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

 

Zápis č. I/2017 z veřejného zasedání  
 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O.  

ze dne  22.03. 2017 od 18.00 hodin 21.00 hod. 
 

 

Přítomní:   14  členů  zastupitelstva  města,             1 omluven,    viz prezenční listina 

      

 

Program jednání:           1)   Zahájení 

    2)   Schválení programu 

    3)   Informace o usnášeníschopnosti 

    4)   Volba orgánů zastupitelstva 

    5)   Kontrola usnesení 

    6)   Informace starosty o činnosti rady 

    7)   Hospodaření  města za rok 2016 

    8)   Rozpočet na rok 2017 

    9)   Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2018-2020 

             10)   Výroční zpráva o poskytování informací 

             11)   Majetkové záležitosti  

                                     12)   Interpelace  

                     13)   Diskuse        

                                     14)   Usnesení 

                                     15)   Závěr 

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

usnesení. 

 

2) Schválení programu 

Starosta seznámil členy zastupitelstva s navrženým programem a otázal se zda všichni 

členové zastupitelstva obdrželi materiály včas a mohli se tedy seznámit s projednávaným 

materiálem. Dále se zeptal zda má někdo připomínku k navrženému programu nebo pozměňující 

návrh. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 1  

Počet hlasujících: 14 Pro: 14  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

3) Informace o usnášeníschopnosti 

 

Starosta konstatoval, že je v okamžiku zahájení jednání bylo přítomno 14   zastupitelů,  1 

zastupitel je omluven, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné ve všech projednávaných 

záležitostech a bylo přijaté usnesení č. 2 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 2  

Počet hlasujících: 14 Pro: 14  Proti: 0  Zdržel se:  0 
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4) Volba orgánů zastupitelstva 

 

Dále zastupitelé schválili    14-ti hlasy návrhovou komisi ve složení:  

 

MUDr. Jan Medonos, Miloš Šifalda, Antonín Líbal 

…………………………………………………………………………………… 

 

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

MUDr. Jana Rážková, RNDr. Blanka Horáčková 

…………………………………………………………………………………… 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 3  

Počet hlasujících: 14         Pro:  14   Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

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

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 4 

Počet hlasujících:14  Pro: 14  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

5) Kontrola usnesení 

  Starosta města provedl kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva č.   

92/2016/ZM – 102/2016/ZM.  

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 5 

Počet hlasujících:14  Pro: 14  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

6) Informace starosty o činnosti rady města 

Ing. Medáček seznámil zastupitele s činností rady za období od 21.11.2016 do 22.3.2017. 

 

21.11.2016 

- žádost SHŠ Lepus o pronájem 

- žádost o poskytnutí příspěvku MŠ a SVČ pro Mažoretky SVČ Drak 

- žádost o poskytnutí příspěvku MŠ a SVČ na vánoční nadílku 

- prodej pozemku v k.ú. Vrbka 

- smlouva o zřízení věcného břemene v Břežanech nad Ohří 

- žádost o umístění silničního svodidla v Kostelci n. O. před domem čp. 30 

- příprava zastupitelstva 

 

05.12.2016 

- ceny nájemného v rekonstruovaných bytech 

- udělení mimořádných finančních odměn MŠ, SVČ, ŠJ 

- smlouvy o zemědělském pachtu 

- prodej pozemku v Nížebohách 

- pokácení stromu v Nížebohách 

- žádost o odkoupení části pozemku v ulici Okružní 

- rozpočtové opatření č. 12  12/RM/2016 

- vyúčtování dotace TJ Viktorie Budyně n. O. 

