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

Zápis č. VII/2022 z veřejného zasedání  
 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ N. O.  
ze dne 22.12.2022 od 16.30 hodin do 23.00 hod.  

 
 
Přítomní:      15  členů  zastupitelstva  města,   0 omluven,     0 neomluven, viz prezenční listina 
Hosté: 7 
 
Pořad jednání:    
1)    Zahájení 
2)    Schválení programu   
 3)   Volba orgánů zastupitelstva 
4)    Informace o usnášeníschopnosti 
5)    Kontrola usnesení 
6)    Informace starosty o činnosti rady 
7)    Schválení programu regenerace MPZ  
8)    Schválení přílohy programu regenerace MPZ 
9)    Určení zastupitele pro územní plánování 
10)   Určení zastupitele pro Euroregion Labe Elbe 
11)  Určení zastupitele pro SHS ČMS 
12)  Určení zastupitele pro SVS 
13)  Určení zastupitele pro Mikroregion Budyňsko 
14)  Určení zastupitele pro SESO 
15)  Určení zastupitele do Spolku pro obnovu venkova ČR 
16)  Určení zastupitele do Svazu měst a obcí ČR 
17)  Pověření zástupce města v org. SONO 
18)  Revokace usn. č. 101/2022/ZM 
19)  Určení odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
20)  Volba členů finančního výboru 
21)  Volba členů kontrolního výboru 
22)  Hospodaření města k 31.10.2022   
23)  Rozpočtová opatření 
       - rozpočtová opatření schválená radou 
       - rozpočtové opatření RO/2022/012  
24)  Návrh rozpočtu na rok 2023 
25)  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2024 – 2026 
26)  Majetkové záležitosti 
       - Prodej části pozemkové parcely 608/13 v k.ú. Budyně n.O. 
        - Prodej pozemkové parcely 608/20 v k.ú. Budyně n.O. 
        - Prodej parcely č. 608/18 v k.ú. Budyně n.O. 
        - Nabídka nákupu pozemků v lokalitě Lada.  
27)   Strategický plán města Budyně nad Ohří 
28)   Formální přístup do koridoru D8 
29)   Informační panely 
30)   Interpelace  
31)   Diskuse        
32)   Usnesení 
33)   Závěr 

                  



 
1) Zahájení  

Starosta Ing. Petr Kindl 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?  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání.  
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 111/2022/ZM 
Počet hlasujících: 15 Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se:  0 
SCHVÁLENO 
 
3) Volba orgánů zastupitelstva 
V rámci tohoto bodu byly navrženy ověřovateli zápisu:  
RNDr. Blanka Horáčková, MUDr. Jana Rážková, 
Zastupitelé: návrh OPLB (Poch) Mgr. Filip Snášel 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje ověřovatele zápisu ve složení:  
MUDr. Jana Rážková, RNDr. Blanka Horáčková, Mgr. Filip Snášel 
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 112/2022/ZM 
Počet hlasujících:     15     Pro:  15  Proti: 0 Zdržel se: 0 
SCHVÁLENO 
 
Dále zastupitelé hlasovali o volbě návrhové a volební komise 

a) Zastupitelstvo města schvaluje spojení návrhové a volební komise. 
Počet hlasujících:     15     Pro:  11  Proti: 2 Zdržel se: 2 
 

b) Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou a volební komisi ve složení: 
Ing. Michal Vogel, Petr Šatra, Miloš Jirsa Dis. 

 
Návrh usnesení 

a) Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje spojení návrhové a volební komise 
b) Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou a volební komisi ve složení:  

Ing. Michal Vogel, Petr Šatra, Miloš Jirsa DiS. 
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 113/2022/ZM 
Počet hlasujících:   15        Pro:   14 Proti: 0 Zdržel se: 1 
SCHVÁLENO 
 
 
Pracovním předsednictvem je Rada města Budyně nad Ohří  
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města.  
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 114/2022/ZM 
Počet hlasujících:  15       Pro:         12           Proti:   0       Zdržel se: 3 
SCHVÁLENO 
 
Zastupitelstvo města schvaluje, že zapisovatelkou je pí Eva Šánová. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zapisovatelku  paní  Evu Šánovou. 
 



Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 115/2022/ZM 
Počet hlasujících:  15       Pro:    14            Proti:   0       Zdržel se: 1 
SCHVÁLENO 
 
 
4) Informace o usnášeníschopnosti 
Starosta konstatoval, že je v okamžiku zahájení jednání přítomno 15 zastupitelů, 0 zastupitelé 
se omluvili. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné ve všech projednávaných záležitostech. 
Prezenční listina je součástí zápisu. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva. 
Počet přítomných  15    , omluveni     0  , neomluven 0.    
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 116/2022/ZM 
Počet hlasujících:   15         Pro:     15          Proti: 0 Zdržel se:  0 
SCHVÁLENO 
 
5)  Kontrola usnesení 
Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstev 
12.9.2022,24.10.2022,21.11.2022. Žádné úkoly nebyly uloženy. 
Připomínky: 
Zastupitelé: bez připomínek 
Veřejnost: bez připomínek 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulých jednání 
zastupitelstev ze dne 12.9.2022, 24.10.2022, 21.11.2022 
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 117/2022/ZM 
Počet hlasujících:   15      Pro:    11             Proti:   0       Zdržel se: 4 
SCHVÁLENO 
 
