Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří
Zápis č. IV/2020 z veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ N. O.
ze dne 07.12.2020 od 18.00 hodin do 23.30 hod.

Přítomní:

11 členů zastupitelstva města,

Pořad jednání:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

omluveno, 3 neomluven, viz prezenční listina

Zahájení
Schválení programu
Informace o usnášeníschopnosti
Volba orgánů zastupitelstva
Kontrola usnesení
Informace starosty o činnosti rady
Majetkové záležitosti
- prodej pozemků v Kostelci n.O.
- záměr prodeje části pozemku Budyně n.O.
- věcné břemeno – Za Dvorem NN
Hospodaření města k 30.9.2020
Rozpočtová opatření
Návrh rozpočtu na rok 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2022-2024
Řešení problematiky odpadních vod z místních částí
Interpelace
Diskuse
Usnesení
Závěr

1) Zahájení
Starosta Ing. Petr Medáček, CSc. M.B.A. přivítal zastupitele i občany a
jednání zahájil. Bez usnesení.
2) Schválení programu
Starosta seznámil členy zastupitelstva s navrženým programem

Dále se starosta otázal, zda všichni členové zastupitelstva obdrželi
materiály včas a mohli se tedy seznámit s projednávaným materiálem, zda má
někdo připomínku k navrženému programu nebo pozměňující návrh.
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 81
Počet hlasujících: 11
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
3) Volba orgánů zastupitelstva
Dále zastupitelé schválili 11 -ti hlasy návrhovou komisi ve složení:
Jaroslav Prošek, Jindřich Štrencl, Ladislava Rážková
Rovněž 11-ti hlasy byli schváleni ověřovatelé zápisu ve složení:
RNDr. Blanka Horáčková, MUDr. Jana Rážková
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 82
Počet hlasujících: 11 Pro: 11
Proti: 0

Zdržel se: 0

Pracovním předsednictvem je Rada města Budyně nad Ohří a zapisovatelkou
je Eva Šánová
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 83
Počet hlasujících: 11 Pro: 11
Proti:

0

Zdržel se: 0

4) Informace o usnášeníschopnosti
Starosta konstatoval, že je v okamžiku zahájení jednání přítomno 11
zastupitelů, 3 zastupitel se omluvil. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné ve
všech projednávaných záležitostech.
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 84
Počet hlasujících: 11
Pro: 11
Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Kontrola usnesení
Starosta provedl kontrolu usnesení za minulé jednání zastupitelstva.
Na příští jednání zastupitelstva se odročuje bod 76/2020/ZM – pravidla o
nakládání s odpady
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 85
Počet hlasujících: 11 Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

 V průběhu zasedání se dostavil pan Petr Šatra – hlasovací kvódum se
zvýšilo na 12 zastupitelů
6) Informace starosty o činnosti rady města
Starosta města podal zprávu o činnosti rady za období od 09.06.2020 -5.09.2020
21.9.
- Přidělení bytu v ulici Slunečná, a na Malém náměstí
- splátkový kalendář
- sázíme budoucnost, celkem 48 stromů v ulici Fáryho
- nabídka právních služeb pojišťovny DAS
- informace o pokládce podlahy v nové tělocvičně
5.10.
- byt v ulici Slunečná
- pořízení prezentačního filmu o sboru dobrovolných hasičů
- prodloužení nájmu – pizzerie
- žádost o koupi pozemku
- dopis České obci sokolské
- žádost o poskytnutí dotace, rozpočtové opatření
- informace o novém zákonu o odpadech
- parkování kamionů u nádraží
- pronájem hradu – výstava vozidel
26.10.
- parkování autobusu v ulici nádražní
- informační panel J.K.Rojek
- prodej pozemku
- natáčení na Vodním hradě
- přihlášení k trvalému pobytu
- prezentace na Velkém nástěnném plánu Ústeckého kraje
30.11.
- mimořádné odměny ZŠ, MŠ
- odměna ředitelce školní jídelny
- vyúčtování dotace Lince bezpečí
- odkoupení pozemku
- rekonstrukce zdravotního střediska a CVČ
- otevřený dopis
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 86
Počet hlasujících: 12 Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

