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

 

Zápis č. IV/2021 z veřejného zasedání 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O. 

ze dne 

15.11.2021 od 17.00 hodin do 23.00 hod. 

 
Přítomni:      11 členů  zastupitelstva  města,     3  omluveni,     0  neomluven, viz  prezenční listina 

 

Pořad jednání:  1)   Zahájení 

   2)   Navržená změna progr. dle § 16,odst.2/f z.č.128/2000Sb. 

   3)   Schválení programu 

   4)   Informace o usnášeníschopnosti 

   4)   Volba orgánů zastupitelstva 

   5)   Kontrola usnesení 

   6)   Informace starosty o činnosti rady 

   7)   Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za  

                                         odkládání komunálního odpadu z nemovitých věcí 

   8)  Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému  

                                         odpadového hospodářství 

   9)   Majetkové záležitosti 

         9.1 prodej pozemku v k.ú. Nížebohy 

         9.2 prodej pozemku v k.ú. Budyně nad Ohří 

         9.3 prodej pozemku v k.ú. Budyně nad Ohří  

          10)  Aktualizace „Komunitní strategie“ města (aktualizace       

                                        pasportu projektových záměrů)   

                                11)  Hospodaření města k 30.9.2021 

          12)  Rozpočtová opatření 

          13)  Návrh rozpočtu města na r. 2022 

                                14)  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2023 - 2025 

                                15)  Dotace – schválení dodatků 

          16)  Schválení podání žádostí o dotace 

        16.1 Dotace na výstavbu workoutového hřiště 

                                        16.2 Dotace na přístavbu základní školy   

                                17)  Územní plán – změna užitné plochy 

        18)   Informace o kontrole výkonu samostatné působnosti 

                provedené u Města Budyně nad Ohří 

        19)  Vypořádání nalezené finanční hotovosti  

        20)  Různé 

        21)  Interpelace 

          22)  Diskuse  

          22)  Usnesení       

                               23)  Závěr                                 

 

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

se zasedání zastupitelstva koná za podmínek protiepidemických opatření. 

Informoval zastupitele i přítomnou veřejnost o oznámení spolku Občané pro lepší 

Budyňsko, že bude streamovat dnešní jednání. Případné dotazy ohledně streamu a případného 

záznamu budou směřovány na spolek Občané pro lepší Budyňsko.   

 



2)   Navržená změna progr. dle § 16,odst.2/f z.č.128/2000Sb. 

Žadatel Miloš Jirsa, Vrbka 40 podal žádost na základě § 16 odst. 2, písm f) zákona č. 

128/2000 Sb o projednání bodu „Zvýšení celkové stávající kapacity nádob na tříděný odpad 

na území města Budyně nad Ohří a na území obcí spadajících pod město Budyně nad Ohří a 

pořízení sběrných nádob na plast“ 

Připomínka: 

Poch – připomíná, že není potřeba hlasovat o změně programu.  

Starosta - tato připomínka nebyla akceptována, protože neakceptuje podmínku projednání 

záležitosti v samostatné působnosti města. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 80/2021/ZM 

Počet hlasujících: 11 Pro: 9 Proti:     2    Zdržel se: 0  

 

Tato navržená změna bude zařazena jako bod 7) před projednávání vyhlášky o odpadech. 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 81/2021/ZM 

Počet hlasujících: 11 Pro: 9 Proti:2              Zdržel se: 0  

 

Dále starosta navrhl o zařazení bodu Aktualizace programu městské památkové zóny na rok 

2022. Tato navržená změna bude projednávána pod bodem 21) 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 82/2021/ZM 

Počet hlasujících: 11 Pro: 11 Proti:       0     Zdržel se: 0  

 

Před schválením programu se dostavil zastupitel  V. Svoboda – hlasovací 

kvódum se zvýšilo na 12 
 

3)  Schválení programu 

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

členové zastupitelstva obdrželi materiály včas a mohli se s ním tedy seznámit. Dále se otázal, 

zda má někdo připomínku k navrženému programu nebo pozměňující návrh.  

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 83/2021/ZM 

Počet hlasujících: 12 Pro: 12 Proti:0              Zdržel se: 0  

 

4)  Informace o usnášeníschopnosti  

Starosta konstatoval, že je v okamžiku zahájení jednání přítomno 12 zastupitelů, 3 

zastupitelé se omluvili. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné ve všech projednávaných 

záležitostech. Prezenční listina je součástí zápisu. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 84/2021/ZM 

Počet hlasujících: 12 Pro: 12 Proti:0              Zdržel se: 0  

 

 

4.1 Volba orgánů zastupitelstva 
 

V rámci tohoto bodu byla navržena návrhová komise ve složení:  

Vladislava Rážková, Blanka Horáčková, Jaroslav Vanča 

 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 85/2021/ZM 

Počet hlasujících:  12        Pro:   12  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 



Ověřovateli zápisu byli navrženi: Jindřich Štrencl, Milena Doušová 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 86/2021/ZM 

Počet hlasujících:   12      Pro:   12  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Pracovním předsednictvem je Rada města Budyně nad Ohří a  

zapisovatelkou je Eva Šánová 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 87 /2021/ZM 

Počet hlasujících:  12     Pro:    12          Proti:0          Zdržel se: 0 

 

 

5.  Kontrola usnesení 

Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Materiály ke kontrole 

usnesení byly zveřejněny a zaslány zastupitelům.. 

 

Připomínky: 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 88/2021/ZM 

Počet hlasujících:      12   Pro:   12        Proti:0  Zdržel se: 0 

 

6. Informace starosty o činnosti rady města 

Starosta konstatoval, že od minulého podání zprávy o činnosti rady se její jednání konalo 5 x. 