6) Informace starosty o činnosti rady města 
Starosta informoval zastupitele o jednání rady města č.18, 19, 20, 21. Dále v zápise  č. 22 rada 
projednávala souhlas s trvalým pobytem, vyúčtování poskytnutých dotací, digitalizace kronik, 
zápis č. 23 ze 7.12.22 Udělení mimořádných finančních odměn PO MŠ, udělení mimořádných 
finančních odměn ZŠ, schválení odměny ředitelce ŠJ, žádost o zřízení osadních výboru 
v Kostelci n.O., nabídka na vývoz septiků, žádost o  pronájem pozemků č.p. 26/20 a 26/19 před 
domem č. p. 32 v Kostelci nad Ohří, žádost o odprodej částí pozemků č.p. 26/1, 26/7,126/2 a 
611/6  v k. ú Kostelec nad Ohří, žádost o odkoupení  p.p.č. 608/20 v k.ú Budyně nad Ohří, 
Žádost o odkoupení části pozemkové parcely č. 608/13 v k.ú. Budyně nad Ohří, svatební 
termíny na rok 2023, Historické pečetě Budyně n.O., Vyúčtování poskytnuté dotace PD 4/2022, 
vyúčtování poskytnuté dotace PD 14/2022, vyúčtování poskytnuté dotace PD 6/2022, 
vyúčtování poskytnuté dotace PD 7/2022,vyúčtování poskytnuté dotace PD 15/2022, 
inventarizace, návrh rozpočtu města na rok 2023, návrh střednědobého výhledu rozpočtu města 
na r. 2024 – 2026 
 
Dotazy zastupitelů: 
Jirsa – dotaz ke komisím, které byly schváleny radou 
Starosta – členy si vybírají předsedové komisí 
Snášel – proč je navržen předsedou komise Petr Medáček 
Starosta – rada ho vybrala a schválila 
Poch – zda mohou členové OPLB navrhnout své členy do komisí 
Starosta – po dohodě s předsedou komise mohou 
Snášel – zda budou zveřejněny termíny jednání komisí 
Starosta – je to na předsedech komisí 



Poch – pronájem prostor veterinární ordinace, zda probíhala rekonstrukce, proč byla 
stanovena cena 32,- Kč/1m2 
Hojzanová – cena je stanovena dle ceníku, jako pohostinství Písty, Břežany n.O. atd. 
 
Veřejnost: 
p. Blecha – proč nebyl osloven Sokol, aby doplnil členy do komise 
Starosta – byl osloven p. Černý, aby dodal členy do sportovní komise  
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o činnosti rady. 
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 118/2021/ZM 
Počet hlasujících:  15     Pro:     14           Proti:  0   Zdržel se: 1 
SCHVÁLENO 
 
 
7)    Schválení programu regenerace MPZ na roky 2023 - 2031 
Starosta předložil zastupitelům „Program REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY 
Budyně and Ohří III. etapa pro roky 2023 – 2031 (zastupitelé obdrželi s pozvánkou) 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Program regenerace MPZ na roky 2023 – 
2031. 
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 119/2021/ZM 
Počet hlasujících:   15    Pro:  10            Proti:  4   Zdržel se: 1 
SCHVÁLENO 
 
 
8)    Schválení přílohy programu regenerace MPZ na roky 2023 - 2031 
Starosta předložil zastupitelům přílohu k programu  regenerace MPZ na roky 2023 – 2031. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přílohu k programu regenerace MPZ. 
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č.120 /2021/ZM 
Počet hlasujících:    15   Pro:  10            Proti:  4 Zdržel se: 1 
SCHVÁLENO 
 
Zastupitel Jirsa přečetl druhý návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města ukládá starostovi zapravit do přílohy č. 1 programu MPZ soustavnou 
následnou péči o MPZ, zejména pak její údržbu, připravit projekt oživení náměstí jako hlavní 
část MPZ. 
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č.121 /2021/ZM 
Počet hlasujících:    15   Pro:  5            Proti:  10 Zdržel se: 0 
NESCHVÁLENO 
 
9)    Určení zastupitele pro územní plánování 
Tento bod byl projednán v radě dne 9.11.2022.  Rada města usn. č. 285/2022/RM vzala na 
vědomí, že určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem pro projednávání územně 
plánovacích dokumentací města Budyně nad Ohří a jejich změn na celé volební období je  Ing. 
Kindl Petr, starosta a toto usnesení  postoupila zastupitelstvu ke schválení 
 
 
 
 



Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, že určeným zastupitelem pro spolupráci 
s pořizovatelem pro projednávání územně plánovacích dokumentací města Budyně nad Ohří a 
jejich změn na celé volební období je starosta Ing. Kindl Petr.  
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 122/2022/ZM 
Počet hlasujících:    15      Pro: 15      Proti: 0     Zdržel se: 0 
SCHVÁLENO 
 
Bez připomínek 
 
10)   Určení zastupitele pro Euroregion Labe Elbe 
Zastupitelstvo města navrhlo Ing. Petra Kindla určeným zastupitelem pro zastupování ve všech 
orgánech společnosti Euroregion Elbe Labe. 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pověření pana Ing. Petra Kindla pro 
zastupování ve všech orgánech společnosti Euroregionu Elbe Labe.  
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 123/2022/ZM 
Počet hlasujících:    15      Pro: 14      Proti: 0     Zdržel se: 1 
SCHVÁLENO 
 
11)  Určení zastupitele pro SHS ČMS 
Zastupitelstvo města navrhlo Ing. Petra Kindla určeným zastupitelem pro zastupování ve všech 
orgánech společnosti  Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.  
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pověření pana Ing. Petra Kindla pro 
zastupování ve všech orgánech společnosti Sdružení historických sídel Čech, Moravy a 
Slezska. 
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 124/2022/ZM 
Počet hlasujících:     15     Pro: 15      Proti: 0     Zdržel se: 0 
SCHVÁLENO 
 
12)  Určení zastupitele pro SVS 
Zastupitelstvo města navrhlo Ing. Petra Kindla určeným zastupitelem pro zastupování ve všech 
orgánech společnosti Zastupitelstvo města navrhlo Ing. Petra Kindla určeným zastupitelem pro 
zastupování ve všech orgánech společnosti SVS. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pověření pana Ing. Petra Kindla pro 
zastupování ve všech orgánech společnosti SVS.  
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 125/2022/ZM 
Počet hlasujících:    15      Pro: 15      Proti:  0  Zdržel se: 0 
SCHVÁLENO 
 
13)  Určení zastupitele pro Mikroregion Budyňsko 
Zastupitelstvo města navrhlo Jaroslava Vanču určeným zastupitelem pro zastupování ve všech 
orgánech společnosti Mikroregion Budyňsko. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pověření pana Jaroslava Vanču pro 
zastupování ve všech orgánech společnosti  Mikroregionu Budyňsko. 
 