7) Majetkové záležitosti
- záměr prodeje části pozemku Budyně n.O.
Paní Markéta Vondráčková žádá město o odprodej části st p . č. 231 – zast.
plocha a nádvoří a části p. p .č. 15/1 zahrada, v k. ú. Budyni nad Ohří, o
velikosti cca 170 m2. Dle obrázkové dokumentace bych chtěla požádat
zastupitelstvo města o předběžné vyjádření k této záležitosti.
Starosta požádal o tříminutovou přestávku.
Zastupitelé po projednání nedoporučili prodej části pozemku st. P. č. 231 a části
pozemku p.p. č. 15/1
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 87
Počet hlasujících: 12 Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 88
Počet hlasujících: 12 Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

- prodej pozemků v Kostelci n.O.
Pan David Rokoš žádá o odprodej pozemků p. p. 26/16 - neplodná půda,
ostatní plocha o výměře 61 m2 a p. p. č.26/17 – neplodná půda, ostatní plocha o
výměře 87m2, vše v k. ú. Kostelec n. O. u domu č. p. 32 v Kostelci nad Ohří,
který je v jeho majetku. Navrhovaná cena za 1 m těchto pozemků je 50 Kč vč.
DPH. Záměr města o prodeji majetku byl vyvěšen zákonnou lhůtu.
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 89
Počet hlasujících: 12 Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 90
Počet hlasujících: 12 Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Pan David Rokoš nabídl městu odprodej p. p. č. 26/19 – zahrada, o
výměře138 m 2 v k.ú. Kostelec nad Ohří a to jako kompenzaci na odkoupené
pozemky 26/16 a 26/17, které jsou přímo u jeho rodinného domu č.p. 32
v Kostelci nad Ohří. Navrhovaná cena tohoto pozemku je 50 Kč za 1m2 včetně
DPH. Celková cena pozemku je tedy 6.900 Kč, vč. DPH.
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 91
Počet hlasujících: 12 Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 92
Počet hlasujících: 12 Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Komplex veřejného sportovního zařízení. Dodatek financování : 810.000,-Kč. Na akci Komplex veřejné sportovního zařízení, které proplácí TJ Sokol
Budyně n. O., se vyskytly další výdaje, a to na doprojektování tepelného zdroje,
inženýrských sítí, pořízení kamerového systému a úpravu fasády. Je třeba
z města dofinancovat částku na účet TJ Sokol Budyně n. O. ve výši 810.000,-Kč na tyto činnosti.
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 93
Počet hlasujících: 12 Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

8) Hospodaření města k 30.9.2020
Zastupitelé obdrželi přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů se skutečným
čerpáním k 30.9.2020 v členění tříd, paragrafů a jednotlivých položek a
rekapitulaci plnění rozpočtu na rok 2020 k 30.9.2020 dle jednotlivých tříd.
Přehledy jsou přílohou zápisu.
Informace o stavu běžných účtů k 30.9.2020
Zůstatek běžných účtů
62.572.298,64 Kč
Zůstatek běžných účtů fondů
992.238,08 Kč
Hospodaření města bylo projednáno ve finančním výboru dne 2.12.2020 bez
připomínek.
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 94
Počet hlasujících: 12 Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

9) Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření schválená radou
Od minulého zasedání zastupitelstva byla schválena radou dvě rozpočtová opatření, týkající
se poskytnutých dotací.
RO/2020/010-poskytnutá dotace TJ Sokol Budyně nad Ohří, ve výši 20.000,00 Kč a
RO/2020/011-Poskytnutý dar nadačnímu fondu FOLIVORA, který podporuje ZOO Ústí nad
Labem ve výši 1.000,00Kč.
Soupis položek rozpočtových opatření je přílohou zápisu.
Návrh rozpočtového opatření č. RO/2020/012

K návrhu rozpočtového opatření obdrželi zastupitelé soupis změnových položek
v rámci rozpočtového opatření č. RO/2020/012, rekapitulace, tabulka rozpočet
příjmů a rozpočet výdajů. Tímto rozpočtovým opatření, došlo k úpravě
rozpočtu:

