

v regionu roudnicko. 

 

36/2012/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří pověřuje starostu vydáním prohlášení ke zrušení 

věcného břemene „udržovati břízu na hraniční zdi Budyňského ústavu chudých s povinností 

k pozemkům p.č.st.304, 612/36 a /8 vše v k.ú. Budyně nad Ohří a to z důvodu zániku subjektu 

oprávněného z věcného břemene a zániku stromu. 

 

 

Všechna usnesení číslo 24/2012/ZM až 362012/ZM byla schválena nadpoloviční většinou 

všech členů Zastupitelstva města Budyně n. Ohří 

 
 

 

14) 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:   Ing.Petr Kindl     – člen zastupitelstva 

   MUDr.Jan Medonos   – člen zastupitelstva 

 

 

 

 

 

 

zapsala dne:  28. 6. 2012 M. Šifaldová 


