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

 

Zápis č. IV/2022 z veřejného zasedání  

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ N. O.  

ze dne  

12.09.2022 od 18.00 hodin do 20.30 hod.  
 

 

 
Přítomní:      12  členů  zastupitelstva  města,   3 omluven,     0 neomluven, viz prezenční listina 

 

 

Pořad jednání:  1)   Zahájení 

2)   Schválení programu 

   3)   Informace o usnášeníschopnosti 

   4)   Volba orgánů zastupitelstva 

   5)   Kontrola usnesení 

   6)   Informace starosty o činnosti rady 

   7)   Hospodaření města k 31.08.2022  

   8)   Rozpočtová opatření 

9)   Strategický plán rozvoje města Budyně nad Ohří na období 2023-2033 

            10)   Zpráva finančního výboru   

               11)   Zpráva kontrolního výboru 

                     12)   Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku v k.ú. Roudníček 

            13)   Dotace - Lokální výstražný systém, digitální povodňový plán 

      v Budyni nad Ohří 

14)   Odměny neuvolněným členům zastupitelstva   

           15)    Různé    

           16)    Interpelace   

           17)    Diskuse  

           18)    Usnesení  

         19)    Závěr         

                          

 
    

 
1) Zahájení  

Starosta Ing. Petr Medáček přivítal zastupitele i občany a jednání zahájil.  

 

2) Schválení programu 

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

zastupitelstva obdrželi materiály včas a mohli se tedy seznámit s projednávaným materiálem, 

k některým bodům budou materiály předloženy v průběhu jednání. Má někdo připomínku 

k navrženému programu nebo pozměňující návrh?  

Zastupitelé: starosta Ing. Petr Medáček navrhl zařadit do programu za bod č. 13 bod Odměny 

neuvolněným členům zastupitelstva města. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 061/2022/ZM 

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

 

 

 

 



3) 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. 062/2022/ZM 

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

 

4) Volba orgánů zastupitelstva 

V rámci tohoto bodu byly navrženy ověřovateli zápisu: Blanka Horáčková, Ladislava Rážková  

Zastupitelé: bez připomínek 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 063/2022/ZM 

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

 

Do návrhové komise byli navrženi: Jaroslav Vanča, Jindřich Štrencl, Milena Doušová 

Zastupitelé: bez připomínek 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 064/2022/ZM 

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

 

Pracovním předsednictvem je Rada města Budyně nad Ohří a zapisovatelkou je Alena 

Strossová 

Zastupitelé: bez připomínek 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 065/2022/ZM 

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

 

5)  Kontrola usnesení 

Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Žádné úkoly nebyly 

uloženy. 

Připomínky: 

Zastupitelé: bez připomínek 

Veřejnost: bez připomínek 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 066/2022/ZM 

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

 

6) Informace starosty o činnosti rady města 

Starosta informoval zastupitele o jednání rady města č. 14/2022, č. 15/2022, č. 16/2022, a č. 

17/2022. Zápisy rady č.14-15/2022 zastupitelé obdrželi v materiálech k dnešnímu jednání. 

Starosta podal informace z rady č. 16/2022 ze dne 29.8.2022-přidělení bytů, strategický plán 

rozvoje, souhlas s dotací pro ZŠ, žádost o dotaci pro TJ Sokol-odloženo po projednání sportovní 

komise, přijetí daru pro MŠ, odvoz fekálií - opakování výzvy. 

Informace k radě č. 17/2022 ze dne 12.9.2022 – přidělení bytu, žádost o dotaci TJ Viktorie-

postoupení zastupitelstvu, zpráva komise sociálně zdravotní a komise pro tělovýchovu a sport, 

dotace snížení energetické náročnosti č.p. 340- bude zahájeno výběrové řízení.  

Připomínky: 

Veřejnost: p. Jirsa 

Komu byl přiděleny byty přidělené byty? Starosta odpověděl, že jde o osobní  údaje. 

Kdy bude dokončena komunikace Nádražní? Starosta odpověděl, že oprava teprve začala, 

předpokládá se dokončení do zimy 2022.  

Zda jsou nové informace ve zpracování územního plánu. Starosta odpověděl, že příslib 

zpracovatele je do konce roku 2022. 

