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

 

Zápis č. IV/2017 z veřejného zasedání  
 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O.  

ze dne  27.11. 2017 od 18.00 hodin 21.00 hod. 
 

 

Přítomní:   15 členů  zastupitelstva  města,  0  omluveni, 0  neomluven, 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 rad  

7)   Plnění rozpočtu k 30.9.2017 

8)   Poskytnuté individuální dotace 

9)   Rozpočtová opatření 

     10)  Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 

11)  Vypořádání zůstatků odvodů příspěvkové organizace ŠJ 

           12)  Pravidla pro nakládání a zřízení peněžního fondu      

                              opravy bytového hospodářství 

          13)  Majetkové záležitosti 

14)  Informace o řešení připomínky – stav aleje ve  

                              Školské ulici 

           15)  Interpelace 

16)  Diskuse        

            17)  Usnesení 

            18)  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. Za bod č. 14 doplňujeme 

Pravidla pro příspěvkové organizace. 

 

Dále se starosta otázal zda všichni členové zastupitelstva obdrželi materiály včas a mohli se 

tedy seznámit s projednávaným materiálem, zda má někdo připomínku k navrženému programu nebo 

pozměňující návrh. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 70 

Počet hlasujících: 15 Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 

 



3) Informace o usnášeníschopnosti 

 

Starosta konstatoval, že je v okamžiku zahájení jednání bylo přítomno 15 zastupitelů,   

zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné ve všech projednávaných záležitostech a bylo přijaté usnesení 

č. 71. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 71 

Počet hlasujících: 15 Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

 

4) Volba orgánů zastupitelstva 

 

Dále zastupitelé schválili 15-ti hlasy návrhovou komisi ve složení:  

RNDr. Blanka Horáčková, MUDr. Jana Rážková 

…………………………………………………………………………………… 

 

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

Antonín Líbal 

…………………………………………………………………………………… 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 72 

Počet hlasujících:   15              Pro:         15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Pracovním předsednictvem je Rada města Budyně nad Ohří a zapisovatelkou je Iva Hojzanová. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 73 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

5) Kontrola usnesení 

  Starosta města provedl kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva č.   49/2017/ZM – 

69/2017/ZM.  

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 74 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

6) Informace starosty o činnosti rady města 

Starosta ing. Medáček seznámil zastupitele s činností rady za období od 19.09.2017 do 27.11.2017. 

 

2.10.2017 

 Žádost o poskytnutí dotace TJ Viktorie Budyně n. O. 

 Rozpočtové opatření č. 9 

 Žádost o koupi pozemku v Nížebohách. 

 Celoroční pronájem pozemku. 

 Samotěžba dřeva 

 

16.10.2017 

 Žádost o odkoupení části pozemku – p. Holub 

 Kalkulace školní jídelny 

 Žádost o příspěvek – BabyBox 

 Rozpočtové opatření č. 10. 

 Dům p. Homoly na Mírovém náměstí 

 Informace o schůzce v místní části Kostelec n. O. 

 

 



30.10.2017 

 Informace o škodách po silném větru 

 Pronájem pozemku v Břežanech n. L. 

 Kalkulace školní jídelny 

 Samotěžba 

 

13.11.2017 

 Návrh smlouvy na dodávku el. energie 

 Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace 

 Plán inventarizace¨ 

 Žádost o příspěvky na dopravu pro mažoretky, reprezentační trička pro mažoretky, vánoční 

nadílka MŠ 

 Rozpočtové opatření č. 11 

 Odměny pro ředitelku školy 

 Svatební termíny v roce 2018 

 

27.11.2017 

 Žádost o souhlas k založení vesnického klubu v Kostelci nad Ohří 

 Prodloužení nájmů na pozemky ve vlastnictví města 

 Návrh smlouvy s Židovskou obcí 

 Ceník lístků na popelnice 

 Dodatek ke smlouvě o výpůjčce – Muzeum Litoměřice 

 Plány inventarizací MŠ, ZŠ, ŠJ 

 Střednědobý výhled rozpočtu a návrh rozpočtu na rok 2018 MŠ, ZŠ, ŠJ 

 Udělení odměn v MŠ 

 Příprava zastupitelstva 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 75 

Počet hlasujících: 15 Pro: 15  Proti:  Zdržel se:0 

 

7)   Plnění rozpočtu k 30.9.2017 

Plnění rozpočtu obdrželi zastupitelé v materiálech k tomuto zasedání.  