Zastupitelé ve svých materiálech obdrželi zápisy i usnesení rady. Veřejnosti jsou dostupná 

usnesení na úřední desce. Starosta podal informaci zastupitelům o jednání poslední rady, které 

se uskutečnilo ještě před zasedáním zastupitelstva a nemohli se s ním zastupitelé tudíž 

seznámit.  

 

Připomínky: 

Veřejnost:  

Šmek – budou se navyšovat finanční prostředky na opravy MPZ 

Kindl – bude se postupovat podle pravidel v minulých letech 

Starosta – tento program v Budyni n. O. funguje od roku 1992 čili není tato záležitost v ničem  

                 Nová 

Šmek – otázka na studijní cestu místostarosty a přínosy z těchto studijních cest 

Místostarosta – studijní cesta po památkově chráněných místech přináší inspirace pro práci  

            v Budyni nad Ohří a její MPZ.  

Starosta – zástupci města Budyně nad Ohří jsou pravidelnými účastníky studijních cest, které  

                 pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska   

Poch – informaci k výzvě komunálních politiků 

Starosta – výzva se týkala navýšení odměn zastupitelů a rada města nepodpořila navýšení  

                 odměn zastupitelům 

Šmek – dotaz na určování a žádosti na udělení odměn 

Vogel – odpověděl a konstatoval ze zápisu rady způsob přidělování odměn a popsal způsob  

              podání žádosti 

Šmek – dotaz na výši částky odměny ředitelce MŠ 

Starosta – přesto, že zjišťování těchto velice osobních informací neschvaluji a považuji 

požadování těchto údajů za neetické a nemorální oznámil starosta výši odměny ředitelky MŠ 

  



Zastupitelé: bez připomínek 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 89/2021/ZM 

Počet hlasujících:  12      Pro:  12           Proti: 0           Zdržel se: 0 

 

7) Navýšení počtu nádob na separovaný odpad 

Žadatel Miloš Jirsa, Vrbka 40 podal žádost na základě § 16 odst. 2, písm. f) zákona č. 

128/2000 Sb. o projednání bodu „Zvýšení celkové stávající kapacity nádob na tříděný odpad 

na území města Budyně nad Ohří a na území obcí spadajících pod město Budyně nad Ohří a 

pořízení sběrných nádob na plast.“ 

 

Připomínky: 

Veřejnost:  

Poch – diskutoval o způsobu jak tohoto cíle dosáhnout a sám zpochybnil vhodnost způsobu  

            návrhu na úpravu počtu nádob 

Starosta – zdůraznil nevhodnost úpravy počtu nádob tímto matematickým způsobem a odkázal  

           na diskuzi při veřejném projednání vyhlášek týkajících se odpadů, že po cca 6-ti            

           měsících bude vyhodnocen stav a potřeba nádob na sběr oddělených složek SKO a  

           případně dle potřeby bude počet doplněn. Návrh nepromyšleného způsobu navyšování  

           nádob označil starosta jako nevhodný a nekompetentní 

Štrencl – podpořil stanovisko starosty o zhodnocení skutečné potřeby navýšení nádob po 

nějaké  

          době provozování nového odpadového systému 

 

Zastupitelé:  

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 90/2021/ZM 

Počet hlasujících:  12      Pro:  0           Proti: 12          Zdržel se: 0 

 

 

8)   Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu    

      z nemovitých věcí 

 

Město Budyně nad Ohří připravilo na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o o místních 

poplatcích a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 

ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku. 

Vyhláška stanovuje místní poplatek za odkládání odpadu a starosta předložil zásady koncepce 

vyhlášky. 

 

Připomínky: 

Veřejnost:  

Šmek – proč je minimální základ dílčího poplatku 0 kg 

Starosta – neexistuje žádný důvod kvůli kterému bychom měli určovat množství odpadu, které  

            občan skutečně nevyprodukoval. 

Poch – dožadoval se slevy za odpady od seniorů a nařkl starostu, že tvrdil nemožnost slev  

            v systému poplatků za odpady. Tuto nepravdu argumentoval odpověďmi z různých  

            státních institucí 

Starosta – dle zkušeností o udělování výjimek a úlev za poskytované služby nedoporučil 

systém  

           slev a to hlavně s ohledem nato, že tato záležitost je administrativně složitá a vlastně  

           neproveditelná, a to hlavně s ohledem nato, že množství odpadu není vázané na  

           jednotlivé osoby, ale na nádoby přináležející k nemovitosti. Hovořil o možnostech  

           bonifikace jiným způsobem 

Šmek – připomenul důvod diskuze o slevách 



Poch – vyčíslení požadavků na rozpočet pro případ bezplatné likvidace odpadů pro seniory  

Starosta – informoval o tom, že systém je nastaven tak, že bude pro občany Budyně n.O.  

            levnější než doposud a to pro všechny skupiny obyvatel. Z toho důvodu se domnívá, že  

            není nutné zavádět další slevové bonusy. 

Neidentifikovaný – příspěvek nebyl uvedený na mikrofon 

Kindl – v diskuzi na téma slev považuje za zbytečnou 

Vogel – konstatoval, že se zúčastnil veřejného projednání vyhlášek o odpadech a 

nezaznamenal  

             žádný požadavek ze strany seniorů, naopak reakce seniorů byli vůči poplatkové  

             vyhlášce pozitivní  

Starosta – konstatoval, že diskuze vedoucí ke zdůvodňování drahoty života v místních částech  

            nesouvisí s projednávaným bodem vyhlášky o poplatcích 

 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 91/2021/ZM 

Počet hlasujících: 12       Pro:  12           Proti: 0           Zdržel se: 0 

 

9)  Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

Město Budyně nad Ohří připravilo na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech (dále jen zákon o odpadech) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku. 

Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství. 

 

Připomínky: 

Veřejnost: bez připomínek 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 92/2021/ZM 

Počet hlasujících:   12     Pro:  12           Proti: 0           Zdržel se: 0 

 

 

10)   Majetkové záležitosti 

10.1 Prodej pozemku v k.ú. Nížebohy 

Pan Ing. David Kunert (jakožto zastupující Krajíčka Petra a Šumanové Ivety, bytem 

Nížebohy27) žádá o koupi části pozemkové parcely č. 362/1  o výměře 21 m2, ostatní 

komunikace, ostatní plocha,  v k. ú. Nížebohy. Důvodem je legalizace stavby, která na tomto 

pozemku stojí a to minimálně 40 let. Navrhovaná cena za prodej pozemku je 50 Kč /m2. 

Záměr města o prodeji části pozemkové parcely č.p. 362/1 o výměře 21m2 byl dle zákona 

vyvěšen. Nikdo jiný se nepřihlásil. 

 

Připomínky: 

Veřejnost: bez připomínek 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 93/2021/ZM 

Počet hlasujících:   12     Pro:  12           Proti: 0           Zdržel se: 0 

 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 94/2021/ZM 

Počet hlasujících:  12      Pro:  12           Proti: 0           Zdržel se: 0 

 

 



 

10.2 Prodej pozemku v k.ú. Budyně nad Ohří 

Paní Renata Brabencová žádá o koupi pozemkové parcely č. 612/87, zahrada  o 

výměře 266m2, v k. ú. Budyně nad Ohří v ulici Spojovací 

Připomínky: 

Veřejnost:  

Brabencová – vysvětlovala důvody proč užívá pozemek, který je ve vlastnictví města bez  

                       právních náležitostí dále informovala o možnosti vydržení zmíněného pozemku 

Starosta – vysvětlil důvody požádání o vydání pozemku nebo doložení nabývacího titulu a  

                  zároveň informoval o tom, že nabídl společnou návštěvu na katastru nemovitosti,            

                 což je jediná instituce, která může vlastnická práva k nemovitostem potvrdit nebo  

                 vyvrátit.  

Štrencl – dotaz přesvědčila jste se kolik m2 jste koupila, když jste zapisovala na katastr 

Brabencová – nezjišťovala jsem             

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 95/2021/ZM 

Počet hlasujících:   12     Pro:  0           Proti: 12           Zdržel se: 0 

 

 

10.3 Prodej pozemku v k.ú. Budyně nad Ohří  

Paní Schönfelderová žádá o koupi části pozemkové parcely č. 517/36 zahrada o 

výměře 1050 m2 v ulici Z Dvorem v k. ú. Budyně nad Ohří. 

 

Připomínky: 

Veřejnost:  

Poch – proč pí Schönfelderové byl doporučen pronájem a paní Brabencové ne 

Starosta – žádost pí Schönfelderové obsahovala prodej nebo pronájem. Paní Brabencová  

                 žádala pouze o prodej. 

 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 96/2021/ZM 

Počet hlasujících:  12      Pro:  0           Proti: 11          Zdržel se: 1 

 

 

11) Aktualizace „Komunitní strategie“ města (aktualizace  pasportu projektových      

záměrů) 

Starosta představil aktualizaci Rozvojové aktivity města Budyně nad Ohří a partnerských 

subjektů  v letech 2015 – 2025. Akční plán rozvoje města Budyně nad Ohří představuje 

přehled prioritních projektových záměrů připravených k realizaci v příštích letech 2010-2025. 

Projektové záměry jsou zpracované v jednotné struktuře projektové fiche, která obsahuje 

podrobnější informace než přehled projektů zpracovaný jako výstup jejich pasportizace. 

Ty záměry, které nebudou realizované v příštích 2 letech, jsou zařazeny do tzv. projektového 

zásobníku, který tvoří další kapitolu tohoto výstupu. Také tyto projekty jsou zpracovány 

v podobě projektové fiche. 

Poslední kapitolou akčního plánu je návrh systému řízení projektů ve městě. Návrh obsahuje 

variantní modely rozdělení kompetencí mezi jednotlivé orgány a osoby a rovněž popis tzv. 

projektového cyklu, tedy způsobu cyklického předkládání, přípravy, schvalování, realizace a 

hodnocení projektů. 

 

 

Připomínky: 



Veřejnost:  

Dotaz mimo mikrofon – za jak dlouho budou realizované dotační tituly a výzvy z plánovacího  

               období 2021 – 2027 

 

Starosta – dle zkušenosti z minulých období je aplikace jednotlivých výzev a dotačních titulů  

               zpožděná o O,5 – 1,5 roku  

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 97/2021/ZM 

Počet hlasujících:  12      Pro:  12           Proti: 0           Zdržel se: 0 

 

 

12)  Hospodaření města k 30.9.2021 

Zastupitelé obdrželi k tomuto bodu rekapitulaci plnění rozpočtu na rok 2021 a dále přehled 

plnění rozpočtu  příjmů daňových, nedaňových, kapitálových a přijatých transferů  a přehled 

běžných a kapitálových výdajů.  Příjmy k 30.9.2021 byly plněny na 64,06 % a výdaje na 

30,55%. Hospodaření projednal finanční výbor dne 13.12.2021 bez připomínek. Žádný 

závazný ukazatel plnění rozpočtu nebyl překročen. 