Kde bude probíhat instalace el. informačních tabulí v I. etapě? Starosta odpověděl v Budyni n. 

O. ,Kostelci n. O., Nížebohách a ve Vrbce – kde je připravenost k jejich instalaci. Ve druhé 

etapě v Roudníčku, Břežanech a v Pístech, kde realizace vyžaduje delší přípravu vhodnému 

umístění.     

 



Kdy bude realizováno workoutové hřiště u školy? Starosta odpověděl, že dnes se začalo 

s realizací, instalace proběhne v nejbližší době. Režim provozu bude po dohodě sportovní 

komise a základní školy.    

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 067/2021/ZM 

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

 

7) Hospodaření k 31.8.2022 

Zastupitelé k dnešnímu jednání obdrželi přehled plnění daňových příjmů dle položek, 

nedaňových a kapitálových příjmů dle paragrafu a přijatých transferů dle položek. Plnění 

běžných a kapitálových výdajů dle paragrafu. Pro celkové hodnocení plnění rozpočtu obdrželi 

zastupitelé celkovou rekapitulaci příjmů, výdajů a financování k 31.8.2022. Příjmy k 31.8.2022 

činily 39 435 514,53Kč, což je plnění rozpočtu na 55,21 %. Výdaje k 31.8.2022 činily 

35 868 671,94 Kč, což je plnění rozpočtu na 32,55%. Z důvodu mimořádné události na 

Ukrajině byl zřízen nový § 6221. Z rozpočtu města byla výuka českého jazyka pro ukrajinské 

občany. Výdaj bude převeden na § 6121 z § 6171 v rámci rozpočtového opatření č. 9.  Zůstatek 

finančních prostředků k 31.8.2022 byl 59.801.526,46 Kč. Plnění rozpočtu bylo projednáno ve 

finančním výboru dne 7.9. 2022 bez připomínek. 

Připomínky: 

Veřejnost: bez připomínek 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 068/2022/ZM 

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

 

8)   Rozpočtová opatření 

8.1 Rozpočtová opatření schválená radou 

Radou města byla schválená  tato rozpočtová opatření týkající se poskytovaných dotací.  

Rozpočtové opatření  

č.RO/2022/007 příspěvek na příměstské tábory(sportovní a přírodovědný) 5.000,-Kč, Hospic 

sv. Štěpána 15.000,-Kč. 

č. RO/2022/008 – Charita Roudnice nad  Labem 5.000,-Kč. 

Připomínky: 

Veřejnost: bez připomínek 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 069/2022/ZM 

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

 

8.2 Rada navrhuje zastupitelstvu navýšit částku na poskytované dotace o 60.000.00 Kč. 

Z částky schváleného rozpočtu na poskytované dotace zbývá 62.756,00 Kč. Navýšená částka 

bude činit 122.756,00 Kč. 

  

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 070/2022/ZM 

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

 

8.3 Návrh rozpočtového opatření RO/2022/009 

K projednávanému bodu zastupitelé obdrželi rozpis jednotlivých položek návrhu rozpočtového 

opatření č. RO/2022/009 a celkovou rekapitulaci přehledu rozpočtu průjmů a výdajů. Do 

předloženého návrhu bude zahrnuto dotace se státního rozpočtu  kompenzační bonus Covid-19 

ve výši 4898,00 Kč.P. Svobodová E. seznámila zastupitele s položkami rozpočtového opatření. 

V rozpočtové opatření došlo k výrazné úpravě především v položkách energií. U elektrické 

energie a vody byla provedena úprava ve výši předpokládaných záloh. Vzhledem k tomu, že u 



plynu dojde k vyúčtování záloh během září, byl rozpočet navýšen cca o 200%. Celková částka 

úpravy energií je 3.954.000,00 Kč, která je promítnuta ve financování.  

Na dorovnání zvýšených výdajů byly použity prostředky z § 3111 – dokončené výstavby 

mateřské školy a z § 5512 snížení výdajů na pořízení cisternové hasičské stříkačky, které bude 

financováno až v roce 2023.  

Tímto rozpočtovým opatřením došlo k navýšení příjmů o 735.598,00 Kč a k navýšení výdajů o 

4.689 598,00 Kč.  