Plnění rozpočtu k 30.9.2017 :  

  Příjmy daňové a transfery  k 30.9.2017 činily 24 897 200,71 Kč tj. Plnění  rozpočtu na 

77,75%. Z toho daňové příjmy byly plněny na 80,07 % a přijaté transfery na 74,82 %. Jsou zde 

zahrnuty dotace zejména na veřejně prospěšné práce a opravy v objektu hradu. V příjmech dle 

paragrafů jsou obsaženy nedaňové příjmy plněny na 71,96 % a kapitálové příjmy na 53,83.%  Celková 

výše příjmů je 33 596 654,03 Kč  a byly  plněny na 77,25% ,příjmy po konsolidaci  jsou plněny na 

75,98%.   

  Výdaje k 30.9.2017 byly ve výši 23 451 664,22Kč, což je plnění rozpočtu na 43,12 %.Výdaje 

po konsolidaci jsou plněny na 42,1%. 

Běžné výdaje byly plněny na 54,66 % a kapitálové na 11,12%. Nižší plnění je způsobeno větším 

množstvím investičních prací ve III. a IV. Čtvrtletí. 

Financování, zahrnuje splátky úvěrů  ve výši 2 003 216,02 Kč plnění na 74,75%.   

Plnění v jednotlivých paragrafech bylo v souladu se schváleným rozpočtem a nedošlo k překročení 

žádného závazného ukazatele. 

Zůstatek běžných účtů k 30.9.2017   27.219 077,90 Kč   

Zůstatek běžných účtů fondů  1.252 173,78 Kč 

 

Plnění rozpočtu  k 30.9.2017 bylo projednáno ve finančním výboru dne 23.11.2017  bez připomínek. 

Podklady o plnění rozpočtu jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 76 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se:  



8)   Poskytnuté individuální dotace 

Žádost TJ Viktorie Budyně nad Ohří předložila žádost  o poskytnutí individuální dotace na 

podporu činnosti fotbalového klubu. Finanční prostředky budou použity na úhradu provozní 

výdaje – úhrada elektrické energie, úhradu rozhodčích, pohonných hmot na dopravu žáků. 
Požadovaná částka činí 20 000,00 Kč. Vzhledem k tomu, že radou již byly schváleny dotace ve výši 

40 000,00 Kč, byla tato žádost postoupena ke schválení zastupitelstvu 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 77 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

TJ Sokol Budyně nad Ohří žádá o příspěvek na nezbytné dokončovací  práce na objektu 

kabin, potřebné ke kolaudaci šaten ve výši  26 200,00 Kč. Jedná se o vytyčení inženýrských 

sítí pro stavbu přípojky vody, práce SČVK a.s. na přípojce vody, věcné břemeno SÚS, revize 

komínu, revize elektro, geometrický plán.   
MUDr. Medonos se odhlásil z hlasování – hlasovací kvódům je 14 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 78 

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

 

9)   Rozpočtová opatření 

 
Rozpočtová opatření schválená radou- 
RO č.9/RM/2017 - poskytnutý příspěvek TJ Sokol Budyně nad Ohří  – 20.000,-- Kč                         

RO č. 10/RM/2017-  poskytnutí daru společnosti STATIM na pořízení Babyboxu  ve výši 5 000,-- Kč 

RO č. 11/RM/2017- Mateřská škola Budyně nad Ohří- příspěvek na dopravu mažoretek na soutěž 

8.000,--, reprezentační trička – mažoretky a roztleskávačky 5.000,- Kč příspěvek na vánoční nadílku 

24 000,00 Kč. 

MUDr. Medonos se přihlásil k dalšímu hlasování – hlasovací kvódum je 15    
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 79 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 
Návrh rozpočtového opatření č. 12/ZM/2017 

Zastupitelé byli seznámeni s rozpisem jednotlivých položek rozpočtového opatření č. 12 spolu 

s tabulkou rekapitulace příjmů a výdajů. 

Tímto rozpočtovým opatřením došlo k: 

- navýšení příjmů o 397 333,00 Kč 

- navýšení  výdajů o 209 352,00 Kč a o výdaje na stavby financované z úvěrů 

8.000.000,00Kč. 

- financování – dofinancování  ze zůstatku min. období  ve výši rozdílu příjmů a výdajů bylo 

sníženo o 187 981,00Kč.  Do financování byly zapojeny  přijaté úvěry ve výši 8.000.000,00 

Kč. 

Ve finančním výboru dne 23.11.2017 byl projednán návrh rozpočtového opatření  bez 

zařazených úvěrů- bez připomínek.  

Úvěrové smlouvy nebyly ještě podepsány. 