Zvýšení příjmů o 1.311.056,00 Kč a snížení výdajů o 1.188.944,00 Kč
(zejména převod investičních výdajů, které budou realizovány v roce 2021). Ve
financování se touto úpravou změní použití zůstatku minulých období.
Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření dne 2.12.2020 bez
připomínek.
Návrh soupisu položek rozpočtového opatření je přílohou zápisu spolu
s přehledem rozpočtových příjmů a výdajů. Celková rekapitulace rozpočtu po
návrhu rozpočtového opatření č.RO/2020/012.
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 95
Počet hlasujících: 12 Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 96
Počet hlasujících: 12 Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

10) Návrh rozpočtu na rok 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 a svazu měst a
obcí. Na straně výdajů byly do rozpočtu zahrnuty běžné výdaje a předpokládané
investiční výdaje a nákladnější opravy.
Další příjmy a výdaje budou zapojovány do rozpočtu případně upravovány v
průběhu roku dle přijatých dotací a realizovaných akcí.
Návrh rozpočtu ke schválení 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, příspěvků příspěvkovým organizacím, s údaji o rozpočtu 2019 a
plnění k 31.10.2019 a výkaz Fin 2-12M k 31.10.2019.
Návrh rozpočtu byl projednán finančním výborem dne 2.12.2020 bez
připomínek a zveřejněn dne 21.11.2020 na elektronické úřední desce a na
listinné ve jednodušeném rozsahu (rekapitulace).
Převod kompetencí radě města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří projednalo 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.Provádění rozpočtových opatření schválených příspěvků, dotací na základě
zákona č.250/2000Sb. a darů třetím osobám do výše schváleného rozpočtu.(§

6409, pol. 5901, org. 0100)
2.Přesun z výdajového závazného ukazatele „paragraf 6409“ do jakéhokoliv
výdajového závazného ukazatele.
3.(2) Zapojit příjmy a realizovat výdaje u projektů spolufinancovaných z dotací.
Finanční částky nad 1.000.000,00 Kč s předchozí konzultací zastupitelů perrollam.
4.(3) Změna rozpočtových příjmů a úprava příjmů dotací podle skutečné výše
dotace.
5. (4)Úprava rozpočtu v návaznosti na výpočet daně z příjmů právnických osob
za obec a daně z přidané hodnoty.
6.(5) Realizovat výdaje plynoucí z vyhlášení nouzového stavu – krizová
opatření
města.
Bylo navrženo vyřadit ze schvalování bod č. 2. Ke schvalování byly postoupeny
ve změněném číslování body 1-5.
Rozpočtová opatření dle bodu 1-5 v případě bezodkladné změny v období mezi
zasedáními zastupitelstva.
Usnesení rady musí obsahovat číslování rozpočtových opatření schválených
v kompetenci rady. Schválená rozpočtová opatření radou města budou
předložena na nejbližším jednání zastupitelstva města.
Toto pravidla jsou platná do schválení nového rozpočtu 2022.
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 97
Počet hlasujících: 12 Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 98
Počet hlasujících: 12 Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

11) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2022-2024
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 6 úvěrů, které byly použity na výstavbu a
rekonstrukci bydlení. V roce 2020 bude splacen úvěr na výstavbu domu čp. 427
a v roce 2021budou splaceny úvěry na rekonstrukci kotelen v č.p. 381 a 378.
Návrh byl projednán ve finančním výboru 2.12.2020 a zveřejněn na úřední
desce dne 21.11.2020.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu v tis. Kč na r. 2022, 2023 a 2024
rok 2022

rok 2023

v tis. Kč
rok 2024

Počáteční stav peněžních
prostředků k 1.1.
Daňové příjmy
Daňové výnosy, místní
poplatky
Nedaňové příjmy
Příjmy z poskytování
služeb,nájemného,zpět
ný odběr odpadů
Kapitálové příjmy
příjmy z prodeje
majetku-drobné
prodeje
Přijaté dotace
Výkon veřejné správy,
opravy MZP,
Příjmy celkem po
konsolidaci

30 000

29480

28 450

33 000

33 000

35 000

10 100

10 100

10 100

120

120

120

2 000

2 000

2000

45 220

45 220

47220

Běžné neinvestiční
výdaje

39 000

39 500

40 000

5 000

5 000

5 000

44 000

44 500

45 000

Saldo příjmů a výdajů

+1 220

+720

+2 220

Financování

-2260

-2780

-800

- splátka dlouhodobých
úvěrů (pol.8124)
Změna stavu peněz

-1740

-1750

-1510

-520

-1 030

+710

Konečný stav peněžních
prostředků k 31. 12.