Připomínky: 

Veřejnost: p. Jirsa – měla být instalována 1 deska, nyní 4 desky 

p. Svobodová E. odpověděla- rada schválila rozšíření I. etapy o instalaci do místních částí, kde 

nejsou vyžadovány žádné stavební úpravy / Kostelec n.O., Nížebohy, Vrbka/.     

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 071/2022/ZM 

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

 

 

9)   Strategický plán rozvoje města Budyně nad Ohří na období 2023-2033 

Minulý týden  proběhlo veřejné projednání strategického plánu rozvoje města Budyně nad Ohří, 

na kterém byla  veřejnost i zastupitelé seznámeni s tímto dokumentem  zástupci zpracovatelské 

firmy. Připomínky, které zazněly na veřejném projednání budou zapracovány do výsledného 

dokumentu. 

Připomínky: 

Veřejnost: Na jakou dobu je vytvořen plán rozvoje / r. 2028. 2023-2033/ a zda je to finální verze 

Starosta odpověděl tento dokument je třeba tvořit minimálně na 10 let, dokument je předán 

k veřejné diskusi.       

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 072/2022/ZM 

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

 

10)   Zpráva finančního výboru 

Člen finančního výboru pan Jaroslav Vanča přednesl zprávu o činnosti finančního výboru za 

uplynulé volební období od roku 20l8-2022. 

Připomínky: 

Veřejnost: bez připomínek 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 073/2022/ZM 

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

 

11)   Zpráva kontrolního výboru 

Člen kontrolního výboru pan Jindřich Štrencl přednesl zprávu o činnosti kontrolního výboru za 

uplynulé volební období od roku 2018-2022. 

Připomínky: 

Veřejnost: bez připomínek 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 074/2022/ZM 

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

 

 

 

 



12) Majetkové záležitosti 

Ing. Kindl seznámil zastupitele s postupem bezplatného převodu části cesty v Roudníčku u 

Obory z vlastnictví státu do vlastnictví města. Jedná se o převod pozemku č.p. 597/5 v k.ú. 

Roudníček o výměře 351 m2. 

Připomínky: 

Veřejnost: bez připomínek 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 075/2022/ZM 

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

 

13) Dotace 

Přijaté dotace 

13.a. Starosta podal informaci o zařazení žádosti o dotaci ze SFŽP na  vybudování Lokálního 

výstražného a varovného systému, digitálního povodňového plánu pro město Budyně nad Ohří 

ministerstvem životního prostředí mezi projekty doporučené k financování.  

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 076/2022/ZM 

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

 

13.b. Byla podána žádost o dotaci ze SFŽP ČR v rámci programu Nová zelená úsporám na 

projekt „Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 340. Byla akceptována dotace ve 

výši 2.15.1863,45 Kč nejpozději do 30.8.2024. Realizace tohoto projektu bude zahájena a 

vyhlášeno výběrové řízení na tuto akci.  

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 077/2022/ZM 

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

 

13.c. Zastupitelům byla předložena žádost na poskytnutí dotace ze Státního fondu životního 

prostředí – Národní program životního prostředí – Energetické úspory veřejných budov – 

výzva č.12/2021 na „Snížení energetické náročnosti – Budova Školní jídelny, ul. Školská 322, 

411 18 Budyně nad Ohří“. Bude provedeno zateplení fasády a stropu, výměna okenních 

otvorů. Zastupitelstvo města si tímto bodem nevymiňuje schvalování smluvních ujednání 

včetně jejich dodatků. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 078/2022/ZM 

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

 

13.d. Poskytované dotace 

TJ Viktorie Budyně nad Ohří žádá o dotaci z rozpočtu města ve výši 20.000,00 Kč. Příspěvek 

bude použit na elektrickou energii, praní dresů, vápno a benzin. Vzhledem k tomu, že výše 

poskytnutých dotací pro TJ Viktorii Budyně nad Ohří přesahuje částku 50.000,00 Kč za rok 

předává rada žádost k projednání zastupitelstvu města.   