- vyúčtování dotace Diakonie Litoměřice 

- inventarizace příspěvkových organizací 

- žádost o příspěvek Hospic Litoměřice 
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- silnice Roudníček Kostelec n. O. – omezení rychlosti  

  

19.12.2016 

- žádost o splátkový kalendář 

- udělení mimořádných finančních odměn ŠJ, MŠ, SVČ, ŠJ-V 

- rozpočtové opatření č. 13  13/RM/2016 

- vyúčtování dotace závod Míru juniorů 

- oznámení o záměru města 

- žádost o odkup pozemků 

  

09.01.2017 

- prodloužení dlouhodobé návštěvy v č.p. 380 

- prodloužení dlouhodobé návštěvy v čp. 345 

- žádost o pronájem nebytových prostor v č.p. 78 

- žádost o příspěvek pro Kočičí útulek na Vysočině 

 

23.01.2017 

- smlouva o zemědělském pachtu se společností KLUK Dušníky 

- žádost o převod pozemku v ulici Školská 

- příspěvek na sociální automobil 

- vyúčtování poskytnuté dotace FALCO 

 

08.02.2017 

- užívání veřejného prostranství – prodloužení smlouvy 

- žádost o prodloužení nájemní smlouvy 

- žádost o příspěvek Konfederace politických věznů 

- informace o příspěvku na nákup knih 

- žádost o palivové dřevo 

- program regenerace 

 

06.03.2017 

- žádost o prodloužení vyklizení pozemku – Kostelec n. O. 

- žádost o pronájem parkovacích míst v Kostelci n. O. 

- žádost o pronájem prostor před domem č.p. 99 

- příprava zastupitelstva 

 

22.03.2017 

- věcné břemeno 

- určení ceny za pronájem v ulici Okružní 

- určení ceny za pronájem v Nížebohách 

- MVE Písty 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 6 

Počet hlasujících: 14  Pro: 14  Proti: 0  Zdržel se:0 

 

 

7) Hospodaření  města za rok 2016 

  

  K tomuto bodu obdrželi zastupitelé spolu s pozvánkou sestavu „Rozpočet podle 

paragrafů-daňové příjmy, rozpočet podle paragrafů – příjmy, rozpočet podle paragrafů-výdaje, 

financování,  vše k 31.12.2016. :  
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A)Příjmy 

 

Příjmy položkové – daňové a dotační k 31.12.2016  činily 35.787.692,92Kč, což je plnění 

rozpočtu na 101,19 %.  Jsou zde obsaženy příjmy z daní, poplatků a přijaté dotace- dotace na 

volby KZ, výkon veřejné správy, dotace veřejně prospěšné práce (VPP),  čp. 7,oprava kapličky 

Břežany, náhrady od obcí za veřejnoprávní smlouvy, dar SONO a investiční dotace Chodníky 

Malomlýnská a přechod v Pístech, odpočinková místa k Barboře, dopl.dotace rekonstrukci ZŠ.   

Příjmy podle paragrafů k 31.12.2016 včetně položkových příjmů  činily k 31.12.2016 

47.133.092,14 Kč. Příjmy  celkem po konsolidaci 46.100 236,14 Kč tj. plnění rozpočtu na 

99,13%. 

 

B) Výdaje  
 

Výdaje podle paragrafů za rok 2016 činily 40.083.506,91 Kč tj. 78,88 %. 

Výdaje celkem po konsolidaci 39 050 650,91 Kč, což je plnění rozpočtu na 76,85%. 

Z toho např. investice :Chodník Malomlýnská včetně úpravy stodol, Přechod a chodníky 

v Pístech, odpočinková místa k Barboře   

Opravy: 

Oprava č.p.7/hrad/, oprava drobných památek, oprava kapličky v Břežanech    

Příspěvky ostatním organizacím byly poskytnuty ve výši 169 539,00 Kč.    

Plnění výdajů v jednotlivých paragrafech bylo v souladu s rozpočtem.  

 

C) Financování  
 

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

v roce 2016   2.600.181,50 Kč. Splátky se týkají úvěrů České spořitelny- 16chráněných bytů- č.p. 

426, 20 BJ-č.p. 427, rekonstrukce č.381-382, č.p.378-380. 

A změna stavu prostředků na bankovních účtech  4.370.275,65 Kč. O tuto částku došlo k navýšení 

prostředků na běžných účtech.   

