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

 

Zápis č. II/2018 z veřejného zasedání  
 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O.  

ze dne  18.06. 2018 od 18.00 hodin 22.00 hod. 
 

 

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

      

 

Program jednání:     

          1)  Zahájení 
     2)  Schválení programu 
     3)  Informace o usnášeníschopnosti 
     4)  Volba orgánů zastupitelstva 
     5)  Složení slibu zastupitele 
     6)  Volba předsedy kontrolního výboru 
     7)  Kontrola usnesení 
     8)  Informace starosty o činnosti rady 

  9)  Hospodaření města za I. čtvrt.2018 
10)  Zpráva o přezkoumání hospodaření města 2017 
11)  Účetní závěrka města za rok 2017 
12)  Návrh Závěrečného účtu města za rok 2017  

                           13)  Majetkové záležitosti 
   14)  Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace 

15)  Rozpočtové opatření 
16)  Obecně závazná vyhláška – noční klid 
17)  Obecně závazná vyhláška – nakládání s odpady 
18)  Ratifikace POH (plán odpad. hospodářství)  
19)  Interpelace  

            20)  Diskuse        
                            21)  Usnesení 
                            22)  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.  

 

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. 29 



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

 

 

3) Informace o usnášeníschopnosti 

 

Starosta konstatoval, že je v okamžiku zahájení jednání přítomno 13 zastupitelů,   

zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné ve všech projednávaných záležitostech. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 30 

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

 

4) Volba orgánů zastupitelstva 
 

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

MUDr. Jana Rážková, Vladislava Rážková, RNDr. Blanka Horáčková  

…………………………………………………………………………………… 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 31 

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

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 32 

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

 

 

Rovněž 13 -ti hlasy byli schváleni ověřovatelé zápisu ve složení:  

Bc. Michal Vogel, MUDr. Jan Medonos 

……………..……………………………………………………………… 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 33 

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

 

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

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 34 

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

 

5)  Složení slibu zastupitele 

Za zastupitele Antonína Líbala byl navržen postupující kandidát pan Jindřich Štrencl. Podle § 69 

odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích složil pan Štrencl slib zastupitele. 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 35 

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

 

Počet zastupitelů se zvýšil na 14 

 

 

6)  Volba předsedy kontrolního výboru 

Pan Jiří Štrencl byl zavržen za předsedu kontrolního výboru za zemřelého Antonína Líbala. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 36   

Počet hlasujících:   14           Pro: 13  Proti: 0 Zdržel se: 1 

 



7) Kontrola usnesení 

  Starosta města provedl kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva č.   1/2018/ZM 

– 28/2018/ZM.  

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 37 

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

 

8) Informace starosty o činnosti rady města 

Starosta města předložil zprávu o činnosti rady za období  za období 20.3.2018 – 15.6.2018 

04.04.2018 

16.04.2018 

14.05.2018 

11.06.2018 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 38 

 

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

 

9)  Hospodaření města za I. čtvrt. 2018 

 

1. hospodaření dle rozpočtového provizoria  

Zastupitelé byli seznámeni s hodnocením  hospodaření dle rozpočtového provizoria za období od 

1.1.2018-19.3. 2018 tj. do schválení rozpočtu na rok 2018.  

Hospodaření města se do 19.3.2018 řídilo rozpočtovým provizoriem, které schválilo zastupitelstvo  

27.11.2017 usnesením č. 81/2017/ZM. 

V přiložené tabulce je zobrazeno plnění dle jednotlivých tříd. Celkové výdaje od počátku roku do 

19.3.2018 dosáhly plnění 21,21%, což je v souladu se stanovenými pravidly. 

Dle uvedeného hodnocení hospodaření byly dodrženy stanové zásady a pravidla rozpočtového 

provizoria. 

 

2. hospodaření  k 31.3.2018 

Dále bylo zastupitelům předloženo plnění rozpočtu k 31.3.2018. Plnění v jednotlivých paragrafech 

bylo v souladu se schváleným rozpočtem a nedošlo u výdajů k jeho překročení v žádném 

paragrafu. Hospodaření k 31.3.2018 bylo projednáno ve finančním výboru bez připomínek. 

