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

 

Zápis č. VI/2016 z veřejného zasedání  
 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O.  

ze dne  21.11. 2016 od 18.00 hodin 20.00 hod. 
 

 

Přítomní:   13  členů  zastupitelstva  města,  omluveni 1, neomluven 1 viz prezenční listina 

      

 

Pořad jednání:            1)   Zahájení 

     2)   Kontrola usnesení 

     3)   Informace starosty o činnosti rady 

 4)   Plnění rozpočtu k 30.9.2016  

 5)   Rozpočtové opatření  

 6)   Spoluúčast na tělocvičnu 

 7)   Spoluúčast na opravu zdravotního střediska 

 8)   Spoluúčast na dostavbu mateřské školky  

 9)   Majetkové záležitosti 

 Smlouva o věcném břemenu 

 Prodej pozemku 

                                    10)  Schválení podání žádosti na MK ČR o příspěvek na        

              regeneraci MPZ 

                                    11)   Rozpočtové opatření        

               12)   Interpelace 

               13)   Rozpočtové provizorium        

             14)   Diskuse 

                                   15)   Usnesení 

              16)   Závěr   

     

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

Konstatoval, že je přítomno 13   zastupitelů,  1   jsou omluven, 1 neomluven  

  

Zastupitelé schválili 13-ti hlasy dnešní program jednání. 

 

Dále zastupitelé schválili 13-ti hlasy návrhovou komisi ve složení:  

Antonín Líbal, Miloš Šifalda, Milena Doušová 

…………………………………………………………………………………… 

 

Rovněž 1  -ti hlasy byli schváleni ověřovatelé zápisu ve složení:  

Bc. Michal Vogel, RNDr. Blanka Horáčková 

…………………………………………………………………………………… 

 

Pracovním předsednictvem je Rada města Budyně nad Ohří a zapisovatelkou je Eva Šánová. 
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Návrh na usnesení: 

…/2016/ZM 

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

návrhovou komisi ve složení: Antonín Líbal, Miloš Šifalda, Milena Doušová 

ověřovatele zápisu ve složení: Bc. Michal Vogel, RNDr. Blanka Horáčková 

 

Hlasování: 

Pro:  13  

Proti:   0 

Zdržel se:  0 

 

../2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, 

neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu  13   členů. 

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

zapisovatelkou je paní Eva Šánová. 

 

Hlasování: 

Pro:  13 

Proti:   0 

Zdržel se:  0 

 

2) Kontrola usnesení 

  Starosta města provedl kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva č.   

30/2016/ZM - 49/2016/ZM. Úkoly z minulého zastupitelstva  byly splněny.  

 

Návrh usnesení: 

../2016/ZM 

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

zastupitelstva č. 50/2016/ZM - 74/2016/ZM.  Uložené úkoly byly splněny.  

Hlasování: 

Pro:  13 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

3) Informace starosty o činnosti rady města 

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

19.9.2016 do 21.11.2016 

29.9.2016 

- přidělení bytu 

- omalovánky první pomoci pro MŚ 

- Kostelec n. O. – hasičárna 

- příspěvek Hospicu 

- Novodobá sanitka 

- oznámení o záměru města p. Beran 

- chodník v Pístech 

- Písty – konec prázdnin občerstvení 

- samotěžba dřeva 

 

10.10.2016  

- sběrný dvůr 

- koše na psí exkrementy 

- kontrola z finanč. ředitelství – výstavba rodin.domů  
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24.10.2016 

- užívání bytu s větším počtem nájemníků 

- přidělení bytu 

- žádost o příspěvek – mažoretky 

- rozpočtové opatření 

- prodej cesty před nádražím – nedořešeno 

- příprava XX. výročí udělení statutu 

 

7.11.2016 

- žádost farní charity o příspěvek  

- žádost o finanč. Příspěvek na fasádu v ul. Masnokrámská 

- plán inventur 

- příprava XX. výročí udělení statutu – upřesnění 

- svatební termíny 

- krizový štáb a schválení jednacího řádu kriz. Štábu 

 

21.11.2016 

- 2 x žádost o příspěvek pro MŠ a mažoretky 

- požadavek na umístění silničního svodidla v Kostelci n. O.  