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci za rok 2016 je  7.049.585,23 Kč . 

Bylo schváleno celkem 14 rozpočtových opatření z toho 9 radou města a 5 zastupitelstvem. 

 

Zůstatek na běžném účtu k 31.12.2016     19.033.025,31Kč.  

Zůstatek na účtu termínovaného vkladu k 31.12.2016   1.745.404,35 Kč. 

 

K předložené zprávě o hospodaření nebyly vzneseny připomínky. Podklady ke zprávě o plnění 

rozpočtu jsou přiloženy k zápisu. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 7  

Počet hlasujících: 14  Pro: 14  Proti: 0  Zdržel se:0 

 

8)  Rozpočet na rok 2017  

Zastupitelé spolu s pozvánkou obdrželi návrh rozpočtu města na rok 2017, tento rozpočet 

byl 15 dní před konáním zastupitelstva zveřejněn na listinné úřední desce a na elektronické úřední 

desce. 

Byl rovněž projednán finančním výborem dne  8.3.2017. 

Návrh rozpočtu byl sestaven dle předpokládaného plnění daňových příjmů, vybíraných poplatků a 

vlastních příjmů s ohledem na plnění předcházející období. Na straně výdajů byly do rozpočtu 

zahrnuty běžné výdaje a předpokládané investiční výdaje. 

Další příjmy a výdaje budou zapojovány do rozpočtu v průběhu roku dle přijatých dotací a 

realizovaných akcí.  

Návrh rozpočtu byl předložen zastupitelům v tomto členění: 

Rekapitulace  příjmů a výdajů – bez připomínek  

Podrobný návrh rozpočtu včetně závazných ukazatelů je uveden v tabulkové části č.1-6.   



 5 

 č. 1 – Příjmy daňové – připomínka – nestanovovat závazný ukazatel rozpočtu u příjmů    

 č. 2 – Přijaté transfery – bez připomínek 

 č. 3 – Příjmy nedaňové a kapitálové – připomínka – nestanovovat závazný ukazatel rozpočtu u         

          příjmů 

 č. 4 – Výdaje dle funkčního členění / dle §/ - včetně příspěvků  poskytovaných třetím osobám           

          § 6409   150.000,00 Kč.  –  připomínka -  zahrnout i  poskytované dary 

 č. 5 -  Poskytnuté příspěvky příspěvkových organizacím včetně závazných ukazatelů – bez        

          připomínek 

 č. 6 -  Rozpočet sociálního fondu – bez připomínek 

 

Návrh rozpočtu je zpracován a předložen ke schválení jako  schodkový. Celkové výdaje 

převyšují příjmy  o částku 6 330 200,00 Kč.  Schodek bude město Budyně nad Ohří  hradit ze 

zůstatku finančních prostředků minulých let. Celková výše rozpočtu města na rok 2017 včetně 

financování a zapojení zůstatku minulých let činí 62.083.525,31 Kč.  

Dotaz: zastupitel A. Líbal – „Které domy jsou čp. 66 a čp. 219“? 

Odpověď: starosta „Dům č.p. 66 je vedle úřadu a dům č.p. 219 je Hniličkovna. Hniličkovna je 

v havarijním stavu, stodola je odstraněna, v současné době je zatím stabilizována. Vančovna není 

také v plánu, neboť se zastupitelé rozhodli podporovat tělocvičnu. Nejde vše najednou. Ostatní 

akce se musí přibrzdit.“  

Další dotazy nebyly. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 8  

Počet hlasujících: 14  Pro: 14  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

V průběhu jednání odešla zastupitelka Milena Doušová a Počet hlasujících se snižuje na 13. 