Připomínky bod 13): 

Veřejnost: bez připomínek 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 079/2022/ZM 

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

 

14) Odměny neuvolněných členů zastupitelstva 

Starosta navrhl udělení odměny neuvolněným zastupitelům k ukončení volebního období ve  

výši dvou měsíčních odměn. Důvodem návrhu na udělení odměn je pečlivá příprava na jednání 

zastupitelstev, důsledná práce v komisích a výborech, výborná docházka na jednání 



zastupitelstva, spoluúčast na pořádání společenských, kulturních a dětských akcí ve volném 

čase zastupitelů. 

Připomínky: 

Veřejnost: p. Poch – požaduje konkrétní informaci, kolik město bude stát navýšení těchto 

výdajů 

Zastupitelé: Starosta – informace bude poskytnuta emailem 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 080/2022/ZM 

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

 

15)   Různé  

Starosta TJ Sokol Budyně nad Ohří p. Blecha se dotázal na nevyřízenou žádost o individuální 

dotaci na činnost Sokola, která byla podána v březnu 2022 

Rada v dubnu žádost projednala a požadovala doplnění potřebných příloh o statutárním 

zástupci organizace. Toto bylo doloženo v srpnu a rada opět žádost projednala a požádala o 

schůzku sportovní komise o doložení práce s mládeží TJ Sokol 

p. Blecha uvedl, že TJ Sokol pracuje s mládeží prostřednictvím SVČ – tenisový kroužek, byl 

realizován příměstský prázdninový tábor. Požaduje informace, co má předložit sportovní 

komisi 

p. Poch – připomínka, že TJ Sokol dříve nemusel dokládat činnost s dětmi 

Starosta – rada preferuje poskytování individuálních dotací na činnost mládeže a podávat 

informace o těchto aktivitách 

 

16)    Interpelace 

p. Štrencl – podal dotaz na vývoj ve škole ohledně školní inspekce z roku 2019. Zda byla 

provedena další inspekce a zda by mohl dostat zprávu o výsledku 

ředitelka ZŠ – školní inspekce z roku 2109 byla provedena na základě stížnosti rodičů 

problémových dětí, důvody provedení inspekce nebyly pravdivé, bylo požádáno o opravu 

nepravdivé zprávy, tu může provést nezávislá inspekce, která byla pozvána na požadavek 

ředitelky ZŠ a doporučení Krajského úřadu. Nezávislá inspekce na základě tohoto požadavku 

nebyla provedena. 

p. Štrencl – odpověď je dostačující a nepožaduji písemnou odpověď  

 

17)    Diskuse 

p. Jirsa – kdy budou vyměněny dveře ve sportovní hale? 

Starosta – 1ks dveří je již vyměněný, na opravě dalších dveří dodavatelská firma pracuje 

p.Jirsa -  kdy bude dodán model města? 

Starosta – model je již dodán, je umístěn v prostorách hradu 

p.Medáčková – O kolik cm je potřeba opravit dveře ve sportovní hale? 

Starosta – o 3 cm 

p. Jirsa – zda je doplněna tabulka odpadů 

Starosta – jedná se o pilotní projekt, údaje o svozech se zpracovávají do modulu Komunální 

odpad v programu Munis. Z dosavadních podkladů o svozech se jeví, že systém bude úsporný 

pro obyvatele, průměrná váha popelnice se pohybuje okolo 21kg. 

p. Šmek – důvod kontroly čipů v Břežanech 

Starosta – kontrola čipů v Břežanech kvůli slabému signálu, dodavatelská firma pouze 

upřesňuje přidělení čipů jednotlivým nemovitostem, přičemž čipy jsou plně funkční 

p. Snášel – v jakém formátu převádíme data o svozech do programu Munis 

Starosta – z Excelu do CSV 

p.Jirsa – zda města nakoupilo někde elektřinu a plyn 

Starosta – v tuto chvíli nemá město nakoupené žádné množství, není jisté jak se bude situace 

na trhu s těmito komoditami vyvíjet 

p. Snášel – kolik firem vstoupilo do soutěže na zpracování Strategického plánu města 