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

 

 

 

 

 

 



Rozpočet Města Budyně nad Ohří 2017   

Návrh rozpočtového opatření č. 12    12/ZM/2017   

      

Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč   

   

 

Příjmy Výdaje 

Příjmy daňové 28 543 750,00 X 

Příjmy nedaňové 10 975 500,00 X 

Příjmy Kapitálové 648 100,00 X 

Přijaté transfery 3 719 114,00 X 

Běžné výdaje X 39 678 339,00 

Kapitálové výdaje 

/investiční/ 
X 

22 921 700,00 

      

Mezisoučet 43 886 464,00 62 600 039,00 

Financování     

přijaté úvěry 8 000 000,00   

dofinancování rozdílu příjmů 

a výdajů-spl.úvěrů 2 680 000,00 2 680 000,00 

dofinancování rozdílu příjmů 

a výdajů 10 713 575,00   

Mezisoučet 65 280 039,00 65 280 039,00 

Zůstatek min. období -

rezerva   k 31.12.2016        

19 033 025,31/ 5 639 450,31 5 639 450,31 

Celkem 70 919 489,31 70 919 489,31 

 

 
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 80 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

10)  Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 

Rozpočet města Budyně nad Ohří na rok 2018 nebude schválen do 31.12.2017, proto je  zastupitelstvu 

města  předložen návrh Pravidel rozpočtového provizoria pro hospodaření města na období do 

schválení rozpočtu na rok 2018. Pravidla byla projednána na finančním výboru dne 23.11.2017 bez 

připomínek. 

 

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 - návrh 
     Na základě  ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů v platném znění, stanovuje zastupitelstvo města  Rozpočtové provizorium, na období 

do schválení rozpočtu na rok 2018, nejdéle do 31.3.2018. 

    K zajištění plynulosti hospodaření města v roce 2018 do schválení rozpočtu na rok 2018 

vydává zastupitelstvo města tato pravidla rozpočtového provizoria: 

 

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 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 2017. 

 

3.   Omezení rozpočtového provizoria se nevztahuje: 

   3.1. na platby plynoucí ze smluv uzavřených v minulých účetních obdobích. 

   3.2. na platby závazků  z titulu daní a dotací     

   3.3 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 v zastupitelstvu města. 

 

4.   Rozpočtové příjmy v období provizoria budou inkasovány v souladu s platnými předpisy   

      bez omezení a stanovení limitu.  

 

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

     a výdaji rozpočtu 2018 po jeho schválení zastupitelstvem města. 

 
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 81 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

11)  Vypořádání zůstatků odvodů příspěvkové organizace ŠJ 

Školní jídelna Budyně nad Ohří požádala o vypořádání odvodů, které jí byly uloženy při 

rozdělování výsledků hospodaření minulých let.  

V účetnictví příspěvkové organizace je veden závazek ve výši 397 400,30 Kč, v účetnictví 

města pohledávka ve stejné výši. 

Byl proveden rozbor finančního krytí běžného účtu a jednotlivých fondů. Tento odvod by 

byla schopna příspěvková organizace vypořádat v případě vyrovnání všech pohledávek i 

závazků.  

Z důvodu  zabezpečení  finančních toků ve školní jídelně  bude pohledávka uhrazována 

průběžně, v případě dostatečného krytí na běžném účtu. 

  

  
 Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 82 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

12)  Pravidla pro nakládání a zřízení peněžního fondu opravy bytového hospodářství 

Finanční fond se zřizuje za účelem financování investičních, neinvestičních a správních 

činnosti na úseku bytového hospodářství. Hospodaření s fondem je zabezpečováno dle Statutu 

fondu, ve kterém je upraven účel zřízení, dále pravidla tvorby, použití a hospodaření 

s fondem. 

Zastupitelstvu byl předložen návrh „Statutu fondu oprav bytového hospodářství Města 

Budyně nad Ohří“ /příloha zápisu/ 

 

 

Nabídka  služeb bankovních institucí  

 

    Česká spořitelna  ČNB 

Úrok    individuelně   individuelně 

Vedení účtu   40,00 Kč   10,00 Kč 

Vyhotovení pap.výpisu            30,00 Kč     9,00 Kč 

Položky    5,00 Kč + 2,00 Kč převod   1,80 Kč  



Internetové bankovnictví 200,00 Kč    zdarma 

Papírový příkaz k úhradě     20,00 Kč    12,00 Kč    

 

 
 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 83 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 84 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

13)  Majetkové záležitosti 

 Pan Tomáš Maršík žádá zastupitelstvo města o prodej části  obecního pozemku. Jedná se o 

parcelu č. 440 lesní pozemek - bezlesí (celková výměra 2650 m2) o výměře 164 m2v k. ú. 

Kostelec nad Ohří, která se nachází v objektu bývalé cihelny.  

