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

 

Zápis č. II/2014 z veřejného zasedání  
 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O. ze dne  16. 6.  2014 

od 18.00 hodin do 20.20 hodin 
 

 

 

Přítomní: 15 členů  zastupitelstva  města, viz prezenční listina 

     17 občanů 

 

 

Pořad jednání:    1)  Zahájení 

    2)  Kontrola usnesení 

3)  Informace starosty o činnosti rady 

4)  Hospodaření města za I.čtvrtletí  2014 

    5)  Závěrečný účet města 

    6)  Účetní závěrka  

    7)  Rozpočtové opatření 

    8)  Zpráva o činnosti městské policie 

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  15 zastupitelů, tj. všichni.  

 Zastupitelé schválili 15ti hlasy  program dnešního jednání. 

Dále zastupitelé schválili  15ti hlasy návrhovou komisi ve složení:   paní MUDr.Jana 

Rážková, František Prasátko a Ivan Munzar a ověřovatele zápisu ve složení: pan Antonín 

Líbal a Jindřich Štrencl a pracovním předsednictvem Rada města Budyně nad Ohří a 

zapisovatelkou M. Šifaldová. 

Hlasování: 

pro:  15 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

2) Kontrola usnesení 

 Starosta města provedl kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva č. 

1/2014/ZM až 19/2014/ZM. Žádné úkoly nebyly uloženy.  
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3) Informace starosty o činnosti rady města 

 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty o činnosti rady za období od 

18.3.2014 do 16.6.2014.  

V této zprávě hovořil starosta mimo jiné o Výzvě Krajského úřadu Ústeckého kraje 

k uplatňování připomínek k Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Ústeckého 

kraje v uplynulém období. V této souvislosti seznámil zastupitele s návrhem připomínky 

týkající se obchvatu Budyně nad Ohří, tj. přeložky silnice II/246 v úseku Budyně nad Ohří – 

Koštice s návazností na dálnici D8 a rychlostní silnici R7 a dále pak podání připomínky 

týkající se záměru jímání plynu z podzemního zplynování hnědého uhlí, celé znění 

připomínky je přílohou zápisu, zastupitelé vydali toto usnesení: 

 Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání připomínky k Návrhu zprávy 

o uplatňování Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje v uplynulém období a 

pověřuje starostu jejím podáním, (připomínka města je přiložena k zápisu). 

Hlasování: 

pro:  15 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

4) Hospodaření města Budyně nad Ohří za I. čtvrtletí  2014 

M.Šifaldová informovala přítomné o plnění rozpočtu města za I. čtvrtletí 2014 a 

konstatovala, že všichni zastupitelé spolu s pozvánkou toto plnění rozpočtu obdrželi.  

Zároveň uvedla že:  
A) Příjmy  v I.čtvrtletí roku 2014 bez financování činily 10,366.958,59, což je plnění 

rozpočtu na 27,34 %. Z toho daňové příjmy byly splněny na 28,80 % a činily úhrnem 

8.106.181,36 Kč. 

B) Výdaje v I.čtvrtletí roku 2014 bez financování činily 10 245 994,74Kč , což je plnění 

rozpočtu na 21,14 %.   

C) Třetím okruhem peněžních operací je financování, kde jsou zahrnuty splátky úvěrů, které 

činily v I.čtvrtletí roku 2014 činily 339.189,67 Kč.  

Podklady ke zprávě o plnění rozpočtu jsou přiloženy k zápisu. 

Plnění v jednotlivých paragrafech bylo v souladu s rozpočtem a nedošlo u výdajů k jeho 

překročení, tj. nedošlo k překročení plnění 100%. 

Tuto zprávu vzalo zastupitelstvo na vědomí. 

 

5) Závěrečný účet města 
M. Šifaldová seznámila přítomné s rozsáhlým textem závěrečného účtu města a se 

zprávou o provedeném auditu hospodaření města za rok 2013. 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 2013 

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 2013 a uzavírá projednání závěrečného účtu vyjádřením 

souhlasu s celoročním hospodařením města Budyně nad Ohří za rok 2013, a to bez 

výhrad. 

