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

 

Zápis č. VI/2015 z veřejného zasedání 

 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ N.O. ze dne 28.12.2015 

Od 18.00 hodin do 20.30 hodin 

 

Přítomni:   12 členů zastupitelstva města, 3 omluveni-dle prezenční 

listiny, která je přílohou tohoto zápisu 

 

Pořad jednání:   1)   Zahájení 

    2)   Kontrola usnesení 

    3)   Informace starosty o činnosti rady 

    4)   Rozpočtové provizorium na r. 2016 

    5) Rozpočtové opatření na r. 2016 

            7)   Interpelace 

            8)   Diskuse        

                                    9)   Usnesení 

                                  10)   Závěr 

 
 

1) Zahájení 

Starosta Ing. Petr Medáček, CSc. přivítal zastupitele i občany a jednání 

zahájil. Konstatoval, že je přítomno 12  zastupitelů, 3 zastupitelé jsou omluveni 

a zasedání je tedy usnášeníschopné. 

 

Zastupitelé schválili  12 -ti hlasy dnešní program jednání.. 

 

Dále zastupitelé schválili   12 -ti hlasy návrhovou komisi ve složení:  

Antonín Líbal, Ivan Munzar, Bc. Michal Vogel 

…………………………………………………………………………………… 

 

Rovněž 12-ti hlasy byli schváleni ověřovatelé zápisu ve složení:  

MUDr. Jan Medonos, RNDr. Blanka Horáčková 

…………………………………………………………………………………… 

 

Pracovním předsednictvem je Rada města Budyně nad Ohří a zapisovatelkou 

je Eva Šánová. 

 

Návrh na usnesení: 

…/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání, a  

dále schvaluje  

 



návrhovou komisi ve složení: Antonín Líbal, Ivan Munzar, Bc. Michal Vogel 

 

ověřovatele zápisu ve složení: MUDr. Jan Medonos, RNDr. Blanka 

Horáčková 
 

Hlasování: 

Pro:  12  

Proti:   0 

Zdržel se:  0 

 

../2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost 

dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu  12 

členů. 

Zastupitelstvo města bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada 

města a zapisovatelkou je paní Eva Šánová. 

 

Hlasování: 

Pro:  12 

Proti:   0 

Zdržel se:  0 

 

2) Kontrola usnesení 

 Starosta města provedl kontrolu usnesení z minulého jednání 

zastupitelstva č.   67/2015/ - 79/2015/ZM. Úkoly z minulého zastupitelstva č. 

67-79/2015/ZM  byly splněny.  

 

Návrh usnesení: 

../2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí kontrolu usnesení 

z minulého jednání zastupitelstva č. 67/2015/ZM-79/2015/ZM. Uložené úkoly 

byly splněny.  

Hlasování: 

Pro:  12 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

3) Informace starosty o činnosti rady 

 Starosta města přesunul informaci o činnosti rady za období 02.12.2015 

do 28.12.2015 do příštího jednání zastupitelstva. 

 

Zastupitelstvo města vzalo tuto zprávu na vědomí. 

Návrh na usnesení: 

… /2015/ZM 

 Zastupitelstvo města schvaluje že se informace o   činnosti rady za období od 

2.12.2015 do 28.12.2015 se přesouvá do příštího zastupitelstva.  

Hlasování: 



 Pro:  12 

Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

4) Rozpočtové provizorium na r. 2016 

  

Návrh na usnesení: 

…/2015/ZM 

 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pro hospodaření obce zřízení 

rozpočtového provizoria na dobu do schválení rozpočtu pro rok 2016 v tomto 

znění: 

 

Měsíční provozní náklady města mohou být čerpány v období rozpočtového 

provizoria do výše 1/12 skutečných výdajů z předchozího účetního období.  

V měsíci, kdy bude schválen rozpočet se mohou provozní náklady města čerpat 

v alikvótní části počtu dní od prvního dne v měsíci do dne, kdy byl schválen 

rozpočet.  

Tento limit se nevztahuje na prostředky z dotačních programů. 

Investiční náklady mohou být čerpány v rozsahu potřebném pro pokračování, 

dokončení nebo 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 2016, nejdéle 

však do konce března 2016. 