 

Připomínky: 

Veřejnost: bez připomínek 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Před hlasováním odešel jeden zastupitel – hlasovací kvódum se snížilo na 11 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 98/2021/ZM 

Počet hlasujících:   11     Pro:  11           Proti: 0           Zdržel se: 0 

 

 

13)  Rozpočtová opatření 

 

13.1 Rozpočtová opatření schválená radou 

RO/2021/009  ze dne 14.10.2021 byly schváleny poskytnuté dotace  

PD  13/2021 TJ Sokol Budyně n.O. 20.000,00 Kč 

PD  14/2021 Hospic Litoměřice 10.000,00 Kč 

PD  15/2021 Linka bezpečí  3.000,00 Kč 

 

RO/2021/010 ze dne 14.10.2021 schválené poskytnuté dotace  

PD 4/2021 oprava fasády č.p. 36   10.000,00 Kč   

PD 16/2021 Mateřská škola-SVČ Budyně nad Ohří 13.999,00 Kč 

 

Těmito rozpočtovými opatřeními se celkový rozpočet nemění, přerozděluje se celková částka 

schválená pro poskytování dotací.  

 

Připomínky: 

Veřejnost: bez připomínek 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Před hlasováním se vrátil jeden  zastupitel – hlasovací kvódum se zvýšilo na 12 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 99/2021/ZM 

Počet hlasujících:   12     Pro:  12           Proti: 0           Zdržel se: 0 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 100/2021/ZM 



Počet hlasujících:   12     Pro:  12           Proti: 0           Zdržel se: 0 

 

 

 

13.2 Návrh rozpočtového opatření č. RO/2021/011 

K projednávanému bodu zastupitelé obdrželi rozpis jednotlivých položek návrhu 

rozpočtového opatření č. RO/2021/011 a celkovou rekapitulaci přehledu rozpočtu příjmů a 

výdajů.  

Tímto rozpočtovým opatřením došlo: 

K navýšení daňových příjmů o 2.154 tisíc Kč. 

k navýšení nedaňových příjmů o 63 tisíc Kč. 

ke snížení přijatých dotací o 8.480 tisíc Kč 

- úprava dotace na revitalizaci synagogy do výše přijaté zálohy – neinvestiční 1.971.468,00Kč 

a investiční 11.171.646,00 Kč – snížení o 8.762.076,00 Kč 

-neinvestiční přijaté dotace od obcí – zásahy hasiči + 48.500,00 Kč 

- dotace z krajského úřadu  pro Mateřskou školu – SVČ – 31.000,00 Kč – průtoková dotace-

přeposlána mateřské škole 

- dotace z krajského úřadu na opravu drobných památek 

- oprava pomníku sv. Barbory + 31.220,00 Kč 

-oprava božích muk na Průhoně  + 32.710,00 Kč 

- oprava bývalého popraviště + 37.000,00 Kč 

Celkem ke snížení příjmů o 6mil. 263 tisíc Kč. 

 

Ke zvýšení výdajů o 454 tisíc. V běžných výdajích. 

-  na základě žádosti ředitelky školní jídelny-navýšení příspěvku na provoz hlavní činnosti 

školní jídelny o 53.000,00 Kč z důvodu navýšení skutečně uvařených obědů v období září– 

listopad. 

- navýšení běžných výdajů je u § hasiči – opravy a udržování techniky, veřejné osvětlení a 

kulturu. 

 

Financování  -dofinancování rozdílu příjmů a výdajů o 6.717 tis. ze zůstatku minulých 

období. 

Návrh rozpočtového opatření byl projednán ve finančním výboru dne 13.12.2021.  

 

Připomínky: 

Veřejnost: bez připomínek 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 101/2021/ZM 

Počet hlasujících:  12      Pro:  12           Proti: 0           Zdržel se: 0 

 

Po schválení bodu č. 12 starosta vyhlásil desetiminutovou přestávku 

 
14)  Návrh rozpočtu města na r. 2022 

 

Návrh rozpočtu města na rok 2022  byl  předložen zastupitelům v tomto členění: 

Rekapitulace  příjmů a výdajů, tabulka č. 1- Návrh rozpočtu příjmy a tabulka č. 2 návrh 

rozpočtu výdaje s vyznačením závazných ukazatelů.  

Další informace ke zpracovanému návrhu rozpočtu byly předloženy přehledy příjmů, výdajů 

v členění SR 2021, upravený rozpočet k 31.10.2021, skutečnost k 31.10.2021 návrh rozpočtu 

2022, návrh příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím,  návrh rozpočtu sociálního 

fondu a návrh financování rozpočtu a výkaz o plnění rozpočtu Fin 2-12M k 31.10.2021. 



Návrh rozpočtu byl sestaven dle předpokládaného plnění daňových příjmů, vybíraných 

poplatků a vlastních příjmů s ohledem na plnění předcházející období a na základě 

předpokladů rozdělení daňových příjmů MF. 

Na straně výdajů byly do rozpočtu zahrnuty běžné výdaje ve výši 44.886.550 Kč, 

nákladnější opravy ve výši 7 930 850 Kč a předpokládané investiční akce ve výši 53.558.250 

Kč.  

Objem finančních prostředků na poskytované individuální dotace 200.000,00 – převod 

kompetence na radu.  

Ve financování je zahrnuto doplacení úvěrů ve výši 8.055.504 Kč a rozdíl mezi příjmy a 

výdaji, který bude kryt ze zůstatku minulých období.   

Další příjmy a výdaje  budou zapojovány do rozpočtu případně upravovány v průběhu roku 

dle přijatých dotací a realizovaných akcí rozpočtovými opatřeními.   

