
 1 

 

 

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

 

Zápis č. VI/2012 z veřejného zasedání  
 

 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O. ze dne  17. 12.  2012 

od 18.00 hodin do 19.30 hodin 
 

 

Přítomní: 12 členů  zastupitelstva  města, 3 omluveni  

     5 občanů 

 

Pořad jednání:    1)  Zahájení 

    2)  Kontrola usnesení 

    3)  Informace starosty o činnosti rady 

    4)  Plnění rozpočtu k 30.9.2012 

5)  Rozpočtové opatření číslo 4   

6)  Rozpočtové provizórium  

    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  12 zastupitelů, tři omluveni. 

 Zastupitelé schválili 12ti hlasy program dnešního jednání. 

Dále zastupitelé schválili  12ti hlasy návrhovou komisi ve složení: p. MUDr. Rážková, p. 

Štrencl, p. Stross a ověřovatele zápisu ve složení: p.M.Šifalda, p. Svoboda pracovním 

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

 
Hlasování: 

pro:  12 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

2) Kontrola usnesení 

 Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání č. 37/2012/ZM až 58/2012/ZM. 

Žádné úkoly nebyly uloženy. Toto vzali zastupitelé na vědomí. 

 

3) Informace starosty o činnosti rady města 

 Starosta podal zprávu o činnosti rady za období od 25.6.2012 do 17.12.2012. Tuto 

zprávu vzali zastupitelé na vědomí. 
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4) Plnění rozpočtu k 30.9.2012 

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

k 30.9.2012, zároveň konstatovala, že podklady ke zprávě obdrželi všichni zastupitelé spolu 

s pozvánkou.  

Příjmy činili 24,166.577,70 Kč, což je plnění na 72,32 %, z toho daňové příjmy činí 

16,670.225,42, což je 73,06% a výdaje celkem 22,274.860,29 Kč, což je plnění na 61,93%.  

Podklady o plnění rozpočtu jsou přiloženy k zápisu. Zastupitelé ke zprávě neměli připomínek 

a tuto zprávu vzali na vědomí. 

 

 

5) Rozpočtové opatření číslo 4 

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

úřední desce a informovala zastupitele o jednotlivých změnách. K návrhu čtvrtého 

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 4.Rozpočtové opatření bez navýšené celkové 

částky rozpočtu včetně financování  – viz níže uvedená rekapitulace: 
 

Souhrn 
Příjmy Výdaje 

Příjmy položkové, 22.821,00 XX 

Příjmy dle paragrafů 10.797,00 XX 

Běžné výdaje XX 35.908,00 

 

Investiční výdaje XX 260,00 

Mezisoučet 33.618,00 36.168,00 

Financování 

 

Dofinancování ze zůstatku r.2011          

4.000,00 

 

 

Úvěry            1.450,00 

Celkem: 37.618,00 37.618,00 

 

Hlasování: 

pro:  12 

proti:  0 

zdržel se: 0 
 

6.Rozpočtové provizorium 

Starosta seznámil zastupitele s návrhem na rozpočtové provizórium a zastupitelstvo přijalo 

toto usnesení: 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pro hospodaření obce zřízení rozpočtového 

provizoria na dobu do schválení rozpočtu pro rok 2013 v tomto znění: 

Čtvrtletní provozní náklady města mohou být čerpány v období rozpočtového provizoria do 

výše 3/12 skutečných výdajů z předchozího účetního období.  Tento limit se nevztahuje na 

prostředky z dotačních programů. 

Investiční náklady mohou být čerpány v rozsahu potřebném pro zahájení  investičních akcí. V 

případě zahájení nových investičních akcí je nutné jejich financování schválit na 

zastupitelstvu. 

Tato regulace platí až do doby schválení rozpočtu města na rok 2013, nejdéle však do konce 

března 2013. 
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7)  Majetkové záležitosti – tyto níže uvedené majetkové záležitosti předložil starosta města a 

po projednání se zastupiteli byla vydána tato  usnesení: 

 Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Kupní smlouvy s akciovou 

spol. SVS Teplice na prodej stavby „ Budyně nad Ohří – vodovod a kanalizace na 

pozemcích 612/3 a 612/2 - II.etapa“ a to v souladu s uzavřenou Smlouvou o smlouvě 

budoucí kupní č.1402/2006/EO/17 ze dne 10.1.2007 a pověřuje starostu podpisem této 

smlouvy. 

Hlasování: 

pro:  12 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej hasičského auta Avia 

DV 12-A 30 obci Radovesice za vzájemně dohodnutou prodejní cenu 20.000,- Kč a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Hlasování: 

pro:  12 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje vypracování znaleckého posudku na 

odkoupení stodoly na st.p.č. 122 v Budyni nad Ohří. 

Hlasování: 

pro:  12 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje vyřazení akce: „Plynofikace 

Žabovřesky-Břežany nad Ohří“  jako zmařené investice z účetní  evidence města 

Budyně nad Ohří. Dosavadní náklady na tuto akci zahájenou v r. 2001 činily 

11.475,00 Kč.   