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se 

stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.   

 

Hlasování: 

pro:   12 

proti:   0 

zdržel se:  0 

 

 

5)   Rozpočtové opatření č. 4 

Paní Strossová předložila zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. 4 

 

Návrh na usnesení: 

…/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje 4. Rozpočtové opatření, tj. 

navýšení rozpočtu v příjmech i ve výdajích  včetně financování a zapojení 

zůstatku roku 2014   na částku celkem 66.768.810,73 Kč.  

Viz níže uvedená rekapitulace 

 

 

 



IV.Rozpočtové opatření  města Budyně nad Ohří na rok 2015  
Rekapitulace příjmů a výdajů v  Kč 

 

 

 

Souhrn 
Příjmy Výdaje 

Příjmy položkové, 

 

39.849.203,00 XX 

Příjmy dle paragrafů 11.428.150,00 XX 

Běžné výdaje 

 

XX 39.340.215,00 

Investiční výdaje 

 

XX 18.110.283,90 

Mezisoučet 51.277.353,00 57.450.498,90 

Financování 

 

 

 

Zůstatek k 31.12.2014       

15.491.457,73Kč 

 

Dofinancování ze 

zůstatku 2014 

8.845.145,90 

Zůstatek min.období 

      6.646.311,83 

 

 

Splátky úvěrů  

           2.672.000,00 

Rezerva výdajů ze 

zůstatku min.období 

6.646.311,83 

Celkem: 66.768.810,73 66.768.810,73 

 

 

Hlasování: 

pro:   12 

proti:   0 

zdržel se:  0 
 

 

7) Interpelace 
 V interpelaci nevystoupil žádný zastupitel. 

  

8) Diskuze 

V rámci diskuse byl otevřen bod , který se týkal problematiky „Statutu 

sociálního fondu“.  

Po dohodě s odborovou organizací bylo dohodnuto, že se bude nadále vkládat 

do sociálního fondu oproti současným 8% hrubé mzdy pouze 6% hrubé mzdy. 

Důvodem je nadměrné naplňování sociálního fondu. Dále bylo dohodnuto, že 

zastupitelstvo souhlasí i s ostatními pravidly statutu sociálního fondu, které byly 

rovněž projednány mezi odborovou organizací a vedením města. Statut 

sociálního fondu je přílohou tohoto zápisu. Zastupitelstvo se vyjadřuje pouze 

k otázkám, které souvisí s čerpáním veřejných prostředků. 
 

 

 

 



Návrh na usnesení: 

…/2015/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje statut sociálního fondu města. Text je přílohou 

tohoto zápisu. 

 
 

Hlasování: 

pro:   12 

proti:   0 

zdržel se:  0 

 

Zastupitelstvo města bylo seznámeno s předpokladem podání žádosti na 

Státní fond dopravní infrastruktury o poskytnutí příspěvku na akci „Písty 

– chodníky a přechod“  
Město tuto akci bude realizovat v případě získání finanční podpory SFDI v roce 

2016. Na tuto akci je zpracovaná projektová dokumentace, která byla předložena 

na jednání zastupitelstva již v roce 2014. V loňském roce byla tato akce 

postoupena SFDI a z důvodu technických nepřesností projektu nebyla 

akceptována. Tyto nedostatky byly odstraněny v průběhu roku 2015 a prakticky 

stejná žádost bude na SFDI přeposlána i v roce 2016. Finanční předpoklady 

akce. Krycí list na akci „Písty – chodníky a přechody“ je vyplněn v položce 

včetně DPH na částku 3.348.846,- Kč a minimální spoluúčast v hodnotě 15 % 

celkových nákladů na uvažovanou akci má hodnotu 502.327,- Kč. Tuto částku 

bude město muset uvolnit z rozpočtu roku 2016 jako povinnou spoluúčast na 

výše jmenovanou akci v případě úspěšné žádosti na SFDI.  

 

…/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti o dotaci na 

Státní fond  dopravní infrastruktury na akci „Písty – chodníky a přechod“ a 

zároveň zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční spoluúčast 

města na financování této akce v rozsahu dle stavebního rozpočtu ve výši 15 % 

spoluúčasti, tj. 502.327,- Kč. 