29 480

28 450

29 160

Kapitálové /investiční/
výdaje
Výdaje celkem po
konsolidaci

Běžné provozní
výdaje, opravy a
údržba
Investiční výdaje

Připomínky k předloženému návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou
občané předložit písemně do 1.12.2020 nebo ústně na zasedání zastupitelstva
města, kde se bude návrh střednědobého výhledu rozpočtu projednávat.
( 7.12.2020).
Návrh střednědobého 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.

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 99
Počet hlasujících: 12 Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

12) Řešení problematiky odpadních vod z místních částí
K řešení problematiky odpadních vod v místních částech Břežany nad Ohří,
Písty, Nížebohy, Vrbka, Roudníček, Kostelec nad Ohří a neodkanalizovaných
částí Budyně nad Ohří hovořil pan starosta. O této problematice bylo jednáno
s SVS Teplice. Svoz na čističku v Budyni n.O. byl zastaven. V současné době je
možno vyvážet odpadní vody na čističku v Úštěku ….. SVS slíbila, že situaci na
čističce v Budyni n.O. prošetří během 4 měsíců a informuje úřad zda bude
možno zprovoznit čističku v Budyni n.O. a za jakých podmínek. Občané také
mohou zřídit individuální čistírny.
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 100
Počet hlasujících: 12 Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

16) Interpelace
Místostarosta Kindl informoval zastupitele a ostatní přítomné o podání
Anketního dotazníku na MKČR s žádostí o finanční příspěvek na regeneraci
MPZ Budyně nad Ohří. Do Anketního dotazníku byly zařazeny tyto akce:
1) Dokončení I. etapy revitalizace synagogy – zajištění statiky.
2) II. etapa revitalizace synagogy – architektonizace a obnova fasády, výplně
otvorů, venkovní schodiště a vnitřní galerie.
3) Restaurátorské práce na II. etapě revitalizace synagogy.
4) Kostel Sv. Václava na Mírovém náměstí - Oprava krovu, výměna střešní
krytiny (prejzy), oplechování úžlabí, hromosvod, okapy.
5) Severovýchodní věž městského opevnění č.p. 315 - Oprava interiérových
omítek ve všech patrech věže vč. pačokování. Oprava a doplnění cihelné
dlažby chodby v 2NP, 3NP a na půdě vč. povrchové impregnace. Nová
dřevěná fošnová podlaha v 1NP, 2NP a 3NP vč. přebroušení a nátěru.
Dále informoval o hodnocení žádosti města na revitalizaci synagogy
z norských fondů. Výše uvedená žádost o grant byla projednána hodnoticí
komisí a doporučena zprostředkovateli programu - Ministerstvu financí - k
poskytnutí grantu. Finanční spoluúčast města na opravu synagogy z norských
fondů má město již uhrazenou opravami v roce 2019 a 2020. Město by tedy
nemuselo v tomto případě vynakládat další finance. Pokud by byl grant přidělen,
byla by synagoga dále opravována z norských fondů a příspěvek z MKČR by

mohl být použit na střechu kostela Sv. Václava. Tímto byly předloženy priority
obnovy MPZ Budyně nad Ohří.
Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 101
Počet hlasujících: 12 Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 1

17) Diskuse
Z řad občanů byl vznesen dotaz na nové Webové stránky města, kdo je stavěl,
kolik do toho město investovalo peněz.
Odpověď – za tvorbu stránek město nic neoplatilo, ale platilo za převod dat.
Dotaz J. Štrencl– stanoviště na separaci odpadu v ulici Poplužní
Odpověď bude se řešit v souvislosti s opravou komunikace ulice Poplužní.
18) Usnesení
81/2020/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání.
82/2020/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení:
Jaroslav Prošek, Jindřich Štrencl, Ladislava Rážková
ověřovatele zápisu ve složení:
RNDr. Blanka Horáčková, MUDr. Rážková
83/2020/ZM
Budyně nad Ohří schvaluje, že pracovním předsednictvem je Rada města a
zapisovatelkou paní Eva Šánová
84/2020/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost
dnešního zastupitelstva. Počet přítomných 11 , omluveni 3 ,
85/2020/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu kontroly
usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Odročuje na příští jednání
zastupitelstva bod 76/2020/ZM – pravidla o nakládání s odpady.
86/2020/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady za období od
6.9.2020 – 7.12.2020.
87/2020/RM

Zastupitelstvo města schvaluje tříminutovou přestávku.