.Návrh rozpočtu byl  zveřejněn  dne 30.11.2021 na elektronické úřední desce v plném rozsahu  

a na listinné ve zjednodušeném rozsahu (rekapitulace). Finanční výbor projednal tento návrh 

dne 13.12.2021 bez připomínek. 

 

Návrh rozpočtu Města Budyně nad Ohří na rok 2022   

   Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč 
  

 

Příjmy Výdaje 

Příjmy daňové 36 613 000,00 X 

Příjmy nedaňové 10 956 000,00 X 

Příjmy Kapitálové 120 000,00 X 

Přijaté transfery 19 915 782,00 X 

Běžné výdaje X 52 817 400,00 

Kapitálové výdaje /investiční/ X 53 558 250,00 

Rozpočet příjmy a výdaje 67 604 782,00 106 375 650,00 

Financování-předpokládaný zůstatek k 
31.12.2021  55.000 tis.Kč     

splátka úvěrů pol 8124 -8 055 504,00   

dofinancování rozdílu příjmů a výdajů 
ze zůstatku min. období 46 826 372,00   

Celkem rozpočet včetně financování 106 375 650,00 106 375 650,00 

Nepoužitý zůstatek min.období 
(předpoklad) 8 173 628,00   

   Přílohy 
  Návrh rozpočtu příjmy 
  Návrh rozpočtu výdaje 
  

   Připomínky k předloženému návrhu rozpočtu mohou občané předložit písemně do 10.12.2021 

nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, kde se bude návrh rozpočtu projednávat (15.12.2021). 

   

   Návrh rozpočtu na rok 2022 bude zveřejněn v listinné podobě na úřední desce  /v užším rozsahu/ 

V plném rozsahu je zveřejněn na internetových stránkách města Budyně nad Ohří na adrese 

 www.budyne.cz/úřední deska. 
 

  

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v budově Městského úřadu, Mírové náměstí 65, 

Budyně nad Ohří     



   Zveřejněno: 30.11.2021 
 Sejmuto: do schválení rozpočtu 
  

 

 

Připomínky: 

Veřejnost:  

Snášel – projeví se státní rozpočtové provizorium na rozpočtu města 

Vogel – neprojeví 

Snášel – rozdíl mezi příjmy a výdaji v rozpočtu spotřebují veškeré úspory z minulých období 

Starosta – rozpočet je postaven proinvestičně tak jako v minulých letech a je postaven na  

               všechny podané dotační žádosti. S velkou pravděpodobností se veškeré záměry    

               plánované v roce 2022 neuskuteční. 

Snášel – vrátil se k problematice aktualizace municipální strategie což bylo mimo 

projednávaný  

              bod. Dále diskutoval vhodnost jednotlivých položek rozpočtu a poměr investičních a    

             měkkých projektů.  

Starosta – návrh rozpočtu je vyvážený z pohledu investic, měkkých projektů i a tvorby služeb  

             pro občan 

Zastupitelé:  

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 103/2021/ZM 

 

Počet hlasujících: 12       Pro:  12           Proti: 0           Zdržel se: 0 

 

 

15)  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2023 – 2025 

Zastupitelům byl předložen návrh rozpočtového výhledu měst na rok 2023-2025.  

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu vychází z finančních možností a potřeb města. Je 

zpracován v členění tříd dle rozpočtové skladby, splátek úvěrů a předpokladu financování.  

Do výhledu byly zpracovány zejména provozní výdaje a případné nutné opravy a investice.  

Návrh byl zveřejněn na úřední desce dne 30.11.2021 a projednán finančním výborem 

13.12.2021 bez připomínek. 

p. Strossová požádala o změnu  na konci úvodního textu v návrhu střednědobého výhledu 

rozpočtu. Věta „V tomto výhledu nejsou žádné splátky úvěrů zahrnuty.“ Je v úvodním textu 

obsažena 2x. Ve chváleném návrhu vypustit větu na konci textu nad tabulkou.  

Město Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65, 411 18  Budyně nad Ohří 
Návrh  střednědobého  výhledu  rozpočtu v tis. Kč na r. 2023, 2024 a 2025 
Střednědobý výhled rozpočtu je sestavován na základě zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Při sestavování se vychází z potřeb města a 

z jeho finančních možností. 

V tomto výhledu rozpočtu nejsou zahrnuty žádné splátky úvěrů. Splacení všech úvěrů, je 

zahrnuto v rozpočtu města na rok 2022. V tomto výhledu nejsou žádné splátky úvěrů 

zahrnuty.                v tis. Kč 

  rok 2023 

 

rok 2024 Rok 2025 

Počáteční stav peněžních 

prostředků k 1.1. 

 15 000 

 

18 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

24 940 

 

Daňové příjmy Daňové výnosy, místní 

poplatky 
36 800 37 000 37 500 

 



Nedaňové příjmy Příjmy z poskytování 

služeb, nájemné ,zpětný 

odběr odpadů 

12 100 12 300 12 500 

Kapitálové příjmy Ppříjmy z prodeje majetku-

drobné prodeje 
120 120 120 

Přijaté dotace Výkon veřejné správy, 

případně Veřejně 

prospěšné práce 

2 000 2 000 2 000 

 

Příjmy celkem po 

konsolidaci 

  

51 020 

 

51 420 

 

 

52 120 

 

Běžné neinvestiční 

výdaje 

Běžné provozní výdaje, 

opravy a údržba 
41 500 41 800 42 300 

Kapitálové /investiční/ 

výdaje 

Investiční výdaje 

 
6 000 5 000 5 000 

 

Výdaje celkem po 

konsolidaci 

  

47 500 

 

45 000 

 

47 300 

 

 

Saldo příjmů a výdajů 

  

3 520 

 

 

6 420 

 

 4820 

 

Financování     

- splátka dlouhodobých 

úvěrů (pol.8124) 

 0 

 

0 

 

0 

 

Konečný stav peněžních 

prostředků k 31. 12. 