 

Hlasování: 

pro:   12 

proti:   0 

zdržel se:  0 

 

9) Usnesení 

 

80/2015/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání, 

včetně změn a   dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: A. Líbal, I. Mun-

zar. Bc. M. Vogel a ověřovatele zápisu ve složení: MUDr. Medonos, RNDr. Ho-

ráčková 

 

 



81/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dneš-

ního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 12 čle-

nů.Zastupitelstvo města bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada 

města a zapisovatelkou je paní Eva Šánová. 

 

82/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí kontrolu usnesení 

z minulého jednání zastupitelstva č. 28/2015/ZM-47/2015/ZM. 

Žádné další úkoly nebyly uloženy. 

 

83/2015/ZM 

 Zastupitelstvo města bere na vědomí, že zpráva starosty o činnosti rady za 

období od  2.12.2015 do 28.12.2015 bude přesunuta do příštího zastupitelstva. 

 

84/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pro hospodaření obce zřízení 

rozpočtového provizoria na dobu do schválení rozpočtu pro rok 2016 v tomto 

znění: 

Měsíční provozní náklady města mohou být čerpány v období rozpočtového 

provizoria do výše 1/12 skutečných výdajů z předchozího účetního období.  

V měsíci, kdy bude schválen rozpočet se mohou provozní náklady města čerpat 

v alikvótní části počtu dní od prvního dne v měsíci do dne, kdy byl schválen 

rozpočet.  

Tento limit se nevztahuje na prostředky z dotačních programů. 

Investiční náklady mohou být čerpány v rozsahu potřebném pro pokračování, 

dokončení nebo 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 2016, nejdéle 

však do konce března 2016. 

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se 

stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.   

 

 

85/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje 4. Rozpočtové opatření, tj. 

navýšení rozpočtu v příjmech i ve výdajích  včetně financování a zapojení 

zůstatku roku 2014   na částku celkem 66.768.810,73 Kč.  

 

 

 

 

 

 

 



IV.Rozpočtové opatření  města Budyně nad Ohří na rok 2015  
Rekapitulace příjmů a výdajů v  Kč 

 

 

 

Souhrn 
Příjmy Výdaje 

Příjmy položkové, 

 

39.822.353,00 XX 

Příjmy dle paragrafů 11.455.000,00 XX 

Běžné výdaje 

 

XX 39.340.215,00 

Investiční výdaje 

 

XX 18.110.283,90 

Mezisoučet 51.277.353,00 57.450.498,90 

Financování 

 

 

 

Zůstatek k 31.12.2014       

15.491.457,73Kč 

 

Dofinancování ze 

zůstatku 2014 

8.845.145,90 

Zůstatek min.období 

      6.646.311,83 

 

 

Splátky úvěrů  

           2.672.000,00 

Rezerva výdajů ze 

zůstatku min.období 

6.646.311,83 

Celkem: 66.768.810,73 66.768.810,73 

 

 

 

86/2015/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje statut sociálního fondu města. Text je přílohou 

tohoto zápisu. 

 

87/2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti o dotaci na 

Státní fond  dopravní infrastruktury na akci „Písty – chodníky a přechod“ a 

zároveň Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční spoluúčast 

města na financování této akce v rozsahu dle stavebního rozpočtu ve výši 15 % 

spoluúčasti, tj. 502.327,- Kč. 

 

 

 

Všechna usnesení číslo 80/2015 až 87 /2015 byla schválena nadpoloviční 

většinou všech členů  Zastupitelstva města Budyně nad Ohří 

 

 

 

 

 

 



10. Závěr 
Závěrem starosta poděkoval všem za účast a příští jednání se bude konat 

nejpozději v březnu 2016. 

 

 

 

 

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA     Ing. Petr Kindl 

starosta                   místostarosta 

 

 

 

 

ověřovatelé zápisu: 

 

MUDr. Medonos  ……………………………………………. 

 

RNDr. Blanka Horáčková  …………………………………………. 

 

 

 

 

Zapsala: dne 28.12.2015 Eva Šánová 