 

 Ing. Medáček dále požádal zastupitelstvo o ukončení platnosti usnesení zastupitelstva 

č. 7/2016/ZM ze dne 21.3.2016. Zde byly kompetence převedeny na radu a požádal 

zastupitele o schválení nového usnesení, kde budou schválená rozpočtová opatření 

radou města budou předloženy na nejbližším jednání zastupitelstva 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 9  

Počet hlasujících: 13  Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

Stanovení kompetencí rady 
Zastupitelstvo stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím 

rozsahu: 

1. provádění rozpočtových opatření schválených příspěvků na základě zákona č.250/2000Sb. a 

darů třetím osobám schválených radou města, a to do výše schváleného rozpočtu. 

2. rozpočtové opatření na základě daňového přiznání daně z příjmu za obec. 

Usnesení rady musí obsahovat číslování rozpočtových opatření schválených v kompetenci rady. 

Schválená rozpočtová opatření radou města budou předloženy na nejbližším jednání zastupitelstva 

města.  

Toto usnesení je platné do schválení nového rozpočtu.  

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 10  

Počet hlasujících: 13  Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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 Ing. Medáček přednesl zastupitelstvu města ke schválení měsíční odměny poskytované 

neuvolněným členům zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 37 a to členům rady 2040,- 

Kč, předsedům výborů a komisí 1.841 a členům zastupitelstva 599,- Kč.  

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 11  

Počet hlasujících: 13  Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

9)   Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2018-2020 

 
Spolu s pozvánkou obdrželi zastupitelé Návrh střednědobého rozpočtového výhledu města 

Budyně nad Ohří na období 2018 až 2020, který byl rovněž zveřejněn na úřední desce.  K Návrhu 

střednědobého výhledu nebylo připomínek a byl schválen v předloženém znění. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 12  

Počet hlasujících: 13  Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

10)   Výroční zpráva o poskytování informací 

Ing. Kindl, místostarosta přednesl Výroční zprávu Městského úřadu Budyně nad Ohří o 

poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, o svobodném přístupu 

k informacím za rok 2016. Tato zpráva tvoří přílohu zápisu tohoto jednání. 

 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 13  

Počet hlasujících: 13  Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

11)   Majetkové záležitosti  

Krajský úřad Ústeckého kraje zaslal žádost o majetkoprávní vypořádání pozemků a návrh 

kupní smlouvy. Jedná se o pozemky p. p .č. 578 o výměře 2083 m2 a p. p. č. 579 o výměře 4253 

m2, oba v k.ú. Kostelec nad Ohří.  Na  pozemcích  je umístěna silnice III. tř. Ústeckého kraje.  

Kupní cena, kterou na vrhl Ústecký kraj je celkem 316.800,-- Kč, to znamená 50 Kč/m2. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 14  

Počet hlasujících: 13  Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

Správa a údržba silnic zaslala Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě. Obsah služebnosti bude povinnost budoucího závazného – Správa a údržba silnic ÚK strpět 

zřízení, provozování, udržování  úprav zařízení „Budyně nad Ohří – kanalizace a vodovod pro 

komplex veřejného sportovního zařízení“ na p.p.č. 1463/1 v k.ú. Budyně n. O, která je ve 

vlastnictví Ústeckého kraje 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 15  

Počet hlasujících: 13  Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Ing. Kindl předložil zastupitelstvo města Budyně nad Ohří ke schválení 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 do výše 410.000,- Kč + DPH z celé částky investice. 
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Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 16 

Počet hlasujících: 13 Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

Dále vystoupil ing. Medáček ohledně proplacení faktury p. Nitkovi 

Rada města nedoporučuje propl. faktury č.  20160001 zaslaná p. Nitkou 21.12.2016 na MěÚ a to 

z důvodu chybějících náležitostí faktury jako např. IČO, časová souvislost vykonané práce a 

fakturace, signifikace a razítko dodavatele. 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 17 

 

Počet hlasujících: 13 Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Rada města navrhuje proplacení daru pro p. Nitku v hodnotě fakturované částky 18.500,- 

Kč. Rada tento dar navrhuje z tohoto důvodu, že fakturované položky byly v minulosti skutečně 

provedeny, ale dodavatel na tyto položky nikdy nevystavil fakturu. Konzultací s objednateli (p. 