Hlasování: 

pro:  15 
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proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 

6)  Účetní závěrka  

M. Šifaldová konstatovala, že zastupitelé spolu s pozvánkou obdrželi žádost účetní 

jednotky-města Budyně nad Ohří o schválení účetní závěrky v souladu s vyhláškou č. 

220/2013 o požadavcích na schválení účetních závěrek některých vybraných účetních 

jednotek a v souladu se všemi zákonnými předpisy. Tuto žádost ke schválení účetní závěrky 

sestavené k 31.12.2013 za účetní období roku 2013 předkládá účetní jednotka, tj. město 

Budyně nad Ohří Zastupitelstvu města Budyně nad Ohří. Zároveň se žádostí o schválení 

účetní závěrky obdrželi všichni zastupitelé tyto podklady: rozvahu, výkaz zisku a ztráty, 

přílohu a zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2013. Po projednání účetní závěrky a 

přečtení návrhu „Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013“zastupitelé vydali toto 

usnesení, které schválilo všech 15 přítomných a zvolených zastupitelů města: 

 Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje v souladu s vyhláškou č.220/2013 

souladu se zák. č. 239/2012 Sb. v platném znění účetní závěrku města Budyně nad 

Ohří za rok 2013 formou vydání „Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 

2013“, tj. za období od 1.1. do 31.12.2013. Účetní závěrka, tj. rozvaha, výkaz zisku a 

ztráty a přílohy dle § 3 vyhl. č. 410/2009 Sb. a  zpráva auditora  tvoří přílohu žádosti 

města (účetní jednotky)  o schválení účetní závěrky.  

Hlasování: 

pro:  15 

proti:  0 

zdržel se: 0 
 

 

7. Rozpočtové opatření číslo 1 

M.Šifaldová předložila zastupitelům návrh rozpočtového opatření číslo 1. Návrh 

usnesení byl zveřejněn 15 dnů před konáním zastupitelstva. M.Šifaldová zdůvodnila 

jednotlivé pohyby na položkách a paragrafech a jejich navýšení. K návrhu nebylo připomínek 

a bylo přijato toto usnesení: 

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

rozpočtu v příjmech i ve výdajích o  2.362,- tis. Kč–viz níže uvedená rekapitulace: 
 

Souhrn 
Příjmy Výdaje 

Příjmy položkové, 

 

30.440,00 XX 

Příjmy dle paragrafů 9.842,00 XX 

Běžné výdaje 

 

XX 38.570,732 

Investiční výdaje 

 
XX 12.261,268 

Mezisoučet 40.282,00 50.832,00 

Financování 

 

 

Nově přijatý úvěr                               8.000,00 
Dofinancování ze zůstatku 2013       4.330,00 

 

 

Splátky úvěrů  
           1.780,00 

Celkem: 52.612,00 52.612,00 

Hlasování: 

pro:  15 

proti:  0 

zdržel se: 0 
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8) Zpráva o činnosti městské policie 

 Zástupce městské policie pan Pavel Rážek předložil zprávu o činnosti policie. Ke 

zprávě nebylo připomínek a zastupitelé vzali tuto zprávu na vědomí. 

 

 

9) Majetkové záležitosti 

M.Šifaldová předložila zastupitelům níže uvedený návrh Smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení VB zastupitelstvo přijalo toto usnesení: 

 Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby IE-12-4003656/002 – 

LT, Budyně n/O – výměna kVN pro TS Koh-i-noor  na p.č. 775/1 v k.ú. Budyně n.O. 

a to  s akciovou společností ČEZ Distribuce Děčín a pověřuje starosto podpisem této 

smlouvy. 

Hlasování: 

pro:  15 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 M.Šifaldová předložila zastupitelům níže uvedený návrh Smlouvy o přijetí daru a 

zastupitelstvo přijalo toto usnesení: 

 Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přijetí daru – poz.parcely č. 8 v k.ú. 

Budyně nad Ohří od RNDr. Kothery a RNDr. Pavlíčka a pověřuje starostu podpisem 

darovací smlouvy. 