Starosta – do soutěže vstoupili 3 firmy, na základě poptávkového řízení byla smlouva 

uzavřena s firmou a v ceně vysoutěžené z poptávkového řízení 



Dále pan Snášel, p. Jirsa, p. Petrus a p. Poch rozvinuli diskuzi o ceně a výběru firmy na 

zpracování Strategického plánu města 

Starosta – opakovaně odpověděl, že firma byla vybrána na základě poptávkového řízení 

s nejnižší cenovou nabídkou 

p. Štrencl – lipová alej ve Školské ulici – ošetření poškozených stromů 

p. Hojzanová – 1 lípa je v řešení kácení, probíhá entomologické vyšetření stromů ve Školské 

ulici 

 

18)  Usnesení 
061/2022/ZM  

Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání včetně navržených změn. 

 

062/2022/ZM  

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

Počet přítomných  12    , omluveni  3     , neomluven 0.    

 

063/2022/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: Blanka Horáčková, 

Ladislava Rážková 

 

064/2022/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení: Vanča Jaroslav, Štrencl 

Jindřich, Doušová Milena 

 

065/2022/ZM  

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

zapisovatelkou  paní  Alena Strossová. 

 

066/2022/ZM  

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

zastupitelstva. 

 

067/2022/ZM 

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

 

068/2022/ZM 

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

k 31.8.2022.  

 

069/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtová opatření RO/2022/007 a 

RO/2022/008 schválené radou města. 

 

070/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navýšení částky na poskytování individuálních dotací 

z rozpočtu města o 60.000,-Kč. 

 

071/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. RO /2022/009 

 

072/2022/ZM     

Zastupitelstvo města bere na vědomí strategický plán rozvoje města Budyně nad Ohří na období 2023-

2033 a předkládá tento plán  k veřejné diskusi   

 

073/2022/ZM - Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu finančního výboru 

 

074/2022/ZM - Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu kontrolního výboru      

 



075/2022/ZM - Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje bezúplatný převod pozemku 

p.č. 597/5 v k.ú. Roudníček o výměře 351 m2 z vlastnictví České republiky do vlastnictví města 

Budyně nad Ohří a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 
076/2022/ZM  -  Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí  informaci o příslibu  přidělení 

dotace SFŽP  na  vybudování bezdrátového lokálního výstražného a varovného systému a digitálního 

povodňového plánu pro město Budyně nad Ohří.  

 

077/2022/ZM- Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí  informaci o akceptaci žádosti 

SFŽP  na Snížení energetické náročnosti bytového domu  Pražská 340 v Budyni nad Ohří. 

  

078/2022/ZM - Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti Státnímu fondu 

životního prostředí ČR, z Národního programu životního prostředí - Energetické úspory 

veřejných budov,  na projekt „Snížení energetické náročnosti - Budova Školní jídelny, ul. 

Školská 322, 411 18 Budyně nad Ohří“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy a všech ostatních 

náležitostí.  

 

079/2022/ZM - Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje poskytnutí individuální dotace 

TJ Viktorie Budyně nad Ohří ve výši 20.000,00 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

080/2022/ZM – Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje odměnu neuvolněným 

zastupitelům ve výši dvou měsíčních odměn. 

 

Všechna usnesení číslo 061/2022/ZM až  080/2022/ZM byla schválena nadpoloviční většinou 

všech členů Zastupitelstva města Budyně nad Ohří 

 

19) Závěr 

Závěrem starosta všem poděkoval za účast a za diskusi. Poté poděkoval zastupitelům za práci 

v zastupitelstvu a komisích během volebního období 2018-2022. A sdělil zastupitelům a 

veřejnosti, že do dalšího volebního období nebude kandidovat. 

Pan Munzar poděkoval starostovi za jeho dlouholetou práci pro město. Za úspěšný rozvoj města 

ve všech oblastech a vstřícnou spolupráci. 

Paní Munzarová vyjádřila poděkování starostovi za občany i za sebe za jeho práci, kterou se 

zasloužil o rozvoj Budyně jak ve sportu, realizací mnoha staveb tak i v pořádání mnoha 

kulturních akcí.     

 

 

 

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

starosta města        místostarosta 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

  

Blanka Horáčková……………………………………………. 

 

 

 

Ladislava Rážková…………………………………………………… 

 

 

 

zapsala dne:         19.9.2022  A. Strossová 