 



 
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 126/2022/ZM 
Počet hlasujících:    15      Pro: 15      Proti: 0     Zdržel se: 0 
SCHVÁLENO 
 
 
 
14)  Určení zastupitele pro SESO 
Zastupitelstvo města navrhlo Ing. Petra Kindla určeným zastupitelem pro zastupování ve všech 
orgánech společnosti SESO. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pověření pana Ing. Petra Kindla pro 
zastupování ve všech orgánech společnosti  SESO. 
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 127/2022/ZM 
Počet hlasujících:     15     Pro: 15      Proti: 0     Zdržel se: 0 
SCHVÁLENO 
 
15)  Určení zastupitele do Spolku pro obnovu venkova ČR 
Zastupitelstvo města navrhlo (J.Vanča) Ing. Petra Kindla určeným zastupitelem pro 
zastupování ve všech orgánech společnosti Spolku pro obnovu venkova ČR. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pověření pana Ing. Petra Kindla pro 
zastupování ve všech orgánech Spolku pro obnovu venkova ČR. 
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 128/2022/ZM 
Počet hlasujících:   15       Pro: 15      Proti: 0     Zdržel se: 0 
SCHVÁLENO 
 
16)  Určení zastupitele do Svazu měst a obcí ČR 
Zastupitelstvo města navrhlo (pí Hartmanová) Ing. Petra Kindla určeným zastupitelem pro 
zastupování ve všech orgánech společnosti Svazu měst a obcí ČR.. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pověření pana Ing. Petra Kindla pro 
zastupování ve všech orgánech společnosti Svazu měst a obcí ČR. 
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 129/2022/ZM 
Počet hlasujících:   15       Pro: 15      Proti: 0     Zdržel se: 0 
SCHVÁLENO 
 
17)  Pověření zástupce města v org. SONO 
Zastupitelstvo města navrhlo Ing. Petra Medáčka, CSc., M.B.A. určeným zastupitelem pro 
zastupování ve všech orgánech společnosti Sdružení obcí pro nakládání s odpady (SONO) 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pověření pana Ing. Petra Medáčka, CSc., 
M.B.A. pro zastupování ve všech orgánech společnosti Sdružení obcí pro nakládání s odpady  
(SONO). 
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 130/2022/ZM 
Počet hlasujících:    15      Pro:   11       Proti: 2     Zdržel se: 2 
SCHVÁLENO 
 
PŘESTÁVKA do 18.25 hod. 
 
18)  Revokace usn. č. 101/2022/ZM 



 
101/2022/ZM 
Zastupitelstvo města schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva v souladu 
s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění a přílohy č. 1. Rozpis odměn neuvolněným 
členům zastupitelstva, odměny členům rady a předsedům výborů a komisí, členům výborů a 
členům komisí. Tento rozpis je nedílnou součástí ustavujícího zasedání a odměny se budou 
vyplácet podle sloupečku „Odměna neuvolněným zastupitelům Nařízení 318/2017  85%“.   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje revokaci usnesení Zastupitelstva města 
Budyně nad Ohří ze dne 24.10.2022 č. 101/2022/ZM.  
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 131/2022/ZM 
Počet hlasujících:    15      Pro: 15      Proti: 0     Zdržel se: 0 
SCHVÁLENO 
 
19)  Určení odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
Starosta přednesl zastupitelům revokaci usn. 132/2022/ZM z minulého jednání zastupitelstva 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s nařízením vlády 
č. 318/2017 Sb. v platném znění a přílohy č. 1. Rozpis odměn neuvolněným členům zastupitelstva, 
odměny členům rady a předsedům výborů a komisí. Tento rozpis je nedílnou součástí ustavujícího 
zasedání a odměny se budou vyplácet podle sloupečku „Odměna neuvolněným zastupitelům Nařízení 
318/2017  65%“.   
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 132/2022/ZM 
Počet hlasujících:    15      Pro:      6       Proti: 3     Zdržel se: 6 
NESCHVÁLENO 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s nařízením vlády 
č. 318/2017 Sb. v platném znění a přílohy č. 1. Rozpis odměn neuvolněným členům zastupitelstva, 
odměny členům rady a předsedům výborů a komisí. Tento rozpis je nedílnou součástí ustavujícího 
zasedání a odměny se budou vyplácet podle sloupečku „Odměna neuvolněným zastupitelům Nařízení 
318/2017  85%“.   
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 133/2022/ZM 
Počet hlasujících:    15       Pro:   8         Proti: 6     Zdržel se: 1 
SCHVÁLENO 
 
20)  Volba členů finančního výboru 
Pan Vogel navrhl hlasování o členech výboru aklamací a volbu jednotlivých členů jednotlivě 
členy do finančního výboru:  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje volbu členů aklamací. 
Zastupitelé hlasovali o usn. č. 134/2022/ZM 
Počet hlasujících:    15      Pro:  15       Proti: 0     Zdržel se: 0 
SCHVÁLENO 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje volbu členů výborů jednotlivě.  
Zastupitelé hlasovali o usn. č. 135/2022/ZM 
Počet hlasujících:    15      Pro:   15       Proti: 0     Zdržel se: 0 
SCHVÁLENO 
 
Pan Vogel podal návrh na tyto členy výboru: Marii Čížkovou, Veroniku Wipplerovou, 
Jaroslava Procházku a Luďka Štefce. 
 