 18 520 24 940 

 

29 760 

 

Připomínky k předloženému návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané předložit 

písemně do 10.12.2021 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 15.12.2021, kde se 

návrh střednědobého výhledu rozpočtu bude projednávat.  
 

Návrh střednědobé výhledu rozpočtu bude zveřejněn v listinné podobě na úřední desce a na 

internetových stránkách města Budyně nad Ohří na adrese www.budyne.cz/úřední deska. 

 

 Zveřejněno:     30.11.2021              Sejmuto: do schválení střednědobého výhledu rozpočtu  

 

 

Připomínky: 

Veřejnost: bez připomínek 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 104/2021/ZM 

Počet hlasujících:   12     Pro:  12           Proti: 0           Zdržel se: 0 

 

 

16)  Dotace – schválení dodatků 

 Dodatky od firmy Baumaterm s.r.o., která rekonstruuje MŠ Ladovu v Budyni nad Ohří   

a dodatky od  firmy StavProMont s.r.o, která rekonstruuje bývalou školu v Nížebohách na 

sociální byty.  

 

Připomínky: 

Veřejnost:  

Zastupitelé: bez připomínek 



 

Starosta jednání přerušil a vyhlásil pětiminutovou přestávku 
 

Zařazené body na jednání vyvolalo diskuzi plnou emocí a právně nepodložených 

argumentací. Po dlouhé diskuzi se zastupitelstvo rozhodlo tento bod z programu jednání 

stáhnout a předložit ho na jednom z dalších jednání zastupitelstva s doložením relevantních 

právních předpisů.  

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 105/2021/ZM 

Počet hlasujících:  12      Pro:  11           Proti: 0           Zdržel se: 0 

 
 
 

17)  Schválení podání žádostí o dotace 

 

17.1 Dotace na výstavbu workoutového hřiště 

Workoutové hřiště, které je plánováno na p.p.č. 611/3 v kú. Budyně nad Ohří u mezi 

budovami ZŠ a MŠ.  Předpokládaná částka pro výstavbu bude cca 800.000,-- Kč. Žádost o 

dotaci bude podána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

 

Připomínky: 

Veřejnost: bez připomínek 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 106/2021/ZM 

Počet hlasujících:    12    Pro:  12           Proti: 0           Zdržel se: 0 

 

 

 

 

17.2 Dotace na přístavbu základní školy 

 

Přístavba základní školy  - město bude žádat o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.  

 

Připomínky: 

Veřejnost: bez připomínek 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 107/2021/ZM 

Počet hlasujících:  12      Pro:  12           Proti: 0           Zdržel se: 0 

 

 

18)  Územní plán – změna užitné plochy 

Firma Zepos a.s. Radovesice , žádá o změnu užitné plochy v územním plánu. Jedná se 

to tyto parcely : stavební 449 a 578, pozemkové parcely : 69/39, 697/43, 697/46, 697/47 v k. 

ú. Budyně nad Ohří.  Změna se týká z plochy pro zemědělskou výrobu na plochu pro 

průmyslovou zónu. 

 

Připomínky: 

Veřejnost: bez připomínek 

Zastupitelé: bez připomínek 

 



Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 108/2021/ZM 

Počet hlasujících:   12     Pro:  12           Proti: 0           Zdržel se: 0 

 

 

19)  Informace o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u Města Budyně 

nad Ohří 

Tuto informaci podal pan starosta. V souladu se zákonem č. 255/2012 Sb. o kontrole 

(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů provedlo Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy Praha 4 kontrolu ve 

výkonu samostatné působnosti města Budyně nad Ohří dne 3. listopadu 2021. Předmětem 

kontroly bylo dodržování § 12, § 16, § 39, § 41, § 43, § 84, § 85, § 87, § 92-96, § 99-102 a § 

117-119 zákona o obcích, § 5, § 14-18 zákona č. 106/1999 Sb. a § 26 a §69 zákona 500/2004 

Sb. 

. 

 

 

Připomínky: 

Veřejnost: bez připomínek 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 109/2021/ZM 

Počet hlasujících:   12     Pro:  12           Proti: 0           Zdržel se: 0 

 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 110/2021/ZM 

Počet hlasujících:   12     Pro:  12           Proti: 0           Zdržel se: 0 

 

 

20)  Vypořádání nalezené finanční hotovosti  

Dne 7.12.2018 v 15.00 hodin předala na městský úřad Budyně nad Ohří  paní Milada Hrubá 

peněžní obnos  5.100,00 Kč, který nalezla v ulici Hradební. Informace byla neprodleně 

vyhlášena veřejným rozhlasem. Nikdo se o hotovost nepřihlásil. Navrhujeme zastupitelstvu 

schválení vypořádání nalezené finanční hotovosti v poměru 10%  ( 510,00 Kč) nálezce a 90% 

( tj. 4590.00Kč) do výnosů města.     

 

Připomínky: 

Veřejnost: bez připomínek 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 111/2021/ZM 

Počet hlasujících:  12      Pro:  11           Proti: 0           Zdržel se: 1 

 

21)  Aktualizace programu regenerace MPZ 
Místostarosta Kindl předložil zastupitelům k odsouhlasení Aktualizaci programu regenerace 

městské památkové zóny na rok 2022. Podrobně zhodnotil plnění jednotlivých cílů Programu 

regenerace na období 2015 až 2020 i Aktualizace na rok 2021. 