Upřesnění ceny části pozemku č. 440 o  výměře 164 m2 v k. ú. Kostelec nad Ohří o jehož prodej 

žádal pan Tomáš Maršík. Navrhovaná cena pozemku v místě obvyklá za 1m2 je 50 Kč. Záměr  města 

byl dle zákona vyvěšen a jiný zájemce se nepřihlásil. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 85 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 86 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

 Pan Ladislav Krpeš žádá zastupitelstvo města o prodej   obecního pozemku. Jedná se o 

parcelu č. 732/11 orná půda o celkové výměře 122 m2v k. ú. Břežany nad Ohří, která 

sousedí s pozemkem žadatele.  

Upřesnění ceny části pozemku č. 773/11 o  výměře 122 m2 v k. ú. Břežany  nad Ohří o jehož 

prodej žádal pan Ladislav Krpeš. Navrhovaná cena pozemku v místě obvyklá za 1m2 je 50 Kč. 

Záměr  města byl dle zákona vyvěšen a jiný zájemce se nepřihlásil. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 87 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 88 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

 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 2018 a požádal zastupitelstvo o schválení finanční spoluúčasti 

města do výše 500.000,- Kč + DPH. 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 89 

 

 

 

 

 



14)  Informace o řešení připomínky – stav aleje ve Školské ulici 

Po ústním upozornění občanů Budyně n. O. na hrozící nebezpečí lipové aleje v ulici Školská směrem 

ke hřbitovu jsme zahájili tato opatření: 

 

 Nejprve jsme oslovili Agenturu ochrany přírody a krajiny v Ústí nad Labem. Po absolvování 

konzultace nám bylo doporučeno Agenturou vypracování Odborného znaleckého posudku . 

 Dále jsme objednali u Ing. Tomáše Sochy, znalce v oboru ochrany přírody Znalecký posudek . 

Účel posudku bylo vyhodnocení zdravotního stavu a provozní bezpečnosti stromů v Budyni 

nad Ohří – alej ke hřbitovu. 

 Po vypracování Znaleckého posudku se uskutečnila ještě jedna schůzka na Agentuře v Ústí 

nad Labem za účasti Ing. Sochy. Na této schůzce byl dohodnut konkrétní postup ošetření a 

údržby lipové aleje. 

 Agentura navrhla možnost získání dotace na ošetření aleje.  Podmínkou získání dotace je 

nejprve zajištění odborných posudků, co se týče výskytu ptáků, netopýrů a brouků. Agentura  

nám zaslala odkaz na stránky SFŽP, kde lze najít vše potřebné k podání žádosti  o dotaci. 

 Tato žádost po zajištění všech odborných posudků by se mohla podat v roce 2019.  

 Aktuální zdravotní stav aleje dle znaleckého posudku není momentálně kritický, je třeba 

odstranit v nejbližší době maximálně dva stromy. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 90 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 Paní Hojzanová informovala o dotaci od Ministerstva zemědělství na Lesní hospodářský plán 

29.595,- Kč. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 91 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 Paní Strossová informovala zastupitelstvo o dotaci od Ministerstva vnitra na SDH Budyně nad 

Ohří ve výši 22.638,- Kč. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 92 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

Pravidla rozpočtového procesu  pro příspěvkové organizace zřízené Městem  

Budyně nad Ohří 
Na základě změny zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a 

zákona č. 24/2017 Sb. O pravidlech rozpočtové odpovědnosti, rada projednala a schválila 

Pravidla  rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené Městem Budyně nad 

Ohří. 

Z výše uvedených zákonů vyplývá pro příspěvkové organizace povinnost sestavovat, 

schvalovat a zveřejňovat  Střednědobý rozpočtový výhled nejméně na 2 roky. 

Dále ukládá příspěvkovým organizacím sestavovat, schvalovat a zveřejňovat  rozpočet na 

kalendářní rok. 

Schválená pravidla radou města obdrželi zastupitelé spolu s materiály na toto jednání. 

Pravidla byla projednána finančním výborem dne 23.11.2017 bez připomínek. 
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 93 

Počet hlasujících:  15  Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 



15) Interpelace 
Diskuze a interpelace spojena do tohoto bodu. V tomto bodu nikdo nevystoupil.  

 

16) Diskuze 

 

17) Usnesení 

 

70/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání. 

 

71/2017/ZM 

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

Počet přítomných  15,  omluveni 0, neomluveni 0.   

 

72/2017/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení: RNDr. Blanka 

Horáčková, MUDr. Jana Rážková 

 

ověřovatele zápisu ve složení: Antonín Líbal 

 

73/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, že pracovním předsednictvem je Rada města a 

zapisovatelkou paní Iva Hojzanová. 