 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Marii Čížkovou členem finančního výboru 
Zastupitelé hlasovali o usn. č. 136/2022/ZM 
Počet hlasujících:   15       Pro:  10       Proti: 2     Zdržel se: 3 
SCHVÁLENO 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Veroniku Wipplerovou členkou finančního 
výboru. 
Zastupitelé hlasovali o usn. č. 137/2022/ZM 
Počet hlasujících:     15     Pro: 12      Proti: 1     Zdržel se: 2 
SCHVÁLENO 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Jaroslava Procházku členem finančního 
výboru. 
Zastupitelé hlasovali o usn. č. 138/2022/ZM 
Počet hlasujících:    15      Pro: 11      Proti: 0     Zdržel se: 4 
SCHVÁLENO 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Luďka Štefce členem finančního výboru. 
Zastupitelé hlasovali o usn. č. 139/2022/ZM 
Počet hlasujících:   15       Pro: 10      Proti: 2     Zdržel se: 3 
SCHVÁLENO 
 
 
21)  Volba členů kontrolního výboru 
Pan Aleš Král navrhl tyto členy do kontrolního výboru: Václava Svobodu, Alenu Líbalovou, 
Miloše Jirsu a Marka Pocha. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Václava Svobodu členem kontrolního výboru  
Zastupitelé hlasovali o usn. č. 140/2022/ZM 
Počet hlasujících:   15       Pro:    15       Proti: 0     Zdržel se: 0 
SCHVÁLENO 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Alenu Líbalovou členkou kontrolního výboru. 
Zastupitelé hlasovali o usn. č. 141/2022/ZM 
Počet hlasujících:    15      Pro:   10       Proti: 0     Zdržel se: 5 
SCHVÁLENO 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Miloše Jirsu členem kontrolního výboru. 
Zastupitelé hlasovali o usn. č. 142/2022/ZM 
Počet hlasujících:    15      Pro:   14       Proti: 0     Zdržel se: 1 
SCHVÁLENO 
 
 
 
 



 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Marka Pocha členem kontrolního výboru. 
Zastupitelé hlasovali o usn. č. 143/2022/ZM 
Počet hlasujících:     15     Pro:     8         Proti: 6    Zdržel se: 1 
SCHVÁLENO 
 
 
19.12 hod.  odešel zastupitel Mgr. Jaroslav Král – hlasovací kvórum se snížilo na 14 
 
 
22) Hospodaření k 30.10.2022 

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 31.10.2022.  
Příjmy k 31.10.2022 činily 56.869.415,42Kč, což je plnění rozpočtu na 78,81 %. Výdaje 
k 31.10.2022 činily 48.169.762,50 Kč, což je plnění rozpočtu na 41,93 %. Žádný závazný 
ukazatel nebyl překročen. 
Konečný stav peněžních prostředků k 31.10.2022 činil 64.807.943,72 Kč.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o hospodaření města Budyně 
nad Ohří k 31.10. 2022.  
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 144/2022/ZM 
Počet hlasujících:   14       Pro: 9      Proti: 0     Zdržel se: 5 
SCHVÁLENO 
 
23)   Rozpočtová opatření 
23.1 Rozpočtová opatření schválená radou 
RO/2022/010  ze dne 3.10.2022 byly schváleny poskytnuté dotace  
PD  4/2022 TJ Sokol Budyně n.O. 30.000,00 Kč 
PD  12/2022 Sbor dobrovolných hasičů Budyně n.O. 4.500,00 Kč 
 
RO/2022/011 ze dne 2.11.2022 schválené poskytnuté dotace  
PD 15/2022 Pístecký ďolíček 10.000,00 Kč 
 
Těmito rozpočtovými opatřeními se celkový rozpočet nemění, přerozděluje se celková částka 
schválená pro poskytování dotací.  
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtová opatření č.RO/2022/010 a 
RO/2022/011 schválené radou města. 
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 145/2022/ZM 
Počet hlasujících:  14       Pro:  11       Proti: 0   Zdržel se: 3 
SCHVÁLENO 
 
23.2 Návrh rozpočtového opatření č. RO/2022/012 
K projednávanému bodu zastupitelé obdrželi rozpis jednotlivých položek návrhu rozpočtového 
opatření č. RO/2022/012 a celkovou rekapitulaci přehledu rozpočtu příjmů a výdajů.  
Tímto rozpočtovým opatřením došlo: 

- K navýšení daňových příjmů o 4.836.000 Kč. 
- k navýšení nedaňových příjmů o 298.840 Kč. 



- k navýšení přijatých dotací o 406.922 Kč (dotace na volby zastupitelstvo, prezidentské 
volby, na hasiči – zásahy + poskytnutá pomoc při hašení požáru v Českém Švýcarsku) 

- a snížení přijatých dotací o 795.093,69 Kč dle vyúčtování (úprava dotace na 
rekonstrukci zdrav. střediska do výše přijaté dotace) 

 Celkem tedy došlo ke zvýšení příjmů o 4.746.668,31 Kč. 
 
Ke zvýšení výdajů o 240.000,00Kč v běžných výdajích 
-  na základě žádosti ředitelky školní jídelny o navýšení příspěvku na provoz o 110.000,00Kč 
z důvodu navýšení záloh na energii a úhradu nedoplatku za spotřebu energií školní jídelny  
- na základě žádosti ředitelky základní školy o navýšení příspěvku na provoz o 130.000,00Kč 
z důvodu navýšení záloh na energii a úhradu nedoplatku za spotřebu energií základní školy. 
Obě žádosti projednala rada a doporučila zastupitelstvu ke schválení. 
Ke snížení výdajů o 35.850,59Kč.(úprava výdajů dle vyúčtování dotace) 
Celkem tedy došlo ke zvýšení výdajů o 204.149,41Kč. 
  