 

Veřejnost: 

Poch – požadavek nas zveřejnění projektových stupňů sýpky 

Místostarosta – byla podána informace na minulých jednáních 

Starosta – je možné zveřejnit předběžné studie s ohledem na to, že projektová dokumentace je  

                vytvářena jako dokumentace pro výběrové řízení.  

Zastupitelé:  



Štrencl – otevřel problematiku památek v cizím vlastnictví s tím, že nechce podporovat 

finančně  

              rekonstrukce památek ve vlastnictví např. církví.  

Místostarosta – oprava památek se zařazuje z toho důvodu, že dotváří charakter MPZ.  

Následná diskuze proběhla mimo záznamové zařízení, proto nemůže být součástí zápisu.  

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 112/2021/ZM 

Počet hlasujících:  12      Pro:  11           Proti: 0           Zdržel se: 1 

 

 

22)  Různé 

Štrencl – dotaz v jaké jsme společnosti dodávek energií, zda hrozí nebezpečí zdražování 

z důvodu účasti u operátorů Bohemia Energy. 

Starosta – město odebírá energie od ČEZ a Inogy 

Šmek – svozová firma odpadů má technické zařízení na vážení odpadů 

Starosta – u občanů, kteří se včas zapojili do režimu čipování popelnic bude vážený svoz SKO 

probíhat od 1.1.2022. Svozová firma má technologii na vážení odpadů. 

Jirsa – dotaz na odstranění nedodělků v tělocvičně. Kdy budou dokončeny.  

Starosta – nedodělky budou dokončeny po ukončení zimní sezóny 2021 – 2022. 

Anonymní tazatel – písemné doložení odstranění nedodělků. 

Starosta – nedodělky jsou součástí záruky. Provozní náklady hradí město. 

 

Starosta poděkoval všem pracovníkům města a pracovníkům příspěvkových organizací, 

kteří se úspěšně vypořádali se situaci vyvolanou covidem-19 a předložil zprávu základní 

školy o provozu školy v době epidemie. Dále informoval o vývoji kulturních akcí na 

podzim a zima 2021-2022. V závěru starosta popřál všem klidné prožití vánoc a 

přechodu na nový rok a zároveň popřál všem pevné zdraví.  

 

23)  Interpelace 

Diskuze  a interpelace sloučeno do jednoho bodu. 

 
24) Diskuse 

 
Spojena v bodu interpelace 

 

25) Usnesení 

 

80/2021/RM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zařazení bodu projednání navýšení počtu 

nádob na separovaný odpad. 

 

81/2021/ZM  

Zastupitelstvo města schvaluje doplnění dnešního jednání doplněný o bod 7) navýšení počtu 

nádob na separovaný odpad. Následující body budou zvýšeny vždy o jeden.  

 

82/2021/ZM  

Zastupitelstvo města schvaluje doplnění programu dnešního jednání  o bod 21) Aktualizace 

programu městské památkové zóny na rok 2022. Následující body budou zvýšeny vždy o 

jeden.  

 

83/2021/ZM  



Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva včetně doplnění 

programu  

 

84/2021/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního 

zastupitelstva. Počet přítomných 12 ,  omluveni 3 ,  neomluven   .    

 

85/2021/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení:  

Ladislava Rážková, RNDr.Blanka Horáčková, Jaroslav Vanča 

……………………………………………………………………………………………. 

 

86/2021/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje ověřovatele zápisu ve složení:  

Jindřich Štrencl, Milena Doušová 

……………………………………………………………………………………………. 

 

87/2021/ZM  

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

města a zapisovatelkou  paní  Eva Šánová 

 

 

88/2021/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení 

z minulého jednání zastupitelstva. 

 

89/2021/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informaci starosty o činnosti rady. 

 

90/2021/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje návrh o navýšení nádob na svoz tříděných 

odpadů dle požadavku spolku Občané za lepší budyňsko. 

 

91/2021/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním 

poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitých věcí. 

 

92/2021/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o stanovení 

obecního systému odpadového hospodářství. 

 

93/2021/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou prodejní cenu  za část p. .p. č. 

362/1 v  k .ú. Nížebohy , výměra části pozemku je 21 m2. Navržená cena v místě obvyklá  za 

1m je 50Kč vč. DPH. Tak, že  celková částka za pozemky je 1.050,-- Kč vč. DPH.  

 

94/2021/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 362/1 

ostatní komunikace, ostatní plocha v k.ú. Nížebohy o velikosti 21 m2 a pověřuje starostu 

podpisem kupní smlouvy.  

 

95/2021/ZM  



Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemkové parcely č. 612/87 zahrada, o výměře 266 

m2 v ulici Spojovací v k. ú. Budyně nad Ohří 

 

96/2021/ZM  

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemkové parcely č. 517/36 zahrada, o výměře 

1050 m2 v ulici Za Dvorem v k. ú. Budyně nad Ohří 

 

97/2021/ZM  

Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci „Komunitní strategie města“ 

 

98/2021/ZM  

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

nad Ohří k 30.9.2021.  

 

99/2021/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtové opatření č.RO/2021/009 a 

RO/2021/010 schválené radou města. 

 

100/2021/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje navýšení příspěvku na provoz hlavní činnosti Školní jídelny 

Budyně nad Ohří o 53.000,00 Kč. 

 

101/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. RO/2021/011. 

 

102/2021/ZM  

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

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

opatření v následujícím rozsahu: 

1. Přesun ze schváleného objemu finančních prostředků na poskytování individuálních dotací 

z paragrafu 6409 org. 0100 do jakéhokoliv výdajového paragrafu, dle poskytovaných dotací.   