88/2020/RM
Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části st. p . č. 231 – zast. plocha a
nádvoří a část p. p .č. 15/1 – zahrada, v k. ú. Budyni nad Ohří o velikosti cca
170 m2.
89/2020/RM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou prodejní cenu za
p .p. č. 26/16 a 26/17 v k .ú. Kostelec nad Ohří nad Ohří , celková výměra obou
pozemků je 148 m2. Navržená cena v místě obvyklá za 1m je 50Kč vč. DPH.
Tak, že celková částka za pozemky je 7.400,-- Kč vč. DPH.

90/2020/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej pozemků p. č. 26/16 a
26/17 – neplodná půda, ostatní plocha , k. ú. Kostelec nad Ohří o celkové
výměře 148 m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
91/2020/RM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou kupní cenu za p.
p. č. 26/19 zahrada v k .ú. Kostelec nad Ohří nad Ohří o výměře 138 m2.
Navržená cena v místě obvyklá za 1m je 50Kč vč. DPH. Tak, že celková částka
pozemku je 6.900,-- Kč vč. DPH.
92/2020/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje odkup pozemku p .č. 26/19
zahrada, v k. ú. Kostelec nad Ohří o celkové výměře 138 m2 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
93/2020/RM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navýšení částky na
financování tělocvičny v Budyni nad Ohří z důvodu přeprojektování tepelného
zdroje, pořízení nově vyprojektovaných tepelných zářičů, úpravy interiérových
povrchů a pořízení kamerového systému o částku 810.000,- Kč na účet TJ
Sokola Budyně n. O. Přeprojektování otopné soustavy bylo vyvoláno požadavky
Krajské hygienické správy. Vyprojektovaná otopná soustava nesplňovala
podmínky hygieny s ohledem na hlučnost zařízení.
94/2020/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí hospodaření města
k 30.9.2020.

95/2020/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtová opatření č.
RO/2020/0010 a RO/2020/011 schválená radou města.
96/2020/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č.
RO/2020/012 dle níže uvedené rekapitulace a jejích příloh.
Schválené rozpočtové opatření č. RO/2020/012
Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč
Příjmy
Výdaje
Příjmy daňové

32 699 846,00

X

Příjmy nedaňové

10 521 500,00

X

Příjmy Kapitálové

120 000,00

X

10 195 342,39

X

Přijaté transfery
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
/investiční/
Rozpočet příjmy/výdaje
Financování- zůstatek k
31.12.2019 33.248.647,50
Kč
splátka úvěrů
mimořádná spl.úvěru
dofinancování rozdílu
příjmů a výdajů ze zůstatku
min. období
mezisoučet
vratka termínovaných
vkladů
Nepoužitý zůstatek
min.období
Nepoužitý zůstatek
min.období (včetně
term.vkladu)

X
X

43 307 942,50
24 878 629,85

53 536 688,39

68 186 572,35

2 883 605,00
1 082 600,00

2 883 605,00
1 082 600,00

14 649 883,96
72 152 777,35

72 152 777,35

16 000 000,00

16 000 000,00

14 622 558,54

14 622 558,54

30 622 558,54

30 622 558,54

Celkem

102 775 335,89

102 775 335,89

Přílohy:
tabulka č.1 Rozpočet
příjmy
tabulka č.2 Rozpočet
výdaje
97/2020/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočet Města Budyně nad
Ohří na rok 2021 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 2021
Rekapitulace příjmů a výdajů
v Kč
Příjmy

Výdaje

Příjmy daňové
Příjmy nedaňové
Příjmy Kapitálové
Přijaté transfery

33 718 000,00
10 055 000,00
120 000,00
10 415 410,00

X
X
X
X

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje /investiční/
Rozpočet příjmy a výdaje
Financování-předpokládaný
zůstatek k 31.12.2020 42.000
tis.Kč
splátka úvěrů pol 8124