Podklady o plnění rozpočtu jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 39 

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

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 40 

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

 

10)  Zpráva o přezkoumání hospodaření města 2017 

 

Paní Strossová seznámila zastupitele se Zprávou nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření 

města Budyně nad Ohří za rok 2017. Přezkoumání proběhlo ve dnech 29.9.2017, 30.1.2018, 

16.4.2018 a 7.5.2018 firmou LN –AUDIT s.r.o. Louny. Během těchto průběžných prověrek 

nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Případné nejasnosti byly vyřešeny na místě nebo 

doloženy na žádost přezkoumávajícího.   



O výsledku hospodaření byla vyhotovena dne 7.5.2018 zpráva o přezkoumání hospodaření 

města v roce 2017 s tímto závěrem:  

 

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření 

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Budyně nad Ohří jsme nezjistili 

žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve 

všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření 

uvedenými v bodě II. této zprávy. 

 

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků 

Při  přezkoumání hospodaření města Budyně nad Ohří za rok 2017 jsme nezjistili žádné chyby a 

nedostatky. 

 

C. Upozornění na případná rizika 

Žádné. 

 

D. Vyjádření k poměru dluhu územního celku k poměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové 

roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost 

Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. 

 

E. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 

Podíl pohledávek k 31.12.2017 na rozpočtových příjmech po konsol……………5,29% 

 2 357,74/44 547,87……5,29% (částky v tis.Kč) 

Dlouhodobé pohledávky…..0,00 

 

Podíl závazků k 31.12.2017 na rozpočtových příjmech…………………………..13,19% 

 5 875,53/44 547,87……13,19% 

Dlouhodobé závazky……16 087,07 

 

Podíl zastaveného majetku k 31.12.2017…………………………………………6,23% 

 15 065,01/ 241 806,15 …..6,23% 

 

Zprávu projednal finanční výbor  dne 4.6.2018 bez připomínek. 

Tato zpráva v plném rozsahu tvoří součást závěrečného účtu a bude schvalována spolu se 

závěrečným účtem. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 41 

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

 

 

11)  Účetní závěrka města za rok 2017 

 

K tomuto bodu obdrželi  zastupitelé, jako schvalující orgán, účetní výkazy, které tvoří 

účetní závěrku tj. Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu. 

Jako další podklady k projednání účetní závěrky byla předložena zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2017 a Inventarizační zpráva za rok 2017.  

Součástí schválení účetní závěrky je také schválení výsledku hospodaření. Za rok 2017 byl 

vykázán výsledek hospodaření ve výši 11.273.713,23 Kč.   



Ke schválení  účetní závěrky  byl vytvořen protokol, na základě kterého bude zaslána 

informace  do CSÚIS a proveden účetní zápis  o zúčtování výsledku hospodaření ve schvalovacím 

řízení. Protokol je přílohou tohoto zápisu. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 42 

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

 

 

12)  Návrh Závěrečného účtu města za rok 2017  

 

Zastupitelé byli seznámeni s Návrhem závěrečného účtu města za rok 2017. V závěrečném 

účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu, údaje o hospodaření s majetkem, informace o dalších 

finančních operacích, hospodaření peněžních fondů, hospodaření zřízených příspěvkových 

organizací. 

 Součástí závěrečného účtu je zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2017. Dále 

tvoří přílohu Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2 12M, účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a 

Příloha . 

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na elektronické úřední desce v plném znění a na 

listinné úřední desce ve zkráceném rozsahu  od 1.6.2018 do 18.6.2018, kdy bude projednán 

zastupitelstvem.  

Finanční výbor projednal Návrh závěrečného účtu na svém zasedání dne 4.6.2018 bez 

připomínek. Text  Návrhu závěrečného účtu tvoří přílohu tohoto zápisu. 

K návrhu závěrečného účtu mohli občané uplatnit připomínky písemně do 15.6.2018 nebo 

ústně na dnešním jednání zastupitelstva. 

Připomínky:  v návrhu upravit psaní malého „m“  ve slově město. 