Bittner, p. Knysh) bylo zjištěno, že práce byly vykonané v objemu a kvalitě odpovídající opožděně 

zaslané faktury. Rada navrhuje, aby součástí darovací smlouvy byl i článek o definitivním 

vypořádání pohledávek p. Václava Nitky vůči Městskému úřadu a Městu Budyně n. O. do 

současnosti. Rada navrhuje zastupitelstvu odsouhlasit výše definovaný dar i jako poděkování za 

pracovní činnosti, které p. Václav Nitka pro město v minulosti vykonával. 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 18 

 

Počet hlasujících: 13 Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se:0 

 

Dále ing. Medáček předložil zastupitelstvu ke schválení smlouvu o sdružení finančních 

prostředků na stavbu kanalizace v ulici Fáryho mezi Městem Budyně nad Ohří jako stavebníkem a 

majiteli parcel. 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 19 

 

Počet hlasujících: 13 Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se:0 

 

 

12) Interpelace 
Diskuze a interpelace spojena do tohoto bodu.   

V interpelaci vystoupil starosta, kde hovořil o uspořádání řízené ankety na zjištění názorů na 

výstavbu MVE (malé vodní elektrárny) na jezu Písty-Hostěnice. Tato anketa se bude konat 7. 

4.2017 v Pístech. Týden dopředu budou občanům z Písty rozdány anketní lístky a pravidla ankety. 

Tato anketa není referendum, nemá pravidla referenda. Tato anketa bude sloužit jako inspirace pro 

příští hlasování zastupitelstva zda zařadit tuto funkční plochu do územního plánu či ne a není to 

závazné stanovisko pro hlasování zastupitelstva. 

Dále pan starosta hovořil o tom, že v obci Písty mají probíhat nátlakové akce na občany. Tyto 

informace se nepotvrdily, situace v Pístech je klidná. 

   

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 20 

 

Počet hlasujících: 13 Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se:0 

 

 

Dále vystoupil ještě pan starosta, že by mělo zastupitelstvo odhlasovat zda v letošním roce 

podpořit znovu opravu Hlásky, která stojí na parc. č. 72 a vlastní ji soukromá firma 

AUTORECAR, spol. s r.o. Tato společnost v loňském roce již obdržela podíl z finanční podpory 

z programu Ministerstva kultury „regenerace městských památkových zón“ se spoluúčastí města. 

Došlo k zásadní sanaci této památky. Statistika na této památce byla dokončena. V letošním roce 

by společnost AUTORECAR opět měla zájem o podporu z programu regenerace na vnitřní úpravy 
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prostor, ale rada se domnívá, že si opravy tato soukromá firma již může zajistit sama. Finanční 

podporu z programu regenerace pro rok 2017 by město použilo opravu památek v rámci Budyně 

nad Ohří. Rada města nedoporučuje ani podporu z jiných dotačních titulů poskytovaných městem 

Budyně nad Ohří pro rok 2017.  

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 21 

 

Počet hlasujících: 13 Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se:0 

 

Dále v interpelaci vystoupil zastupitel Antonín Líbal 

Dotaz: dům č.p. 186 v ulici Slánská – jedná se o dům v majetku města. Z tohoto domu padají 

tašky, zatéká tam. Okolo vede jediná cesta (chodník) do ulice Slánská. Chodci jdoucí po tomto 

chodníku jsou ohroženi. Starosta odpověděl, že oprava střechy na čp. 186 bude zahájena do tří 

měsíců. Pan Líbal nepožadoval písemnou odpověď na tuto interpelaci. 

Dále to samé je u  bytového domu č.p. 345 v Ulici Pražské, kde také padají tašky. Na to odpověděl 

pan starosta, že na  č.p. 345 se dělaly již drobné opravy a oprava domu (plášť včetně střechy) je 

plánována celková oprava, ale platební disciplína v tomto domě není 100%, proto bude oprava 

závislá na dohodě s nájemníky.. 