X
X
54 308 410,00

41 784 000,00
29 180 000,00
70 964 000,00

dofinancování rozdílu příjmů
a výdajů ze zůstatku min.
období
Celkem rozpočet včetně
financování
Nepoužitý zůstatek
min.období (předpoklad)
Přílohy:

-2 035 969,00

18 691 559,00
70 964 000,00
23 308 441,00

70 964 000,00

tabulka č. 1 Rozpočet příjmy
tabulka č. 2 Rozpočet výdaje
98/2020/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. Provádění rozpočtových opatření schválených příspěvků, dotací na
základě
zákona č.250/2000Sb. a darů třetím osobám do výše schváleného
rozpočtu.(§ 6409, pol. 5901, org. 0100)
2. Zapojit příjmy a realizovat výdaje u projektů spolufinancovaných
z dotací.
Finanční částky nad 1.000.000,00 Kč s předchozí konzultací zastupitelů
per-rollam.
3. Změna rozpočtových příjmů a úprava příjmů dotací podle skutečné výše
dotace.
4. Úprava rozpočtu v návaznosti na výpočet daně z příjmů právnických osob
za obec a daně z přidané hodnoty.
5. Realizovat výdaje plynoucí z vyhlášení nouzového stavu – krizová
opatření města.
Rozpočtová opatření dle bodu 3-5 v případě bezodkladné změny v období mezi
zasedáními zastupitelstva.
Usnesení rady musí obsahovat číslování rozpočtových opatření schválených
v kompetenci rady. Schválená rozpočtová opatření radou města budou
předložena na nejbližším jednání zastupitelstva města.
Toto usnesení je platné do schválení nového rozpočtu 2022.
99/2020/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu
města Budyně nad Ohří na období 2022 – 2024 dle předloženého návrhu:
Schválený střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč na r. 2022, 2023 a 2024
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 6 úvěrů, které byly použity na výstavbu a
rekonstrukci bydlení. V roce 2020 bude splacen úvěr na výstavbu domu čp. 427
a v roce 2021budou splaceny úvěry na rekonstrukci kotelen v č.p. 381 a 378.
v tis. Kč
rok 2022

rok 2023

rok 2024

Počáteční stav
peněžních prostředků
k 1.1.
Daňové příjmy
Daňové výnosy,
místní poplatky
Nedaňové příjmy
Příjmy
z poskytování
služeb,nájemného,
zpětný odběr
odpadů
Kapitálové příjmy
příjmy z prodeje
majetku-drobné
prodeje
Přijaté dotace
Výkon veřejné
správy, opravy
MZP,
Příjmy celkem po
konsolidaci

30 000

29480

28 450

33 000

33 000

35 000

10 100

10 100

10 100

120

120

120

2 000

2 000

2000

45 220

45 220

47220

Běžné neinvestiční
výdaje

39 000

39 500

40 000

5 000

5 000

5 000

44 000

44 500

45 000

Saldo příjmů a
výdajů
Financování

+1 220

+720

+2 220

-2260

-2780

-800

- splátka
dlouhodobých úvěrů
(pol.8124)
Změna stavu peněz

-1740

-1750

-1510

-520

-1 030

+710

Konečný stav
peněžních prostředků
k 31. 12.

29 480

28 450

29 160

Kapitálové
/investiční/ výdaje
Výdaje celkem po
konsolidaci

100/2020/RM

Běžné provozní
výdaje, opravy a
údržba
Investiční výdaje

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o jednání s SVS o vývozu
odpadních vod z místních částí a neodkanalizovaných částí města Budyně nad
Ohří

101/2020/RM
Zastupitelstvo města schvaluje podání anketního dotazníku na Ministerstvo
kultury s žádostí o finanční příspěvek na regeneraci městské památkové zóny
(MPZ) v Budyni nad Ohří a schvaluje předložené priority obnovy památek
v MPZ..
19) Závěr
Závěrem starosta všem poděkoval za účast.

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:

zapsala dne: 7.12.2020 E. Šánová

Ing.Petr Kindl
místostarosta