- žádost SHŠ Lepus o pronájem 

- upřesnění ceny pozemku č. 757/2 v k.ú. Vrbka 

- smlouva o zřízení VB v Břežanech nad Ohří 

- příprava zastupitelstva 

 

 Návrh na usnesení: 

… /2016/ZM 

 Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o   činnosti rady za období od 19.09.2016 do 

21.11.2016 

 

Hlasování: 

Pro:           13 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

 

4)   Plnění rozpočtu k 30.9.2016 

 

Předložila pí Strossová. K tomuto bodu obdrželi zastupitelé spolu s pozvánkou informaci o 

plnění rozpočtu  30.9.2016 e-mailovou zprávou.  

 

Rozpočet dle paragrafů – příjmy daňové 

Rozpočet podle  paragrafů – příjmy 

Rozpočet podle paragrafů- výdaje  

 

Daňové příjmy činily: 25.608.396,03 Kč. tj. plnění na 78,43%. 

Příjmy celkem činily: 34.218.437,23 Kč tj. plnění na 77,75%. 

 

Výdaje  k 30.9.2016  činily: 28.069.352,94 Kč. tj. plnění na 54,97%.  

 

Splátky úvěrů k 30.9.2016 byly uhrazeny ve výši 1.943.338,94 Kč tj. plnění 74,80%. 

 

Poskytované příspěvky – k 30.9.2016 byly  
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Plnění v jednotlivých paragrafech bylo v souladu s rozpočtem, na žádném pafagrafu nedošlo  k 

překročení čerpání výdajů nad 100%. 

 

K hospodaření města k 30.9.2016 nemělo zastupitelstvo připomínek a vzalo tuto zprávu na 

vědomí. Podklady o plnění rozpočtu jsou přílohou zápisu. 

 

Návrh na usnesení: 

 .../2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu k 30.9.2016 . 

Hlasování: 

Pro:  13 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

5)   Rozpočtové opatření 

 

 Rozpočtová opatření schválená radou města 

 

Rozpočtové opatření č. 9  9/RM /2016 

-schválená poskytnutá dotace paní Maxové – občerstvení pro děti při pořádání akce ukončení 

prázdnin Pístech ve výši 791,-- Kč 

-schválená poskytnutá dotace Hospic sv.Štěpána Litoměřice ve výši 10.000,-- Kč.  

 

Rozpočtové opatření č. 10  10/RM/2016 

-schválené poskytnuté dotace Mateřské škole – SVČ mažoretky- doplňky ke sportovnímu úboru 

3.400,-- Kč 

 

Návrh usnesení: 

... /2015/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtové opatření č.9 9/RM/2016 a č. 10  

10/RM/2016 schválené radou města.  

  

6)   Spoluúčast na tělocvičnu 

Město Budyně nad Ohří podá žádost o dotaci Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy na 

výstavbu nové tělocvičny. Částka dotace bude 50% z celkové rozpočtové částky, minimální 

finanční spoluúčast města bude 50% z rozpočtované částky. Celkové náklady na výstavbu nové 

tělocvičny by měly být cca 15.000.000,--Kč. Maximální výše finanční spoluúčasti bude 

7.500.000,-- Kč. 

Návrh usnesení: 

…../2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti o dotaci na MŠMT, na akci 

výstavba nové tělocvičny a zároveň Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční 

spoluúčast města na financování této akce v rozsahu dle stavebního rozpočtu ve výši 50 % 

spoluúčasti, a tj. maximálně 7.500.000,- Kč. 

Hlasování: 

Pro:  13 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 
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7)   Spoluúčast na opravu zdravotního střediska 

Záměr města  Město Budyně nad Ohří na zateplení zdravotního střediska. Nejprve bude příprava 

projektu a potom bude město žádat o dotaci Státní fond životního prostředí. Vyhlášení dotačního 

titulu se uskuteční začátkem ledna 2017.  

 

Návrh usnesení: 

…/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje záměr města o podání žádosti o dotaci na 

zateplení zdravotního střediska. 

