
 1 

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

 

Zápis č. II/2022 ze slavnostního zasedání  
 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O.  

ze dne  29.4.2022 od 17.00 hodin 20.00 hod. 
 

 

Pořad jednání:         

       Slavnostní zasedání Zastupitelstva k XXV. výročí udělení statutu města     

                  Budyně nad Ohří s tímto programem 

  
- Zahájení a přivítání hostů 

- Schválení oceněných  

- slavnostní projev starosty k XXV. výročí  

- předání ocenění klíče od bran města se zápisem do pamětní knihy 

- předání ocenění čestných občanství se zápisem do pamětní knihy 

- vzpomínkový pořad 

- přestávka 

- koncert vážné hudby 

- ukončení slavnostního zasedání 
               

1) Zahájení  

 Starosta Ing. Petr Medáček, CSc. přivítal zastupitele a jednání zahájil. Konstatoval, že je 

přítomno 12   zastupitelů,  3   jsou omluveni,  

  

Zastupitelé schválili  12 -ti hlasy dnešní program jednání. 

 

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

 

 Bc. Michal Vogel, Jaroslav Vanča 

 

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

 

Návrh na usnesení: 

34/2022/ZM 

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

ověřovatele zápisu ve složení: Bc. Michal Vogel, Jaroslav Vanča 

 

Hlasování: 

Pro:  12  

Proti:   0 

Zdržel se:  0 
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2) Schválení ocenění klíče od bran města a čestných občanství  

Návrh na usnesení: 

35/2022/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje následující oceněné osobnosti 

 

klíč od bran města 

Dr. Marek, in memoriam 

Dr. Stožický, in memoriam  

Prof. Dr. Jahodář 

 

čestné občanství 

p. Ivan Munzar 

p. Marie Čížková 

p. Jaromír Hyšman,  in memoriam 

p. Jarmila Slámová,  in memoriam  

 

Hlasování: 

Pro:  12 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

 

3)   Slavnostní zasedání Zastupitelstva k 25.výročí udělení statutu města Budyně nad Ohří 

 

Slavnostní projev starosty k 25. výročí získání statutu města Budyně nad Ohří 

Předání slavnostních ocenění 

Kulturní program – koncert vážné hudby – Accordeon Accompagnato 

 

 

 

 

4) Usnesení 

 

34/2022/ZM 

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

ověřovatele zápisu ve složení: Bc. Michal Vogel, Jaroslav Vanča 

 

 

35/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje udělení klíče od bran města panu Dr. Markovi in 

memoriam 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje udělení klíče od bran města panu Dr. Stožickému 

in memoriam 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje udělení klíče od bran města panu prof.Dr.Jahodáři 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje udělení čestného občanství panu Ivanovi 

Munzarovi 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje udělení čestného občanství paní Marii Čížkové 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje udělení čestného občanství panu Jaromíru 

Hyšmanovi in memoriam 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje udělení čestného občanství paní Jarmile Slámové 

in memoriam 
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Všechna usnesení číslo 34/2022ZM až 35/2022/ZM byla schválena nadpoloviční většinou všech 

členů Zastupitelstva města Budyně n. Ohří 

 

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

starosta města        místostarosta 

 

 

 

 

ověřovatelé zápisu:   

 

 

zapsala dne:  29.4.2022 – Iva Hojzanová 

 

 

 

 

 

 

 

 