 

 

V diskuzi vystoupila občanka z Kostelce nad Ohří s dotazem na polní cestu z Kostelce n. 

O. do Budyně n. O. zda se uvažuje o její opravě. 

Odpověď – p. starosta odpověděl, že tato cesta má statut polní cesty a její kvalita se nebude 

pravidelně vylepšovat. Zemědělská technika tyto cesty nadměrně zatěžuje a používají tyto cesty 

bez ohledu na roční období a deště, což má velký vliv na kvalitu polních cest. Dotaz bude na 

ZEPOS zaslán s žádostí o opravu této cesty.  

Dále v diskuzi vystoupila další občanka z Kostelce n.O. ohledně památníku a křížků v Kostelci 

n.O. 

Dále občanka požádala o opravu památníku padlých v Kostelci nad Ohří. Tento památník 

nebyl navržen do seznamu oprav a v nejbližší době nebude opravován a to i s ohledem na to, že 

byl opravován před cca. sedmi lety. 

 

13) Diskuze 

Diskuze a interpelace byla spojena do jednoho bodu. 

 

14) Usnesení 

 

01/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání. 

 

02/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního 

zastupitelstva. 

 

03/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jan 

Medonos, Miloš Šifalda, Antonín Líbal 

ověřovatele zápisu ve složení: MUDr. Jana Rážková, RNDr. Blanka Horáčková 

 

04/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada 

města a zapisovatelkou paní Eva Šánová 
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05/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu kontroly usnesení z minulého 

jednání zastupitelstva č. ZM.  06/2017/ZM. 

 

06/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informace starosty o činnosti rady. 

 

07/2017/ZM 

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

Ohří za rok 2016. 

08/2017/ZM 

Zastupitelstvo  města Budyně nad Ohří schvaluje  rozpočet města Budyně nad Ohří na rok 2017 v 

předloženém znění včetně vyčíslených závazných ukazatelů a to ve výši 62.083.525,31 Kč, včetně 

financování a to v příjmech i ve výdajích dle níže uvedené rekapitulace.  

 

 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří pověřuje správce rozpočtu 

1. rozpisem schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002   

    Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

2. provádět přesuny mezi položkami výdajů a příjmů do výše závazných ukazatelů schváleného   

    rozpočtu a následně schválených rozpočtových opatření. 

 

09/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje ukončení platnosti usnesení  zastupitelstva města 

č. 7/2016/ZM ze dne 21.3.2016 k dnešnímu dni tj. (22.3.2017). 

 

 

 

Rekapitulace rozpočtu 2017 v Kč 
 

 
Příjmy Výdaje 

Příjmy daňové 29 008 000,00 X 

Příjmy nedaňové 11 641 000,00 X 

Příjmy Kapitálové 620 000,00 X 

Přijaté transfery 1 781 500,00 X 

Běžné výdaje X 36 072 000,00 

Kapitálové výdaje /investiční/ X 13 308 700,00 

Mezisoučet 43 050 500,00 49 380 700,00 

Financování-zůstatek k 
31.12.2016  19 033 025,31 Kč     

splátka úvěrů 

2 680 000,00 2 680 000,00 

dofinancování rozdílu příjmů a 
výdajů 

6 330 200,00   

  

52 060 700,00 52 060 700,00 

Zůstatek min.období 10 022 825,31 10 022 825,31 

Celkem 62 083 525,31 62 083 525,31 
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10/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm.a) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích kompetenci rady města  k provádění jednotlivých rozpočtových opatření 

v následujícím rozsahu: 

1. provádění rozpočtových opatření schválených příspěvků na základě zákona č.250/2000Sb. a 

darů třetím osobám schválených radou města, a to do výše schváleného rozpočtu. 

2. rozpočtové opatření na základě daňového přiznání daně z příjmu za obec. 

Usnesení rady musí obsahovat číslování rozpočtových opatření schválených v kompetenci rady. 