 

Hlasování: 

pro:  13 

proti:  0 

zdržel se: 0 
 

 

8)   Spoluúčast na dostavbu mateřské školky 

Záměr města  Budyně nad Ohří na rozšíření mateřské školy v Budyni n. O. Nejprve bude 

dokončen projekt a potom bude město  žádat o tuto dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Vyhlášení dotačního titulu se uskuteční v lednu 2017. 

 

Návrh usnesení: 

…./2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně schvaluje záměr města o podání žádosti o dotaci na rozšíření 

mateřské školy v Budyni nad Ohří. 

Hlasování: 

Pro:  13 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

Dalším záměrem města bude výstavba jednostranného chodníku v ulici Okružní. Spoluúčast 

na tuto akci by měla být 450 000 Kč. Tato akce by se měla uskutečnit v průběhu roku 2017. 

 

Návrh usnesení: 

…./2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně schvaluje záměr  výstavby a finanční spoluúčast v částce 450.000Kč 

na stavbu  nového jednostranného chodníku v ulici Okružní. 

Hlasování: 

Pro:  13 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

9)   Majetkové záležitosti 

 Smlouva o věcném břemenu 

Paní Hojzanová předložila zastupitelům Smlouvu o na zřízení věcného břemene číslo EP-12-

4002726/VB/001, název stavby LT, Břežany nad Ohří – NN, přeložka č.p. 41. Jedná se o stavbu 

přeložky přípojky nízkého napětí u čp. 41 v Břežanech n.O. 
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Návrh usnesení: 

…/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene  č. 

EP-12-4002726/VB/001, název stavby LT, Břežany nad Ohří – NN, přeložka č.p. 41 a pověřuje 

starostu podpisem této smlouvy. 

 

Hlasování: 

Pro:  13 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

 Prodej pozemku 

Pan Ing. Jaroslav Beran žádá zastupitelstvo města o prodej části  obecního pozemku. Jedná se o 

parcelu č. 757/2 ostatní plocha (celková výměra 38m2) o výměře 25 m2v k.ú. Vrbka, která sousedí 

s domem čp. 74, který  vlastní.  

Upřesnění ceny pozemku č. 757/2 o  výměře 25 m2 v k.ú. Vrbka o jehož prodej žádal p.  

ing. Jaroslav Beran. Navrhovaná cena pozemku v místě obvyklá za 1m2 je 40 Kč. Záměr  města 

byl dle zákona vyvěšen a jiný zájemce se nepřihlásil. 

 

Návrh usnesení: 

.../2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou cenu p.p. č. 757/2 v k.ú. Vrbka o 

výměře 25 m2. Navržená cena v místě obvyklá  za 1m je 40Kč . Tak že  celková částka pozemku 

je 1.000 Kč.  

 

…/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 727/2 v k.ú. Vrbka o 

výměře 25 m2 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

Hlasování: 

Pro:  13 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

 Stavba tenisových šaten 

Financování šaten TJ Sokol Budyně n. O. 

- Město Budyně nad Ohří sepíše smlouvu o půjčce finančních prostředků na vybudování 

šaten v areálu TJ Sokol Budyně nad Ohří 

- Bude určena úroková sazba půjčky v této smlouvě ve výši 1% p.a. 

- Po dokončení výstavby a kolaudaci stavby TJ Sokol Budyně nad Ohří může požádat o 

prominutí nebo snížení při splácení půjčky a příslušenství půjčky. 

Návrh usnesení: 

…/2016/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o půjčce finančních prostředků na výstavbu šaten v areálu 

TJ Sokol Budyně nad Ohří.  Půjčka bude čerpána formou úhrady faktur Městem Budyně nad Ohří 

maximálně do výše 1.500.000,00 Kč. Úroková sazba 1% p.a. Půjčka je splatná včetně úroků do 

jednoho roku od podpisu smlouvy. Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří pověřuje starostu 

podpisem této smlouvy. 
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Hlasování: 

Pro:  13 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

10)   Schválení podání žádosti na MK ČR o příspěvek na regeneraci MPZ 

Ing. Kindl informoval zastupitelstvo o podání žádosti města na Ministerstvo kultury České 

republiky o finanční příspěvek z programu regenerace městských památkových rezervací a 

městských památkových zón na opravu kulturních památek v městské památkové zóně Budyně 

nad Ohří na rok 2017 a finanční spoluúčasti města ve výši 50 % celkových nákladů v maximální 

výši do 500.000,- Kč.  