Připomínka bude akceptována a opravena ve schváleném dokumentu. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 43 

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

 

 

13)  Majetkové záležitosti 

 

 Z důvodu pozdržení stavby – Rekonstrukce domu č.245– byla požádána Česká spořitelna, 

a.s. o změnu úvěrové smlouvy č.  0317520469  

       - v období čerpání  původně do 30.6.2018   - změna do 30.9.2018 

       - změna úhrady první splátky dne 20.10.2018 

       - změna úhrady poslední splátky  dne 20.9.2033 

Tyto změny budou zahrnuty v dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0317520469 ze dne 27.11.2017. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 44 

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

 

 

 Pan Oldřich Káně žádá zastupitelstvo města o prodej části obecního pozemku. Jedná se o 

parcelu č. 126/1 neplodná půda, ostatní plocha  (celková výměra 3470 m2) o výměře 1951 

m2 v k. ú. Kostelec nad Ohří, která sousedí s pozemkem žadatele.  

Upřesnění ceny části pozemku č. 126/1 o  výměře 1951 m2 v k. ú. Břežany  nad Ohří o 

jehož prodej žádal pan Oldřich Káně. Navrhovaná cena pozemku v místě obvyklá za 1m2 

je … Kč 



Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 45 

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

 

 

 
 Pan Tomáš Macháček žádá zastupitelstvo města o prodej obecního pozemku st. p. č. 94 

v k. ú. Nížebohy . Jedná se o  st. parcelu č. 94 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 82 m2 

z důvodu výstavby plechové garáže.   

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 46 

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

 

 

 Pan Ing. Michal Vlášek, žádá zastupitelstvo města o prodej  obecních pozemků. Jedná se o 

tyto parcely: p. č. 775/3, 777/2 a 789/2 orná půda  o celkové výměře 9061 m2 v k. ú. 

Budyně nad Ohří. Pan Vlášek hodlá na těchto parcelách uskutečnit svůj podnikatelský 

záměr stavby provozovny.  

      Upřesnění ceny výše uvedených pozemků  o celkové   výměře 9061m2 v k. ú. Budyně nad      

      Ohří o jejichž prodej žádal pan Ing. Michal Vlášek. Navrhovaná cena pozemku za 1m2 je      

      99,-- Kč.  

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

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 47 

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

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 48 

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

 

 

 Město Budyně nad Ohří  má zájem o koupi částí pozemkových parcel č. 569, a 570/19 – 

orná půda  o velikosti 9.061 m2 v k.ú. Budyně nad Ohří, které jsou ve vlastnictví pana 

Petra Žárského a pana Miroslava Urbana. Tyto pozemky budou využity pro novou 

zástavbu rodinných domů. Pozemky se nachází v lokalitě, která je dle územního plánu 

vyhrazena jako plocha smíšená obytná městská. 

             Navržená cena za 1m2 je 99,-- Kč. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 49 

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

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 50 

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

 

 Pan Kindl  podal návrhy na odkoupení pozemků od paní Dany Kotěrové  

- p.č. 770/2 v k. ú. Břežany nad Ohří o výměře 425 m2, za částku 35,- Kč/m2 a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. Celková cena je 14.875,- Kč. 

 

- odkoupení části pozemku p.č. 770/3 v k. ú. Břežany nad Ohří, za částku 35,- Kč/m2 a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy. Přesná výměra pozemku bude upřesněna po 

vypracování oddělovacího plánu. 
 



- části pozemku p.č. 770/10 v k. ú. Břežany nad Ohří, za částku 35,- Kč/m2 a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. Přesná výměra pozemku bude upřesněna po vypracování 

oddělovacího plánu. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 51 

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

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 52 

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

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 53 

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

 

Pan Kindl  podal návrhy na odkoupení pozemků od pana Jiřího Tomáška  

 

- pozemku p.č. 770/8 v k. ú. Břežany nad Ohří o výměře 109 m2, za částku 35,- Kč/m2 a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy. Celková cena je 3.815,- Kč. 

 

- pozemku p.č. 770/7 v k. ú. Břežany nad Ohří o výměře 102 m2, za částku 35,- Kč/m2 a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy. Celková cena je 3.570,- Kč. 