Hlasování: 

pro:  15 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 M.Šifaldová předložila zastupitelům níže uvedený návrh kupní smlouvy o prodeji 

stavby vodovodu Písty a zastupitelstvo přijalo toto usnesení: 

 Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej stavby „Budyně nad Ohří, 

Písty- vodovod“ akciové společnosti Severočeská vodárenská společnost Teplice  

v souladu s již uzavřenou  Smlouvou o spolufinancování stavby ze dne 16.12.2003  

s tím, že SVS Teplice a.s. uhradí zbývajících 20% příspěvku (84 tis.Kč) po vložení 

této stavby do majetku SVS Teplice a.s.. Zároveň zastupitelstvo pověřilo starostu 

podpisem této kupní smlouvy  č. CES K/2014,  LT 008 007.  

Hlasování: 

pro:  15 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 M.Šifaldová předložila zastupitelům níže uvedený návrh na koupi poz. parcely č. 

360/3 o výměře 11 m2 v k.u. Písty (cesta u chat) a zastupitelstvo přijalo toto usnesení: 

 Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří  (pověřuje vedení města k projednání podmínek 

o koupi parcely) schvaluje koupi   poz. parcely č. 360/3 o výměře 11 m2 v k.ú. Písty, 

jedná se o část cesty k chatám. 

Hlasování: 

pro:  15 

proti:  0 

zdržel se: 0 
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 Starosta města Budyně nad Ohří informoval zastupitele o návrhu rady města na 

vložení finančního vkladu u KB na termínovaný vklad a zastupitelstvo přijalo toto usnesení: 

 Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje opětovné vložení fin. vkladu 

v Komerční bance na čtyřletý termínovaný vklad v aktuální úrokové sazbě 0,90 % p.a. 

(jedná se o finanční částku 1,737.144,33 Kč). 

Hlasování: 

pro:  15 

proti:  0 

zdržel se: 0 

 

 

10) Interpelace 

 V interpelaci nikdo nevystoupil. 

 

11) Diskuse 

 V diskusi vystoupil p. A.Líbal a zeptal se co to bylo za ohňostroj v dubnu na hradě. 

Starosta konstatoval, že zde byla výroční schůze Sdružení obcí s nakládáním 

s odpadem ke  20. výročí vzniku a že se nejednalo o akci města a ani ohňostroj nebyl 

hrazen z rozpočtu města. 

 Dále zastupitel p. A. Líbal se zeptal proč nebyla dána květina (věnec) na hrob 

sovětských vojáků tak jako každoročně 8. května. Starosta informoval o tom,  že 

v letošním roce nebyly dávány květiny a to ani u pomníku T.G.Masaryka. K tomu 

M.Šifaldová doplnila, že hrob sovětských vojáků je udržován celoročně včetně 

výzdoby a v současné době jsou zde osázeny květinové mísy. 

 Dále se p. A.Líbal zeptal, jak to bude s analogovým vysíláním kabelové televize. 

Starosta odpověděl, že formou kabelového vysílání vysílá 22 programů digitálně a 

analogové vysílání se už nebude rozšiřovat a ani nově zprovozňovat. 

 V diskusi dále vystoupil pan Štrencl, který se zeptal na to, jak je to s revizí hydrantů 

v bytových domech v Poplužní ulici. K tomu místostarosta uvedl, že jsou zde osazeny 

hasičské přístroje, které jsou každoročně zrevidovány a dále uvedl, že hydranty nejsou 

v provozu, ale budou se nově dávat do provozu. 

 Dále se pan Štrencl zeptal na činnost zametacího stroje, starosta mu odpověděl, že 

zametáme hlavní silnice pro snížení prašnosti a budeme postupně zametat i okolní 

ulice. 

 Dále vystoupil zastupitel Ing.Kindl – předseda kontrolního výboru s tím, kdy má 

předložil zprávu o činnosti výboru. Starosta uvedl, že na příštím jednání zastupitelstva 

bude jak kontrolní, tak i finanční výbor podávat zprávu o své činnosti. 

 Ke shora uvedeným  bodům diskuse nepřijali zastupitelé žádné usnesení. 

 

 

 

12) Usnesení 

 

19/2014/ZM 

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

návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jana Rážková, p. František Prasátko  a p. Ivan Munzar a 

ověřovatele zápisu ve složení: p.Antonín Líbal a Jindřich Štrencl. 
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20/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního 

zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 15, tj. všichni zastupitelé. 

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

paní Šifaldová. 