Schválená rozpočtová opatření radou města budou předloženy na nejbližším jednání zastupitelstva 

města.  

Toto usnesení je platné do schválení nového rozpočtu na rok 2018.  

 

11/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje měsíční odměny poskytované neuvolněným 

členům zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 37.  

 

12/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled města Budyně 

nad Ohří na období 2018 – 2020, v tomto znění: 

 

Schválený  střednědobý rozpočtový výhled  v tis. Kč na r. 2018, 2019 a 2020 
 

  rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

 

Počáteční stav peněžních 

prostředků k 1.1. 

 9 780 7 620  6 230 

 

Daňové příjmy Daňové výnosy, místní 

poplatky 

27 800 28 100 28 200 

Nedaňové příjmy Příjmy z poskytování 

služeb, nájemného, 

zpětný odběr odpadů  

10 700 10 600 10 400 

Kapitálové příjmy  např. příjmy z prodeje 

majetku 

500 500 500 

Přijaté dotace  Výkon veřejné správy, 

opravy MZP, 

2 000 2 000 2 000 

 

Příjmy celkem po 

konsolidaci 

  

41 000 

 

41 200 

 

 41 100 

Běžné neinvestiční výdaje  Běžné provozní výdaje, 

opravy a údržba  

35 400 35 700 35 300 

Kapitálové /investiční/ výdaje  Investiční výdaje 

 

5 000 4 500 4 000 

 

Výdaje celkem po 

konsolidaci 

  

40 400 

 

40 200 

 

39 300 

 

Saldo příjmů a výdajů 

  

600 

 

1 000 

 

1800 

 

- splátka dlouhodobých úvěrů 

(pol.8124) 

 2 760 2 390 2 110 

 

Výdaje + splátky úvěrů 

  celkem 

 43 160 42 590 41 410 

 

Konečný stav peněžních 

prostředků k 31. 12. 

 7 620 6 230  5 920 
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13/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí Výroční zprávu Městského úřadu Budyně 

nad Ohří o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, o svobodném 

přístupu k informacím za rok 2016. Zpráva je přílohou zápisu. 

 

14/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemků p.p.č. 578  a 

p.p.č. 579 oba o celkové výměře 6.336 m2 v k.ú. Kostelec nad Ohří včetně ceny za tyto pozemky 

v částce 316.800,-- Kč. Dále zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy.  

  

15/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě pro stavbu Budyně nad Ohří – kanalizace a vodovod pro komplex 

veřejného sportovního zařízení“ na p. p. č. 1463/1 v k.ú Budyně nad Ohří a pověřuje starostu 

podpisem této smlouvy. 

16/2017/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 do výše 

410.000,- Kč + DPH z celé částky investice. 

 

17/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje proplacení faktury č. 20160001, kterou 

obdrželo od pana Václava Nitky z Budyně nad Ohří. 

 

18/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční dar ve výši 18 500 Kč,- panu Václavu 

Nitkovi za práce vykonané pro Město a Městský úřad Budyně nad Ohří. 

 

19/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření smlouvy o sdružení finančních 

prostředků na stavbu kanalizace v ulici Fáryho mezi Městem Budyně nad Ohří jako stavebníkem a 

majiteli parcel a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

20/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje provedení ankety v místní části Písty ohledně 

záměru výstavby malé vodní elektrárny. 

 

21/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje finanční podporu z programu Ministerstva 

kultury „regenerace městských památkových zón“ ani jiných dotačních titulů poskytovaných 

městem Budyně nad Ohří pro rok 2017 na opravu Hlásky na st. parc. č. 72. 

 

Všechna usnesení číslo 01/2017/ZM až 21/2017/ZM byla schválena nadpoloviční většinou všech 

členů Zastupitelstva města Budyně n. Ohří 
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15) Závěr 

Závěrem starosta všem poděkoval za účast. 

 

 

 

 

 

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

starosta města        místostarosta 

 

ověřovatelé zápisu:    

 

 

 

 

zapsala dne:   