 

- pozemku p.č. 770/11 v k. ú. Břežany nad Ohří o výměře 217 m2, za částku 35,- Kč/m2 a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy. Celková cena je 7.595,- Kč. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 54 

Počet hlasujících:  Pro:   Proti: 0  Zdržel se:   

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 55 

Počet hlasujících:  Pro:   Proti: 0  Zdržel se:   

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 56 

Počet hlasujících:  Pro:   Proti: 0  Zdržel se:   

 
 

Pan Kindl  podal návrhy na převod pozemků ve vlastnictví České republiky  

 
 

- bezúplatný převod pozemku p.č. 770/5 v k. ú. Břežany nad Ohří o výměře 342 m2 

z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Budyně nad Ohří a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy. 

 

- bezúplatný převod pozemku p.č. 822/1 v k. ú. Břežany nad Ohří o výměře 263 m2 

z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Budyně nad Ohří a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy. 

 

- bezúplatný převod části pozemku p.č. 822/2 v k. ú. Břežany nad Ohří z vlastnictví České 

republiky do vlastnictví města Budyně nad Ohří a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 57 



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

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 58 

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

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 59 

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

 

 Místostarosta Petr Kindl požádal zastupitelstvo o schválení finančního podílu města na obnově 

kulturní památky „Severovýchodní bašta městského opevnění č.p.315, v soukromém vlastnictví 

firmy Autorecar s.r.o., Benešovská 300, 257 26 Divišov“, v rámci městského programu regenerace 

MPZ v roce 2018 ve výši 5.000,- Kč  

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 60 

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

 

 

14) Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace 

 

Tento dodatek se týká Smlouvy o poskytnutí investiční dotace PD 10/2017 ze 

dne21.7.2017. Touto smlouvou byla poskytnuta investiční dotace za účelem realizace projektu 

„Rekonstrukce sportoviště TJ Viktorie Budyně nad Ohří“. 

TJ Viktorie Budyně nad Ohří žádá o  změnu smlouvy -   navýšení částky o 250.000,00 Kč  a 

prodloužení doby realizace stavby do 08/2018. 

Tyto změny budou zahrnuty v dodatku č. 1 ke smlouvě PD 10/2017. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 61 

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

 
 

15)  Rozpočtové opatření 

 
 Rozpočet města Budyně nad Ohří 2018 
Návrh rozpočtového opratření č. 4 4/ZM/2018 
Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč 
Příjmy Výdaje 
Příjmy daňové 33 768 000,00 X 
Příjmy nedaňové 10 473 000,00 X 
Příjmy Kapitálové 1 120 000,00 X 
Přijaté transfery 3 486 568,00 X 
Běžné výdaje X 41 206 598,05 
Kapitálové výdaje /investiční/ X 14 515 656,00 
Mezisoučet 48 847 568,00 55 722 254,05 
Financování 
splátka úvěrů 3 304 000,00 
příjaté úvěry 7 570 000,00 
dofinancování rozdílu příjmů a výdajů ze zůstatku 
min. období 

2 608 686,05 

Celkem včetně financování 59 026 254,05 59 026 254,05 
Nepoužitý zůstatek min.období 26 267 284,09 26 267 284,09 
Celkem 85 293 538,14 85 293 538,14 
Přílohy: 
RO 4 4/ZM/ 2018 Soupis položek rozpočtového opatření 
dne: 18.6.2018 

 



Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 62 

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

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 63 

Počet hlasujících: 14 Pro: 14  Proti: 0  Zdržel se:  1 

 

 

16)  Obecně závazná vyhláška – noční klid 

Pan starosta předložil zastupitelům ke schválení Obecně závaznou vyhlášku o výjimečném 

zkrácení nočního klidu. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 64 

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

 

 

17)  Obecně závazná vyhláška – nakládání s odpady 

 Pan starosta předložil zastupitelům ke schválení Obecně závaznou vyhlášku, kterou se 

stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Budyně nad Ohří. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 65 

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

 

 

18)  Ratifikace POH (plán odpad. hospodářství) 

 Zastupitelstvo města se přihlásilo k plánu odpadového hospodářství, který za obce a města 

litoměřického okresu nechalo zpracovat Sdružení obcí pro nakládání s odpady SONO. Schválením 

tohoto připojení se k Plánu odpadového hospodářství obcí litoměřického okresu zastupitelstvo 

potvrdilo realizaci opatření plynoucí z plánu odpadového hospodářství. Tex plánu odpadového 

hospodářství bude zveřejněn na webových stránkách města. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 66 

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

 

19) Interpelace 
Starosta požádal zastupitelstvo města Budyně nad Ohří o pověření k zastupování města na 

valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti konané dne 21. 6. 2018 v Teplicích. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 67 

Počet hlasujících: 14 Pro: 14  Proti: 0  Zdržel se:  1 

 

20) Diskuze 

Interpelace a diskuze byla sloučena do jednoho bodu. 