 

21/2014/ZM 

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

zastupitelstva č. 1/2014/ZM-18/2014/ZM. Žádné úkoly nebyly uloženy. 

 

22/2014/ZM 

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

období od 18.3.2014 do 16.6.2014. 

 

23/2014/ZM 

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

nad Ohří za l. čtvrtletí roku 2014. 

 

24/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje  závěrečný účet města za rok 2013 dle § 84 

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

včetně výsledku hospodaření a včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání 

hospodaření města za rok 2013 a uzavírá projednání závěrečného účtu vyjádřením souhlasu s 

celoročním hospodařením města Budyně nad Ohří za rok 2013, a to bez výhrad.  

Závěrečný účet je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva. 

 

25/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje v souladu s vyhláškou č.220/2013 souladu se 

zák. č. 239/2012 Sb. v platném znění účetní závěrku města Budyně nad Ohří za rok 2013 

formou vydání „Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013“, tj. za období od 1.1. do 

31.12.2013. Účetní závěrka, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy dle § 3 vyhl. č. 

410/2009 Sb. a  zpráva auditora  tvoří přílohu žádosti města (účetní jednotky)  o schválení 

účetní závěrky.  

 

26/2014/ZM 

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

v příjmech i ve výdajích o  2.362,- tis. Kč. 

–viz níže uvedená rekapitulace: 

 
 

Souhrn 
Příjmy Výdaje 

Příjmy položkové, 

 
30.440,00 XX 

Příjmy dle paragrafů 9.842,00 XX 

Běžné výdaje 

 

XX 38.570,732 

Investiční výdaje 

 

XX 12.261,268 

Mezisoučet 40.282,00 50.832,00 

Financování 
 

 
Nově přijatý úvěr                               8.000,00 

Dofinancování ze zůstatku 2013       4.330,00 

 

 
Splátky úvěrů  

           1.780,00 

Celkem: 52.612,00 52.612,00 

 

 



 7 

27/2014/ZM 

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

zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby IE-12-4003656/002 – LT, Budyně n/O – 

výměna kVN pro TS Koh-i-noor  na p.č. 775/1 v k.ú. Budyně n.O. a to  s akciovou 

společností ČEZ Distribuce Děčín a pověřuje starosto podpisem této smlouvy. 

 

28/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přijetí daru – poz.parcely č. 8 v k.ú. Budyně 

nad Ohří od RNDr. Kothery a RNDr. Pavlíčka a pověřuje starostu podpisem darovací 

smlouvy. 

 

29/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej stavby „Budyně nad Ohří, Písty- 

vodovod“ akciové společnosti Severočeská vodárenská společnost Teplice  v souladu s již 

uzavřenou  Smlouvou o spolufinancování stavby ze dne 16.12.2003  s tím, že SVS Teplice 

a.s. uhradí zbývajících 20% příspěvku (84 tis.Kč) po vložení této stavby do majetku SVS 

Teplice a.s.. Zároveň zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem této kupní smlouvy  č. CES 

K/2014,  LT 008 007.  

 

30/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří  (pověřuje vedení města k projednání podmínek o 

koupi parcely) schvaluje koupi   poz. parcely č. 360/3 o výměře 11 m2 v k.ú. Písty, jedná se o 

část cesty k chatám. 

 

31/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje opětovné vložení fin. vkladu v Komerční 

bance na čtyřletý termínovaný vklad v aktuální úrokové sazbě 0,90 % p.a. (jedná se o finanční 

částku 1,737.144,33 Kč). 

 

32/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání připomínky k Návrhu zprávy o 

uplatňování Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje v uplynulém období a pověřuje starostu 

jejím podáním, (připomínka města je přiložena k zápisu). 

 

33/2014/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří vzalo na vědomí zprávu Městské policie Budyně nad 

Ohří. 

 

 

 

Všechna usnesení číslo 19/2014/ZM až 33/2014/ZM byla schválena nadpoloviční většinou 

všech členů Zastupitelstva města Budyně n. Ohří 
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 13) 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:   Antonín Líbal   –  člen zastupitelstva 

   Jindřich Štrencl  –  člen zastupitelstva 

 

 

 

 

 

 

zapsala dne:  18. 6. 2014  M. Šifaldová 