Schválená rozpočtová opatření radou města budou předložena na nejbližším jednání 

zastupitelstva města.  

Toto usnesení je platné do schválení nového rozpočtu.  

 

103/2021/ZM  

Zastupitelstvo  města Budyně nad Ohří schvaluje  rozpočet Města Budyně nad Ohří na rok 

2022 v předloženém znění: Rekapitulace, která je součásti usnesení a tabulky č.1 rozpočet 

příjmy a tabulky č. 2 rozpočet výdaje, které jsou přílohou usnesení. 

 

Schválený rozpočet Města Budyně nad Ohří na rok 2022   

   Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč 
  

 

Příjmy Výdaje 

Příjmy daňové 36 613 000,00 X 

Příjmy nedaňové 10 956 000,00 X 

Příjmy Kapitálové 120 000,00 X 

Přijaté transfery 19 915 782,00 X 

Běžné výdaje X 52 817 400,00 

Kapitálové výdaje /investiční/ X 53 558 250,00 

Rozpočet příjmy a výdaje 67 604 782,00 106 375 650,00 



Financování-předpokládaný zůstatek k 
31.12.2021  55.000 tis.Kč     

splátka úvěrů pol 8124 -8 055 504,00   

dofinancování rozdílu příjmů a výdajů 
ze zůstatku min. období 46 826 372,00   

Celkem rozpočet včetně financování 106 375 650,00 106 375 650,00 

Nepoužitý zůstatek min.období 
(předpoklad) 8 173 628,00   
 

 

 

 

 

104/2021/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Budyně 

nad Ohří na období 2023 – 2025 dle předloženého návrhu: 
Město Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65, 411 18  Budyně nad Ohří 
Schválený  střednědobý  výhled  rozpočtu v tis. Kč na r. 2023, 2024 a 2025 
Střednědobý výhled rozpočtu je sestavován na základě zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Při sestavování se vychází z potřeb města a 

z jeho finančních možností. 

V tomto výhledu rozpočtu nejsou zahrnuty žádné splátky úvěrů. Splacení všech úvěrů, je 

zahrnuto v rozpočtu města na rok 2022.       

                 v tis. Kč 

  rok 2023 

 

rok 2024 Rok 2025 

Počáteční stav peněžních 

prostředků k 1.1. 

 15 000 

 

18 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

24 940 

 

Daňové příjmy Daňové výnosy, místní 

poplatky 
36 800 37 000 37 500 

 

Nedaňové příjmy Příjmy z poskytování 

služeb, nájemné ,zpětný 

odběr odpadů 

12 100 12 300 12 500 

Kapitálové příjmy Ppříjmy z prodeje majetku-

drobné prodeje 
120 120 120 

Přijaté dotace Výkon veřejné správy, 

případně Veřejně 

prospěšné práce 

2 000 2 000 2 000 

 

Příjmy celkem po 

konsolidaci 

  

51 020 

 

51 420 

 

 

52 120 

 

Běžné neinvestiční 

výdaje 

Běžné provozní výdaje, 

opravy a údržba 
41 500 41 800 42 300 

Kapitálové /investiční/ 

výdaje 

Investiční výdaje 

 
6 000 5 000 5 000 

 

Výdaje celkem po 

konsolidaci 

  

47 500 

 

45 000 

 

47 300 

 

 

Saldo příjmů a výdajů 

  

3 520 

 

 

6 420 

 

 4820 

 

Financování     



- splátka dlouhodobých 

úvěrů (pol.8124) 

 0 

 

0 

 

0 

 

Konečný stav peněžních 

prostředků k 31. 12. 

 18 520 24 940 

 

29 760 

 

 

105/2021/ZM  

Zastupitelstvo Města Budyně nad Ohří stahuje bod č. 16  - dotace schválení dodatků 

 

106/2021/ZM  

Zastupitelstvo Města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti o dotaci na workoutové 

hřiště na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a schvaluje smlouvu o dílo na zpracování 

projektu a pověřuje starostu  podpisem smlouvy. 

 
107/2021/ZM  

Zastupitelstvo Města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti o dotaci na přístavbu 

pavilonu základní školy na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  a schvaluje smlouvu o dílo na 

zpracování projektu a pověřuje starostu  podpisem smlouvy. 

 
108/2021/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje změnu užitné plochy v územním plánu 

z plochy pro zemědělskou výrobu na plochu pro průmyslovou zónu pro tyto parcely : stavební 

449 a 578, pozemkové parcely : 69/39, 697/43, 697/46, 697/47 v k. ú. Budyně nad Ohří. 

 

109/2021/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informaci Ministerstva vnitra o 

kontrole  výkonu samostatné působnosti provedené u Města Budyně nad Ohří  

 

110/2021/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří ukládá starostovi podat kontrolnímu orgánu zprávu o 

odstranění nedostatků zjištěných při kontrole. 

 

111/2021/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje vypořádání nalezené finanční hotovosti 

rozdělením v poměru 10 % nálezci a 90 % zařadit do výnosu města Budyně nad Ohří. 

 

112/2021/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje aktualizaci programu regenerace městské 

památkové zóny na r. 2022. 

 
 

Všechna usnesení číslo 80/2021/ZM až 112 /2021/ZM byla schválena nadpoloviční většinou 

všech členů Zastupitelstva města Budyně nad Ohří 

 

26)  Závěr 

Závěrem starosta všem poděkoval za účast a ukončil jednání. 

 

 

 

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

starosta města        místostarosta 

 

Ověřovatelé zápisu:  



Jindřich Štrencl,  

Milena Doušová 

 

 

zapsala dne: 23.12.2021   E. Šánová 