. 

 

 

 

 

 

 

 



21) Usnesení 

 

29/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání  

 

30/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního 

zastupitelstva. Počet přítomných 13    omluveni   1 , neomluveni 0.   
 

31/2018/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení: MUDr. Rážková, 

Vladislava Rážková, RNDr. Blanka Horáčková 

 

32/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, aby návrhová komise vykonávala i funkci 

volební 

 

33/2018/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje ověřovatele zápisu: Bc.  Michal Vogel,  

MUDr. Jan Medonos 

 

34/2018/ZM 

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

zapisovatelkou paní Eva Šánová. 

 

35/2018/ZM Zastupitelstvo bere na vědomí složení slibu zastupitele Jindřicha  Štrencla  podle § 

69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 

 

36/2018/ZM Zastupitelstvo města schvaluje volbu předsedy kontrolního výboru, kterou bude 

vykonávat Jindřich Štrencl. 

 

37/2018/ZM 

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

jednání zastupitelstva č. 1 – 28/ZM/2018   

 

38/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady za období 

20.03.2018 – 15.06.2018 

 

39/2018/ZM 

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

rozpočtového provizoria, za období od 1.1.2018 do 19.3.2018 tj. do schválení rozpočtu na rok 

2018. Přijatá pravidla byla dodržena dle určených kritérií. 

 

40/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí hospodaření města za I. čtvrtletí 2018 

k 31.3.2018. 

 

 

 



41/2018/ZM  

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

v roce  2017. 

 

42/2018/ZM 

Zastupitelstvo Města Budyně nad Ohří schvaluje účetní závěrku města za rok 2017 sestavenou k 

31.12.2017, včetně protokolu o schválení účetní závěrky. 

 

43/2018/ZM 

Zastupitelstvo Města Budyně nad Ohří schvaluje Závěrečný účet města za rok 2017, včetně 

zprávy nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření města za rok 2017 a vyjadřuje souhlas s 

celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  

 

44/2018/ZM 

Zastupitelstvo Města Budyně nad Ohří schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0317520469 

na rekonstrukci bytovky č.p. 345 ze dne 27.11.2017 a pověřuje starostu podpisem dodatku ke 

smlouvě. 

 

45/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje prodej části pozemku 126/1 v k.ú. Kostelec 

nad Ohří. 

 

46/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje prodej pozemku 94  v k.ú. Nížebohy. 

 

47/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou cenu pozemků. p. č.. 775/3, 777/2 

a 789/2 orná půda  v k. .ú. Budyně nad Ohří  o výměře 9061 m2. Navržená cena   za 1m je 99,--Kč 

. Tak, že  celková částka pozemku je 897.039,-- Kč.  

 

48/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej  pozemků. p. č. 775/3, 777/2 a 789/2 orná 

půda  v k. ú. Budyně nad Ohří o výměře 9061 m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

49/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou cenu za 1m2 pozemku v částce Kč 

99,--Kč, což je celková částka 897.039 Kč za ……..  

 

50/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 569 a  570/18 v k. 

ú. Budyně nad Ohří od pana Žárského a  Urbana a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

51/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje odkoupení pozemku p.č. 770/2 v k. ú. Břežany 

nad Ohří o výměře 425 m2 od paní Dany Kotěrové, za částku 35,- Kč/m2 a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy. Celková cena je 14.875,- Kč. 

 

 

 

 



52/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 770/3 v k. ú. 

Břežany nad Ohří od paní Dany Kotěrové, za částku 35,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy. Přesná výměra pozemku bude upřesněna po vypracování oddělovacího plánu. 

 

53/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 770/10 v k. ú. 