Financování  - dofinancování rozdílu příjmů a výdajů o 4.542.518,90 ze zůstatku minulých 
období. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. RO/2022/012 
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 146/2022/ZM 
Počet hlasujících:    14      Pro:  11       Proti: 0   Zdržel se: 3 
SCHVÁLENO 
 
24)  Návrh rozpočtu na rok 2023 
Návrh rozpočtu města na rok 2023 byl předložen zastupitelům v tomto členění: 
Rekapitulace příjmů a výdajů, Návrh rozpočtu - příjmy a Návrh rozpočtu.  
V příjmech jsou závaznými ukazateli: 

- v třídě 1 daňové příjmy celkem 
- v třídě 2 nedaňové příjmy - paragraf 
- v třídě 3 kapitálové příjmy – celkem 
- v třídě 4 – přijaté transfery – jednotlivě 

 
Ve výdajích jsou závazným ukazatelem: 

- paragraf celkem, v tom § 3111 MŠ příspěvek na provoz, §3113 ZŠ příspěvek na provoz, 
§3141 ŠJ příspěvek na provoz, §6409 pol. 5901 ORG 0100 – poskytnuté dotace jiným 
subjektům 

- třída 5 běžné výdaje - celkem 
- třída 6 kapitálové výdaje - celkem 

 
Další informace ke zpracovanému návrhu rozpočtu byly předloženy přehledy příjmů, výdajů 
v členění schválený rozpočet 2022, upravený rozpočet k 31.10.2022, skutečnost k 31.10.2022 
návrh rozpočtu 2023. Výdaje jsou dále členěny na běžné výdaje, opravy a investiční výdaje. 
Návrh příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím – mateřské škole, základní škole a školní 
jídelně, návrh rozpočtu sociálního fondu, návrh financování rozpočtu a výkaz o plnění rozpočtu 
Fin 2-12M k 31.10.2022. 
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 ministerstva financí. Příjmy celkem včetně transferů činí 
70.589.439,00Kč. 
Na straně výdajů byly do rozpočtu zahrnuty běžné výdaje ve výši 71.834.950,00 Kč, z toho 
provozní výdaje 54.154.950,00Kč. a nákladnější opravy ve výši 17.680.000,00Kč a 
předpokládané investiční akce ve výši 45.890.000,00 Kč.  
Objem finančních prostředků na poskytované individuální dotace 400.000,00Kč(převod 



kompetence na radu).  
Ve financování jsou zahrnuty splátky úvěrů ve výši 1.749.650,00 Kč a rozdíl mezi příjmy a 
výdaji 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. 
Po schválení rozpočtu provede ekonomické oddělení rozpis rozpočtu do plného třídění 
rozpočtové skladby dle vyhlášky č.323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přesuny mezi 
položkami výdajů a příjmů do výše závazných ukazatelů schváleného rozpočtu a následně 
schválených rozpočtových opatření jsou změnou rozpisu rozpočtu, nejsou tedy rozpočtovými 
opatřeními. 
   
Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne 7.12.2022 na elektronické úřední desce v plném rozsahu a 
na listinné ve zjednodušeném rozsahu (rekapitulace).  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočet Města Budyně nad Ohří na rok 2023 
v předloženém znění: Rekapitulace, která je součásti usnesení. Rozpočet příjmy a rozpočet 
výdaje, které jsou také přílohou usnesení. 
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 147/2022/ZM 
Počet hlasujících:    14      Pro:    9       Proti: 3   Zdržel se: 2 
SCHVÁLENO 
 
Návrh usnesení: 
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.  
Zastupitelé hlasovali o usnesení č. 148/2022/ZM 
Počet hlasujících:    14      Pro:  13       Proti: 0     Zdržel se: 1 
SCHVÁLENO 
 
Jirsa přečetl druhý návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje snížení kapitoly daňové příjmy celkem na 
úroveň 39.906,042 Kč. 
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 149/2022/ZM 
Počet hlasujících:    14      Pro:    5       Proti: 8     Zdržel se: 1 
NESCHVÁLENO 
 
 
25)  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2024 – 2026 

Zastupitelům byl předložen návrh rozpočtového výhledu města na rok 2024-2026.  
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.  
V současné době město splácí tři úvěry, které byly použity na výstavbu a rekonstrukci 
bydlení. V roce 2024 bude doplacen úvěr na rekonstrukci domu čp. 378-380, v roce 2025 
bude doplacen úvěr na rekonstrukci domu čp. 381-382 a úvěr na rekonstrukci domu čp. 345 je 
smluvně uzavřen se splátkami do roku 2032. 
Návrh byl zveřejněn na úřední desce dne 7.12.2022. K předloženému návrhu nebyla do 
19.12.2022 předložena žádná připomínka. 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Budyně 
nad Ohří na období 2024 – 2026 dle předloženého návrhu 
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 150/2022/ZM 
Počet hlasujících:    14      Pro:    9       Proti: 1     Zdržel se: 4 
SCHVÁLENO 
 
 
20.59 PŘESTÁVKA 
 
26)  Majetkové záležitosti 
Zastupitel p. Jaaroslav Vanča oznámil vztah k projednávané záležitosti – hlasovací 
kvórum pro tento bod se snížilo na 13 
 
26 a)  Prodej části pozemkové parcely 608/13 v k.ú. Budyně n.O. 
Manželé Krobovi žádají o odkoupení části p. p. č. 608/13 orná půda v k. ú. Budyně nad Ohří o 
výměře 71 m2 (celková výměra pozemku je 1173 m2) – dle geometrického plánu č. 771-
199/022 ze dne 24. 8. 2022. 
Záměr města o prodeji byl dle zákona zveřejněn, nikdo jiný se nepřihlásil 
Rada města postoupila záležitost zastupitelstvu města Budyně nad Ohří 
Navrhovaná cena za 1m2 50,-- Kč (celková cena za pozemek 3.550,-- Kč bez DPH). 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje cenu části  prodávaného pozemku  p. č. 608/13 
orná půda v k. ú Budyně nad Ohří v částce 50 Kč za 1m2, celková cena za pozemek 3.550,-- 
Kč bez DPH. 
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 151/2022/ZM 
Počet hlasujících:   13      Pro:   13       Proti: 0     Zdržel se: 0 
SCHVÁLENO 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej části pozemku p. p. č.  608/13 orná 
půda o výměře 71 m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 152/2022/ZM 
Počet hlasujících:  13        Pro:  13       Proti: 0     Zdržel se: 0 
SCHVÁLENO 
 
Pan Vanča se opět přidal k hlasování hlasovací kvórum se zvýšilo na 14 
 
26 b)  Prodej pozemkové parcely 608/20 v k.ú. Budyně n.O. 
         