Hlasování: 

pro:  12 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti na dotaci v roce 2013 

na Krajský úřad Ústeckého kraje na akci: Oprava kapličky Břežany nad Ohří včetně 

úpravy prostranství – předpokládaný rozpočet činí 522,8 tis. Kč. Zároveň  

zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast města na tuto akci ve výši  dle pravidel 

daných programem Ústeckého kraje. 

Hlasování: 

pro:  12 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

   

6) Interpelace 

 V interpelaci nikdo nevystoupil. 
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7) Diskuse 

 

V diskusi vystoupila paní Horáčková s návrhem podávat informace z místního hlášení 

na úřední desku, neboť mnoho lidí hlášení neslyší. 

Dále v diskusi vystoupil pan Šifalda v návaznosti na informaci starosty o opravě  

mostu a přilehlých komunikací s tím, že pokud se  bude provádět taková rozsáhlá oprava 

stávajícího mostu bude realizace obchvatu opět odložena na neurčito. Na to odpověděl 

starosta, že rada toto schválila a naopak chceme řešit obalové křivky u výjezdu z Děkanské 

ulice na Mírové náměstí, dále konstatoval, že při opravě mostu bude provedena oprava 

komunikace Budyně-Koštice a komunikace ve městě (Okružní ulice, Děkanská atd.). 

 
8) Usnesení 

 

59/2012/ZM 

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

návrhovou komisi ve složení: p.MUDr. Rážková, p. Štrencl, p. Stross  a ověřovatele zápisu ve 

složení: p.M.Šifalda a p.Svoboda.  

 

60/2012/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního 

zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 12 a 3 omluveni. 

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

paní Šifaldová. 

 

61/2012/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí  provedení kontroly usnesení 

z minulých jednání zastupitelstva č.37/2012/ZM – 58/2012/ZM.  

 

62/2012/ZM 

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

období od 25.6.2012 do 17.12.2012 zastupitelstva. 

 

63/2012/ZM 

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

k 30.9.2012. 

 

64/2012/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje 4.Rozpočtové opatření bez navýšené celkové 

částky rozpočtu včetně financování  – viz níže uvedená rekapitulace: 
 

Souhrn 
Příjmy Výdaje 

Příjmy položkové, 22.821,00 XX 

Příjmy dle paragrafů 10.797,00 XX 

Běžné výdaje XX 35.908,00 

 

Investiční výdaje XX 260,00 

Mezisoučet 33.618,00 36.168,00 

Financování 

 

Dofinancování ze zůstatku r.2011          

4.000,00 

 

 

Úvěry            1.450,00 

Celkem: 37.618,00 37.618,00 
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65/2012/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pro hospodaření obce zřízení rozpočtového 

provizoria na dobu do schválení rozpočtu pro rok 2013 v tomto znění: 

Čtvrtletní provozní náklady města mohou být čerpány v období rozpočtového provizoria do 

výše 3/12 skutečných výdajů z předchozího účetního období.  Tento limit se nevztahuje na 

prostředky z dotačních programů. 

Investiční náklady mohou být čerpány v rozsahu potřebném pro zahájení  investičních akcí. V 

případě zahájení nových investičních akcí je nutné jejich financování schválit na 

zastupitelstvu. 

Tato regulace platí až do doby schválení rozpočtu města na rok 2013, nejdéle však do konce 

března 2013. 

 

66/2012/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Kupní smlouvy s akciovou spol. 

SVS Teplice na prodej stavby „ Budyně nad Ohří – vodovod a kanalizace na pozemcích 612/3 

a 612/2 - II.etapa“ a to v souladu s uzavřenou Smlouvou o smlouvě budoucí kupní 

č.1402/2006/EO/17 ze dne 10.1.2007 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

67/2012/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej hasičského auta Avia 

DV 12-A 30 obci Radovesice za vzájemně dohodnutou prodejní cenu 20.000,- Kč a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. 

 

68/2012/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje vypracování znaleckého posudku na 

odkoupení stodoly na st.p.č. 122 v Budyni nad Ohří. 

 

69/2012/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje vyřazení akce: „Plynofikace Žabovřesky-

Břežany nad Ohří“  jako zmařené investice z účetní  evidence města Budyně nad Ohří. 

Dosavadní náklady na tuto akci zahájenou v r. 2001 činily 11.475,00 Kč.   

 

70/2012/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti na dotaci v roce 2013 na 

Krajský úřad Ústeckého kraje na akci: Oprava kapličky Břežany nad Ohří včetně úpravy 

prostranství – předpokládaný rozpočet činí 522,8 tis. Kč. Zároveň  zastupitelstvo schvaluje 

finanční spoluúčast města na tuto akci ve výši  dle pravidel daných programem Ústeckého 

kraje. 

 

Všechna usnesení číslo 59/2012/ZM až 70/2012/ZM byla schválena nadpoloviční většinou 

všech členů Zastupitelstva města Budyně n. Ohří 
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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:   Miloš Šifalda      – člen zastupitelstva 

   Václav Svoboda   – člen zastupitelstva 

 

 

 

 

zapsala dne:  18. 12. 2012 M. Šifaldová 