Břežany nad Ohří od paní Dany Kotěrové, za částku 35,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy. Přesná výměra pozemku bude upřesněna po vypracování oddělovacího plánu. 

 
54/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje odkoupení pozemku p.č. 770/8 v k. ú. Břežany 

nad Ohří o výměře 109 m2 od pana Jiřího Tomáška, za částku 35,- Kč/m2 a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy. Celková cena je 3.815,- Kč. 

 

55/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje odkoupení pozemku p.č. 770/7 v k. ú. Břežany 

nad Ohří o výměře 102 m2 od pana Jiřího Tomáška, za částku 35,- Kč/m2 a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy. Celková cena je 3.570,- Kč. 

 

56/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje odkoupení pozemku p.č. 770/11 v k. ú. Břežany 

nad Ohří o výměře 217 m2 od pana Jiřího Tomáška, za částku 35,- Kč/m2 a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy. Celková cena je 7.595,- Kč. 

 

57/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 770/5 v k. ú. 

Břežany nad Ohří o výměře 342 m2 z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Budyně nad 

Ohří a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

58/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 822/1 v k. ú. 

Břežany nad Ohří o výměře 263 m2 z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Budyně nad 

Ohří a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

59/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 822/2 v k. 

ú. Břežany nad Ohří z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Budyně nad Ohří a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

 
60/2018/ZM  
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční podíl města na obnově kulturní památky 

„Severovýchodní bašta městského opevnění č.p.315, v soukromém vlastnictví firmy Autorecar 

s.r.o., Benešovská 300, 257 26 Divišov“, v rámci městského programu regenerace MPZ v roce 

2018 ve výši 5.000,- Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

 

 

 

 



61/2018/ZM 

Zastupitelstvo Města Budyně nad Ohří schvaluje  Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční 

dotace PD 10/2017 ze dne 21.7.2017 na sportoviště u fotbalovém areálu a pověřuje starostu 

podpisem dodatku ke smlouvě.  

 

62/2018/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1/RM/2018, 

2/RM/2018, 3/RM/2018 schválená radou města. 

 

63/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. 4  4/ZM/2018 dle níže 

uvedené rekapitulace. 

 
  
Rozpočtového opratření č. 4 4/ZM/2018 

Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč 

Příjmy Výdaje 

Příjmy daňové 33 768 000,00 X 

Příjmy nedaňové 10 473 000,00 X 

Příjmy Kapitálové 1 120 000,00 X 

Přijaté transfery 3 486 568,00 X 

Běžné výdaje X 41 206 598,05 

Kapitálové výdaje 

/investiční/ 

X 14 515 656,00 

Mezisoučet 48 847 568,00 55 722 254,05 

Financování 

splátka úvěrů 3 304 000,00 

příjaté úvěry 7 570 000,00 

dofinancování rozdílu příjmů a výdajů ze 

zůstatku min. období 

2 608 686,05 

Celkem včetně financování 59 026 254,05 59 026 254,05 

Nepoužitý zůstatek 

min.období 

26 267 284,09 26 267 284,09 

Celkem 85 293 538,14 85 293 538,14 

 

 
 
64/2018/ZM 

Zastupitelstvo Města Budyně nad Ohří schvaluje obecně závaznou vyhlášku  

o výjimečném krácení nočního klidu 

 

65/2018/ZM 

Zastupitelstvo Města Budyně nad Ohří schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví 

systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a 

systém nakládání se stavebním odpadem na území města Budyně nad Ohří  

 

 

66/2018/ZM 

Zastupitelstvo Města Budyně nad Ohří schvaluje připojení se k plánu odpadového hospodářství, 

které bylo vypracováno Sdružením obcí pro nakládání s odpady v litoměřickém okrese. 



 

67/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří pověřuje Ing. Petra Medáčka, CSc., M.B.A. zastupováním 

na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti konané dne 21. 6. 2018 v Teplicích. 

 

 

Všechna usnesení číslo 29/2018/ZM až 67/2018/ZM byla schválena nadpoloviční většinou všech 

členů Zastupitelstva města Budyně nad Ohří 

 

16) Závěr 

Závěrem starosta všem poděkoval za účast. 

 

 

 

 

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

starosta města        místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

       

 

zapsala dne:  18.06.2018  Eva Šánová 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