Manželé Kočiškovi žádají o odkoupení p. p. č. 608/20 orná půda v k. ú. Budyně nad Ohří o 
výměře 348 m2.  
Záměr města o prodeji byl dle zákona zveřejněn, nikdo jiný se nepřihlásil 
Rada města postoupila záležitost zastupitelstvu města Budyně nad Ohří 
Navrhovaná cena za 1m2 50,-- Kč (celková cena za pozemek 17.400,-- Kč bez DPH). 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje cenu  prodávaného pozemku  p. č. 608/20 orná 
půda v k. ú Budyně nad Ohří v částce 50 Kč za 1m2, celková cena za pozemek 17.400,-- Kč 
bez DPH. 
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 153/2022/ZM 
Počet hlasujících:    14      Pro:   14       Proti: 0     Zdržel se: 0 
SCHVÁLENO 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej  pozemku p. p. č.  608/20 orná půda o 
výměře 348 m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 154/2022/ZM 
Počet hlasujících:   14       Pro:  14       Proti: 0     Zdržel se: 0 
SCHVÁLENO 
 
26 c) Prodej parcely č. 608/18 v k.ú. Budyně nad Ohří 
Rada města projednala žádost ing. Miloslava Staňka a Marie Staňkové  o odprodej parcely č. 
608/18, orná půda v k. ú. Budyně nad Ohří  o výměře 32 m2, která navazuje na pozemek č. 
608/9, který je v jejich vlastnictví. Rada města postupuje tuto záležitost zastupitelstvu, s tím, že  
nedoporučuje odprodej parcely č. 608/18 z důvodu znepřístupnění pro parcelu č.608/16, která 
je v majetku dalšího majitele. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje prodej parcely č. 608/18 orná půda v k.ú 
Budyně nad Ohří.  
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 155/2022/ZM 
Počet hlasujících:    14      Pro:  14       Proti: 0     Zdržel se: 0 
SCHVÁLENO 
 
26 d) Nabídka nákupu pozemků v lokalitě Lada 
Firma  J. Polák Českomoravská pozemková s.r.o., nabídla městu Budyně nad Ohří k odprodeji 
pozemkové parcely č. p. 1310, 1320/11 a 1359/7 , vše orná půda, v k. ú Budyně nad Ohří 
v lokalitě Lada. Po lustraci těchto pozemků bylo zjištěno, že na tyto pozemky není přístupová 
cesta.  
Rada města postupuje tuto záležitost zastupitelstvu, s tím, že nedoporučuje nákup těchto 
pozemků. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří odkládá nákup parcel  č. p. 1310, 1320/11 a 1359/7, vše 
orná půda, v k. ú Budyně nad Ohří v lokalitě Lada. 
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 156/2022/ZM 
Počet hlasujících: 14         Pro:   13          Proti: 0              Zdržel se: 1 
SCHVÁLENO 
                  
27)   Strategický plán města Budyně nad Ohří 
Rada města předložila návrh strategického plánu města na následující desetiletí. Součástí 
strategického plánu je i akční plán na rok 2023 a zásobník projektů na uvažované období. 
Strategický plán byl zveřejněn a bylo umožněno elektronické připomínkové řízení. Zároveň byl 
strategický dokument projednán na veřejném zasedání.   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Strategický plán města Budyně nad Ohří. 
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 157/2022/ZM 
Počet hlasujících:    14      Pro: 9         Proti: 3     Zdržel se: 2 
SCHVÁLENO 
 
28)   Formální přístup do koridoru D8 
Starosta města informoval o přípravných pracích a jednáním, týkajících se přistoupení města  
do sdružení obcí a spolků KORIDOR D8. Účast ve sdružení je podmíněna platbou ročního 
poplatku za obyvatele ve výši 15,- Kč/osobu/rok. Usnesením umožní zastupitelstvo města 
starostovi zahájit kroky přistoupení v okamžiku, kdy účast  města v tomto sdružení bude účelná 
a bude mít možnost ovlivňovat záležitosti připravovaného krajinného plánu v lokalitě Dolní 
Poohří.  



 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje , aby starosta postupoval dle následujícího 
usnesení č.159/2022/ZM  
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 158/2022/ZM 
Počet hlasujících:    14      Pro:    14       Proti:     0     Zdržel se: 0 
SCHVÁLENO 
 
Návrh usnesení: 

I. Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání přihlášky a přistoupení 
města Budyně nad Ohří jako řádného člena do spolku Koridor KORRIDOR D8, z.s. 
IČO 10941002, zapsaného pod sp. zn.  L 74991 vedeného u městského soudu 
v Praze. 

II. Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, aby starosta města Budyně nad 
Ohří, realizovat veškeré právní úkony související s přistoupením obce Budyně nad 
Ohří do spolku Koridor KORIDOR D8, z.s. dle bodu I. tohoto usnesení. a pověřuje 
starostu města podpisem smluv a dalších náležitostí souvisejících se smluvními 
akty.   