 

74/2017/ZM 

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

zastupitelstva č. 49 – 69/ZM/2017   

 

75/2017/ZM Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informace starosty o činnosti 

rady. 

 

76/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informaci o hospodaření města v období od  

1.1.2017 – 30.9.2017.  

 

77/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje poskytnutí individuální dotace TJ Viktorii 

Budyně nad Ohří ve výši 20 000,00 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 
78/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje poskytnutí individuální dotace – investiční 

TJ Sokol  Budyně nad Ohří ve výši 26 200,00 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 
79/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtová opatření schválená radou 

města č. 9/RM/2017, 10/RM/2017 a 11/RM/2017. 

 
80/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. 12 12/ZM/2017 dle níže 

uvedené rekapitulace 

 

 

 

 



Rozpočet Města Budyně nad Ohří 2017   

Návrh rozpočtového opatření č. 12    12/ZM/2017   

      

Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč   

   

 

Příjmy Výdaje 

Příjmy daňové 28 543 750,00 X 

Příjmy nedaňové 10 975 500,00 X 

Příjmy Kapitálové 648 100,00 X 

Přijaté transfery 3 719 114,00 X 

Běžné výdaje X 39 678 339,00 

Kapitálové výdaje 

/investiční/ 
X 

22 921 700,00 

      

Mezisoučet 43 886 464,00 62 600 039,00 

Financování     

přijaté úvěry 8 000 000,00   

dofinancování rozdílu příjmů 

a výdajů-spl.úvěrů 2 680 000,00 2 680 000,00 

dofinancování rozdílu příjmů 

a výdajů 10 713 575,00   

Mezisoučet 65 280 039,00 65 280 039,00 

Zůstatek min. období -

rezerva   k 31.12.2016        

19 033 025,31/ 5 639 450,31 5 639 450,31 

Celkem 70 919 489,31 70 919 489,31 

 
 

81/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje „Pravidla rozpočtového provizoria na rok 

2018“ pro hospodaření města na období do schválení rozpočtu na rok 2018. 
 

82/2017/ZM 
Zastupitelstvo města schvaluje postupné úhrady odvodů Školní jídelny dle možnosti 

finančního krytí na běžném účtu do úplného zaplacení pohledávky.  
 

83/2017/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje „Statut fondu oprav bytového hospodářství Města Budyně nad 

Ohří“   

 
84/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zřízení finančního fondu „Fond oprav bytového 

hospodářství“ a zřízení bankovního účtu u  ČNB. 

 

85/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou cenu části p. p. č. 440 v k .ú. Kostelec 

nad Ohří  o výměře 164 m2. Navržená cena v místě obvyklá  za 1m je 50Kč . Tak že  celková částka 

pozemku je 8.200,-- Kč.  

 

 

 



86/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej části pozemku p. p. č. 440 v k. ú. Kostelec 

nad Ohří o výměře 164 m2 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

87/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou cenu pozemku p. č. 773/11 v k. ú. 

Břežany  nad Ohří  o výměře 122 m2. Navržená cena v místě obvyklá  za 1m je 50 Kč . Tak že  

celková částka pozemku je 6.100,-- Kč.  

 

88/2017/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej  pozemku p. p. č. 773/11 v k. ú. Břežany nad 

Ohří o výměře 122 m2 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

89/2017/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 

2018. Zároveň zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast města do výše 500.000,- Kč + DPH. 

 

90/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informace o stavu aleje ve Školské ulici dle 

znaleckého posudku Ing.  Tomáše Sochy a návrh Agentury ochrany přírody Ústí nad Labem. 

 

91/2017/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přijetí dotace na vytvoření Lesního hospodářského 

plánu v částce 29.595,- Kč 

 

92/2017/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozhodnutí Ministerstva vnitra prostřednictvím Krajského 

úřadu Ústeckého kraje na odbornou přípravu, výjezdy a věcné vybavení jednotky dobrovolných hasičů 

ve výši 22,638,- Kč 

 

93/2017/ZM 

Zastupitelstvo města bere na vědomí  „Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace 

zřízené Městem Budyně nad Ohří“ schválená radou města 13.11.2017 usnesením č. 191/2017/RM  

 

 

Všechna usnesení číslo 70/2017/ZM až 93/2017/ZM byla schválena nadpoloviční většinou všech 

členů Zastupitelstva města Budyně n. Ohří 

 

18) Závěr 

Závěrem starosta všem poděkoval za účast. 

 

 

 

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

starosta města        místostarosta 

 

 

ověřovatelé zápisu:         

 

 

 

zapsala dne:  27.11.2017  Iva Hojzanová 