 

Návrh usnesení 

… /2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Ministerstvo kultury 

České republiky o finanční příspěvek z programu regenerace městských památkových rezervací a 

městských památkových zón na opravu kulturních památek v městské památkové zóně Budyně 

nad Ohří na rok 2017. Zároveň zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast města ve výši 50 % 

celkových nákladů v maximální výši do 500.000,- Kč. 

 

Hlasování: 

pro:  13 

proti:  0 

zdržel se: 0 

     
11) Rozpočtové opatření č. 11   11/ZM/2016 

 

 Zastupitelé obdrželi  návrh rozpočtového opatření č.11/ZM/2016 s rozpisem jednotlivých 

položek rozpočtového opatření spolu s tabulkou rekapitulace příjmů a výdajů.   

 p.Strossová  seznámila zastupitele se změnami  na paragrafech  a významnými změnami na 

položkách. 

-navýšení rozpočtu v příjmech   2.055.925,00 Kč 

-navýšení rozpočtu ve výdajích        16.000,00 Kč 

-snížení financování    -2.039.925,00 Kč 

 Rozpis rozpočtového opatření je přílohou zápisu, rekapitulační tabulka jeho součástí. 

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. 11 11/ZM/2016  

Dle níže uvedené rekapitulace. 
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Rozpočtové opatření č.11  11/RM/2016 
 

Rekapitulace příjmů a výdajů v  Kč 

 

 

Souhrn 
Příjmy Výdaje 

Příjmy položkové, 

 

34.624.946,30 XX 

Příjmy dle 

paragrafů 

11.442.000,00 XX 

Běžné výdaje 
 

XX 39.074.511,00 

Investiční výdaje 
 

XX 12.005.327,00 

Mezisoučet 46.066.946,30 51.079.838,00 

Financování 

 

 

 
Zůstatek k 31.12.2015       14.606.755,91Kč 

 

Dofinancování ze zůstatku 2015 
Splátky úvěrů                          

2.598.000,00 

Inv.výdaje                               

5.012.891,70 

            

Zůstatek min.období                

6.995.864,21 
      . 

 

Splátky úvěrů  
           2.598.000,00 

 

 

 

 

Rezerva výdajů ze zůstatku 

min.období 

+6.995.864,21 

Celkem: 60.673.702,21 60.673.702,21 
 

Zastupitelstvo města Budyně na Ohří schválila toto rozpočtové opatření dne: ..……. 

Usnesením číslo:  ………………………………. 

  

 

12) Interpelace 
Viz diskuze bod 14) 

 

13) Rozpočtové provizorium na rok 2017 

  Rozpočet města Budyně nad Ohří na rok 2017 nebude schválen do 31.12.2016, proto jsou  

zastupitelstvu města  předložena pravidla pro hospodaření města na období do schválení rozpočtu 

na rok 2017. 

 

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017 

 

     Na základě  ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

v platném znění, stanovuje zastupitelstvo města tato pravidla rozpočtového provizoria na období 

do schválení rozpočtu na rok 2017, nejdéle do 31.3.2017. 

 

1. Město hradí běžné výdaje zabezpečující provoz města, přičemž dbá na hospodárnost a 

efektivní vynakládání rozpočtových prostředků. Měsíční provozní náklady města mohou 

být čerpány v období rozpočtového provizoria do výše 1/12 skutečných výdajů z 
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předchozího účetního období. V měsíci, kdy bude schválen rozpočet se mohou provozní 

náklady města čerpat v alikvótní části k počtu dní od 1.dne v měsíci do dne, kdy byl 

schválen rozpočet. 

2. Poskytuje příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím /MŠ, ZŠ, ŠJ Budyně nad Ohří/, - 

zálohově měsíčně 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2016. 

3. Rozpočtové výdaje nezahrnuté v 1/12 rozpočtových výdajů 

3.1 Hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv. 

3.2 Investiční náklady mohou být čerpány v rozsahu potřebném pro pokračování, dokončení 

nebo zahájení již schválených akcí zastupitelstvem města. V případě zahájení nových 

investičních akcí je nutné jejich financování schválit na zastupitelstvu. 

4. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy 

a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

Návrh usnesení: 

… /2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pro hospodaření města Pravidla rozpočtového 

provizoria na dobu do schválení rozpočtu pro rok 2017.  

 

Hlasování: 

Pro:  13 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

14) Diskuze 

Diskuze a interpelace spojena do tohoto bodu. 

V diskuzi vystoupil ing. Kindl a zhodnotil drobné akce, které se uskutečnily v tomto roce a byly 

financované Krajským úřadem a Ministerstvem zemědělství. 

Dále vystoupil ing. Medáček a pozval zastupitele na veřejné projednání MVE Písty dne 

25.11.2016 v Pístech, které pořádá projektant akce za investora KM-PRONA a.s.  

 

15) Usnesení 

 

75/2016/ZM 

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

návrhovou komisi ve složení: Antonín Líbal, Miloš Šifalda, Milena Doušová 

a ověřovatele zápisu ve složení: Bc. Michal Vogel, RNDr. Blanka Horáčková 

 

76/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního 

zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 11, 4 omluveni. 

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

zapisovatelkou paní Eva Šánová 

 

77/2016/ZM 

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

zastupitelstva č. 50/2016/ZM - 74/2016/ZM.  Uložené úkoly byly splněny.  

 

 

78/2016/ZM 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o  činnosti rady za období od  19.09.2016 do 

21.11.2016. 
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79/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu do 30.9.2016 

 

80/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtové opatření č.9 9/RM/2016 a  

č. 10  10/RM/2016 schválené radou města.  

 

81/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti o dotaci na MŠMT, na akci 

výstavba nové tělocvičny a zároveň Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční 

spoluúčast města na financování této akce v rozsahu dle stavebního rozpočtu ve výši 50 % 

spoluúčasti, a tj. maximálně 7.500.000,- Kč. 

 

82/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje záměr města o podání žádosti o dotaci na 

zateplení zdravotního střediska. 

 

83/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně schvaluje záměr města o podání žádosti o dotaci na rozšíření 

mateřské školy v Budyni nad Ohří. 

 

84/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně schvaluje záměr  výstavby a finanční spoluúčast v částce 450.000Kč 

na stavbu  nového jednostranného chodníku v ulici Okružní. 

 

85/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene  č. 

EP-12-4002726/VB/001, název stavby LT, Břežany nad Ohří – NN, přeložka č.p. 41 a pověřuje 

starostu podpisem této smlouvy. 

 

86/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou cenu p.p. č. 757/2 v k.ú. Vrbka o 

výměře 25 m2. Navržená cena v místě obvyklá  za 1m je 40Kč . Tak že  celková částka pozemku 

je 1.000 Kč.  

 

87/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 727/2 v k.ú. Vrbka o 

výměře 25 m2 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

88/2016/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o půjčce (zápůjčce) finančních prostředků na výstavbu 

šaten v areálu TJ Sokol Budyně nad Ohří.  Půjčka bude čerpána formou  úhrady faktur Městem 

Budyně nad Ohří maximálně do výše 1.500.000,00 Kč. Úroková sazba 1% p.a. Půjčka je splatná 

včetně úroků do jednoho roku od podpisu smlouvy. Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří 

pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

89/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Ministerstvo kultury 

České republiky o finanční příspěvek z programu regenerace městských památkových rezervací a 

městských památkových zón na opravu kulturních památek v městské památkové zóně Budyně 

nad Ohří na rok 2017. Zároveň zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast města ve výši 50 % 

celkových uznatelných nákladů v maximální výši do 500.000,- Kč. 
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90/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. 11 11/ZM/2016  

Dle níže uvedené rekapitulace. 

 

91/2016/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pro hospodaření města Pravidla rozpočtového 

provizoria na dobu do schválení rozpočtu pro rok 2017.  

 

 

Všechna usnesení číslo 75/2016/ZM až 91/2016/ZM byla schválena nadpoloviční většinou všech 

členů Zastupitelstva města Budyně n. Ohří 

 

 
16) 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:  21.9.2016 