 
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 159/2022/ZM 
Počet hlasujících:    14      Pro:    14       Proti:     0     Zdržel se: 0 
SCHVÁLENO 
 
29)   Informační panely 
Starosta města informoval zastupitelstvo o návrhu rady o možnosti elektronických  
informačních panelů do místních částí. V současné době je nakoupena jedna úřední deska, která 
je umístěna na radnici v Budyni nad Ohří. Nákup informačních panelů, které budou míst 
podobné technické vlastnosti budou nakoupeny v závislosti na spolehlivosti on-line připojení 
v jednotlivých místních částech. Desky budou nakupovány postupně na základě rozhodnutí 
jednání rady města.     
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje možnost nákupu informačních elektronických 
panelů do místních částí a pověřuje starostu města podpisem smluv a dalších náležitostí 
souvisejících se smluvními akty.  Zastupitelstvo si tímto usnesením nevymiňuje schvalování 
podpisů nákupů jednotlivých informačních panelů. 
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 160/2022/ZM 
Počet hlasujících:   14         Pro:   11       Proti: 2    Zdržel se: 1 
SCHVÁLENO 
30)    Interpelace 
Interpelace a diskuze byly spojeny do jednoho bodu 
 
31)    Diskuse 
Jirsa – dotaz jakou funkci vykonává p. Medáček na MěÚ 
Starosta – odpověď – funkci technického pracovníka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
32)  Usnesení 
 
111/2022/ZM  
Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání.  
 
112/2022/ZM  
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje ověřovatele zápisu ve složení:  
MUDr. Jana Rážková, RNDr. Blanka Horáčková, Mgr. Filip Snášel 
 
113/2022/ZM 

a) Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje spojení návrhové a volební komise 
b) Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou a volební komisi ve složení:  

Ing. Michal Vogel, Petr Šatra, Miloš Jirsa DiS. 
 
114/2022/ZM  
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města.  
 
115/2022/RM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zapisovatelku  paní  Evu Šánovou. 
 
116/2022/ZM  
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva. 
Počet přítomných  15    , omluveni     0  , neomluven 0.    
 
117/2022/ZM  
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulých jednání 
zastupitelstev ze dne 12.9.2022, 24.10.2022, 21.11.2022 
 
118/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o činnosti rady. 
 
119/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Program regenerace MPZ na roky 2023 – 
2031. 
 
120/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přílohu k programu regenerace MPZ. 
 
121/2022/ZM 
Zastupitelstvo města ukládá starostovi zapravit do přílohy č. 1 programu MPZ soustavnou 
následnou péči o MPZ, zejména pak její údržbu, připravit projekt oživení náměstí jako hlavní 
část MPZ. 
NESCHVÁLENO 
 
122/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, že určeným zastupitelem pro spolupráci 
s pořizovatelem pro projednávání územně plánovacích dokumentací města Budyně nad Ohří a 
jejich změn na celé volební období je starosta Ing. Kindl Petr.  
 
 
123/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pověření pana Ing. Petra Kindla pro 
zastupování ve všech orgánech společnosti Euroregionu Elbe Labe.  
 
 
 



 
124/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pověření pana Ing. Petra Kindla pro 
zastupování ve všech orgánech společnosti Sdružení historických sídel Čech, Moravy a 
Slezska. 
 
125/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pověření pana Ing. Petra Kindla pro 
zastupování ve všech orgánech společnosti SVS.  
 
126/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pověření pana Jaroslava Vanču pro 
zastupování ve všech orgánech společnosti  Mikroregionu Budyňsko. 
 
127/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pověření pana Ing. Petra Kindla pro 
zastupování ve všech orgánech společnosti  SESO. 
 
128/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pověření pana Ing. Petra Kindla pro 
zastupování ve všech orgánech Spolku pro obnovu venkova ČR. 
 
129/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pověření pana Ing. Petra Kindla pro 
zastupování ve všech orgánech společnosti Svazu měst a obcí ČR. 
 
130/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pověření pana Ing. Petra Medáčka, CSc., 
M.B.A. pro zastupování ve všech orgánech společnosti Sdružení obcí pro nakládání s odpady  
(SONO). 
 
131/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje revokaci usnesení Zastupitelstva města 
Budyně nad Ohří ze dne 24.10.2022 č. 101/2022/ZM.  
 
132/2022/ZM 
Zastupitelstvo města schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva v souladu 
s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění a přílohy č. 1. Rozpis odměn neuvolněným 
členům zastupitelstva, odměny členům rady a předsedům výborů a komisí. Tento rozpis je 
nedílnou součástí ustavujícího zasedání a odměny se budou vyplácet podle sloupečku „Odměna 
neuvolněným zastupitelům Nařízení 318/2017  65%“.   
NESCHVÁLENO 
 
133/2022/ZM 
Zastupitelstvo města schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva v souladu 
s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění a přílohy č. 1. Rozpis odměn neuvolněným 
členům zastupitelstva, odměny členům rady a předsedům výborů a komisí. Odměna 
neuvolněným zastupitelům Nařízení 318/2017  85% z max. částek.   
 
134/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje volbu členů aklamací. 
 
135/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje volbu členů výborů jednotlivě.  
 



 
136/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Marii Čížkovou členem finančního výboru 
 
137/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Veroniku Wipplerovou členkou finančního 
výboru. 
 
138/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Jaroslava Procházku členem finančního 
výboru. 
 
139/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Luďka Štefce členem finančního výboru. 
 
140/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Václava Svobodu členem kontrolního výboru  
 
141/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Alenu Líbalovou členkou kontrolního výboru. 
 
142/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Miloše Jirsu členem kontrolního výboru. 
 
143/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Marka Pocha členem kontrolního výboru. 
 
144/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o hospodaření města 
k 31.10.2022 
 
145/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtová opatření č.RO/2022/010 a 
RO/2022/011 schválené radou města. 
 
