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

 

Zápis č. V/2016 ze slavnostního zasedání  
 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O.  

ze dne  11.11. 2016 od 19.00 hodin 21.00 hod. 
 

 

Pořad jednání:     1)   Zahájení  

   2)   Schválení ocenění čestných občanství a klíče od bran města 

   3)   Dodatek č. 379/2016 

 4)   Slavnostní zasedání Zastupitelstva k XX.výročí udělení statutu města     

                  Budyně nad Ohří s tímto programem   
- slavnostní nástup 
- kulturní vystoupení volnočasových aktivit dětí 
- slavnostní projev k XX. výročí a udělení ocenění města 
- předání ocenění čestných občanství 
- předání ocenění klíče od bran města 

- ukončení slavnostního jednání 
            5)   Závěr   

1) Zahájení  
 Starosta Ing. Petr Medáček, CSc. přivítal zastupitele a jednání zahájil. Konstatoval, že je 

přítomno 12   zastupitelů,  2   jsou omluveni, 1 nehlasoval  

  

Zastupitelé schválili  12 -ti hlasy dnešní program jednání. 

 

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

 

RNDr. Blanka Horáčková, Ivan Munzar, MUDr. Medonos 

 

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

 

Milena Doušová, Bc. Michal Vogel 

 

Pracovním předsednictvem je Rada města Budyně nad Ohří a zapisovatelkou je Eva Šánová. 

 

Návrh na usnesení: 

…/2016/ZM 

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

 

návrhovou komisi ve složení: Dr. Horáčková, Ivan Munzar, Dr. Medonos 

ověřovatele zápisu ve složení: Milena Doušová, Bc. Michal Vogel 

 

Hlasování: 

Pro:  12  

Proti:   0 

Zdržel se:  0 
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../2016/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) Schválení ocenění čestných občanství a klíče od bran města 

Zastupitelstvo města schválilo následující oceněné osobnosti 

 

klíč od bran města 

p. Václav Novák za významný vliv při obnově historických památek a návrh praporu města 

čestné občanství 

p. Josef Fáry in memoriam za vynikající pěstební činnost provozovanou  v Budyni na Ohří 

p. Oldřich Medonos in memoriam za odvážný přístup při zřizování revolučního výboru na konci 

II. světové války 

p. Vladimír Pohořálek in memoriam za odvážný přístup při zřizování revolučního výboru na 

konci II. světové války 

 

Návrh usnesení: 

../2016/ZM Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří scvaluje udělení klíče od bran města p. Václavu 

Novákovi, ,čestné občanství p. Oldřichu Medonosovi a p. Vladimíru Pohořálkovi za odvážný 

přístup k zakládání revolučního výboru na konci II. světové války a p. Josefu Fárymu za vynikající 

pěstební činnost v Budyni nad Ohří. 

 

Hlasování: 

Pro:  12 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

3) Dodatek č. 379/2016 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří projednalo Dodatek č. 379/2016/1 ke Smlouvě o poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 ve výši 

1.624.000,- Kč, tj. příspěvek z fondu a spoluúčast města 287.233,22 na akci – Písty – chodníky a 

přechod.  

Návrh usnesení: 

../2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří projednalo Dodatek č. 379/2016/1 ke Smlouvě o poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 ve výši 

1.624.000,- Kč, tj. příspěvek z fondu a spoluúčast města 287.233,22 na akci – Písty – chodníky a 

přechod a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

 

Hlasování: 

Pro:  12 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 
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4)   Slavnostní zasedání Zastupitelstva k XX.výročí udělení statutu města Budyně nad Ohří 

 

Kulturní program 

Slavnostní projev k XX. výročí získání statutu města Budyně nad Ohří 

Předání slavnostních ocenění 

 

5) Usnesení 

 

68/2016/ZM 

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

návrhovou komisi ve složení:  

a ověřovatele zápisu ve složení:  

 

69/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního 

zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 12, 2 omluveni 1 nehlasoval. 

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

zapisovatelkou paní Eva Šánová 

 

70/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje udělení čestného občanství panu Oldřichu 

Medonosovi 

 

71/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje udělení čestného občanství panu Vladimíru 

Pohořálkovi 

 

72/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje udělení čestného občanství panu Josefu Fárymu 

 

73/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje udělení klíče od bran města panu Václavu 

Novákovi 

 

74/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří projednalo Dodatek č. 379/2016/1 ke Smlouvě o poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 ve výši 

1.624.000,- Kč, tj. příspěvek z fondu a spoluúčast města 287.233,22 na akci – Písty – chodníky a 

přechod a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

 

Všechna usnesení číslo 68/2016/ZM až 74/2016/ZM byla schválena nadpoloviční většinou všech 

členů Zastupitelstva města Budyně n. Ohří 

 
5) Závěr 

Závěrem starosta všem poděkoval za účast a spolupráci a jednání ukončil. 

 

 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.     Ing.Petr Kindl 

starosta města        místostarosta 

 

 

ověřovatelé zápisu:   zapsala dne:  11.11.2016 – Eva Šánová 