146/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. RO/2022/012 
 
147/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočet Města Budyně nad Ohří na rok 2023 
v předloženém znění: Rekapitulace, která je součásti usnesení. Rozpočet příjmy a rozpočet 
výdaje, které jsou také přílohou usnesení. 
Schválený rozpočet Města Budyně nad Ohří na rok 2023 

   
Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč  
 Příjmy Výdaje 
Příjmy daňové 43 517 000,00 X 
Příjmy nedaňové 11 351 000,00 X 
Příjmy Kapitálové 120 000,00 X 
Přijaté transfery 15 601 439,00 X 
Běžné výdaje X 71 834 950,00 
Kapitálové výdaje /investiční/ X 45 890 000,00 
Rozpočet příjmy a výdaje 70 589 439,00 117 724 950,00 



Financování-předpokládaný zůstatek k 
31.12.2022  60.000 tis.Kč 

    
splátka úvěrů pol 8124 

-1 749 650,00   
dofinancování rozdílu příjmů a výdajů ze 
zůstatku min. období 

48 885 161,00   
Celkem rozpočet včetně financování 

117 724 950,00 117 724 950,00 

Nepoužitý zůstatek min.období (předpoklad) 11 114 839,00   

   
Přílohy   
Návrh rozpočtu příjmy   

Návrh rozpočtu výdaje    
   

148/2022/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.  
 
149/2022/ZM  
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje snížení kapitoly daňové příjmy celkem na 
úroveň 39.906,042 Kč. 
NESCHVÁLENO 
 
150/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Budyně 
nad Ohří na období 2024 – 2026 dle předloženého návrhu: 
 
Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Budyně nad Ohří na r. 2024, 2025 
a 2026 
 
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 současné době město splácí 3 úvěry, které byly použity na výstavbu a rekonstrukci bydlení. 
V tis. Kč  rok 2024 rok 2025 

 
rok 2026 

Daňové příjmy Daňové výnosy, místní 
poplatky 45200 45650 46100 

Nedaňové příjmy Příjmy z poskytování služeb, 
nájemného, zpětný odběr 
odpadů 11800 11920 12050 

Kapitálové příjmy  příjmy z prodeje majetku 
120 120 120 



Přijaté dotace Výkon veřejné správy, 
opravy MZP, 1500 1600 1700 

Příjmy celkem po 
konsolidaci 

  
58620 

 
59290 

 
59970 

Běžné neinvestiční výdaje Běžné provozní výdaje, 
opravy a údržba 

52030 52550 53070 
Kapitálové /investiční/ 
výdaje 

Investiční výdaje 
 5000 5000 5000 

Výdaje celkem po 
konsolidaci 

  
57030 

 
57550 

 
58070 

 
Saldo příjmů a výdajů 

 

 
+1590 

 
 

+1740 
 

+1900 
Financování     
- splátka dlouhodobých 
úvěrů (pol.8124) 

 -1507 
 

-570 
 

-396 
 

Součet salda příjmů, 
výdajů a financování 

 

83 1170 
 

1504 
 
 
 
151/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje cenu části  prodávaného pozemku  p. č. 608/13 
orná půda v k. ú Budyně nad Ohří v částce 50 Kč za 1m2, celková cena za pozemek 3.550,-- 
Kč bez DPH. 
 
152/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej části pozemku p. p. č.  608/13 orná 
půda o výměře 71 m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
153/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje cenu prodávaného pozemku p. č. 608/20 orná 
půda v k. ú Budyně nad Ohří v částce 50 Kč za 1m2, celková cena za pozemek 17.400,-- Kč 
bez DPH. 
 
154/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej pozemku p. p. č.  608/20 orná půda o 
výměře 348 m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
155/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje prodej parcely č. 608/18 orná půda v k.ú 
Budyně nad Ohří. 
 
156/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří odkládá nákup parcel  č. p. 1310, 1320/11 a 1359/7, vše 
orná půda, v k. ú Budyně nad Ohří v lokalitě Lada. 
 
 
157/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Strategický plán města Budyně nad Ohří. 
 
 
158/2022/ZM 



Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje , aby starosta postupoval dle následujícího 
usnesení č.159/2022/ZM  
 
159/2022/ZM 

I. Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání přihlášky a přistoupení 
města Budyně nad Ohří jako řádného člena do spolku Koridor KORRIDOR D8, z.s. 
IČO 10941002, zapsaného pod sp. zn.  L 74991 vedeného u městského soudu 
v Praze. 

II. Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, aby starosta města Budyně nad 
Ohří, realizovat veškeré právní úkony související s přistoupením obce Budyně nad 
Ohří do spolku Koridor KORIDOR D8, z.s. dle bodu I. tohoto usnesení. a pověřuje 
starostu města podpisem smluv a dalších náležitostí souvisejících se smluvními 
akty.   

 
160/2022/ZM   
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje možnost nákupu informačních elektronických 
panelů do místních částí a pověřuje starostu města podpisem smluv a dalších náležitostí 
souvisejících se smluvními akty.  Zastupitelstvo si tímto usnesením nevymiňuje schvalování 
podpisů nákupů jednotlivých informačních panelů. 
 
 
Usnesení číslo 111/2022/ZM až 120/2022/ZM, 122/2022/ZM až 131/2022/ZM a 133/2022/ZM 
až 160/2022 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Zastupitelstva města Budyně 
nad Ohří 
Usn. číslo 121/2022/ZM, 132/2022/ZM a 149/2022/ZM nebyla schválena.  
 
 
 
Ing. Petr Kindl                            Jaroslav Vanča 
starosta města        místostarosta 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 RNDr. Blanka Horáčková ……………………………………………. 
 
MUDr. Jana Rážková. …………………………………………………… 
 
Mgr. Filip Snášel …………………………………………….. 
 
 
 
zapsala dne:         22.12.2022 Eva Šánová   
 


