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

 

Usnesení č. I/2021 z veřejného zasedání  
 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O.  

ze dne  29.03.2021  
 

 
 
 1/2021/ZM  

Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání.  

 

 2/2021/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního 

zastupitelstva. Počet přítomných  13, omluveni 2, neomluven 0   

 

3/2021/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje 

návrhovou komisi ve složení: Horáčková Blanka, Rážková Ladislava, Jaroslav Vanča 

ověřovatele zápisu ve složení:  Jaroslav Prošek, Jindřich Štrencl 

 

4/2021/ZM  

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

paní  Alena Strossová. 

 

5/2021/ZM  

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

jednání zastupitelstva. 

 

6/2021/ZM 

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

  

7/2021/ZM 

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

k 31.12.2020.  

 

8/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí Výroční zprávu Městského úřadu 

Budyně nad Ohří o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, o 

svobodném přístupu k informacím za rok 2020. 

 

9/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje streamování jednání zastupitelstev. 

 

10/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města Budyně nad 

Ohří 

 



11/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou cenu za část p.p.č. 822/1 (dle 

nezapsaného GEO plánu 175-27/2020 zde dne 13.2.2020, p.p.č. 822/4)  v k.ú. Břežany nad Ohří 

o výměře 41 m2. Navržená cena v místě obvyklá je 50,00 Kč/m2. Cena pozemku je tedy    

2050,-- Kč.  

 

12/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej části  pozemku p. č. 822/1 (dle 

nezapsaného GEO plánu 175-27/2020, zde dne 13.2.2020  p.p. č. 822/4) v k.ú. Břežany nad 

Ohří o výměře 41 m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

13/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o  

zřízení  věcného břemene a dohodu o umístění  stavby č. IV-12-4019636  pro pozemek  č. 1467  

v k. ú Budyně n. Ohří, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy . 

 

14/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o  

zřízení  věcného břemene  a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4020272  pro pozemek p. č. 

1445/15 v k. ú. Budyně nad Ohří,   a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

15/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o  

zřízení  věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4020313/SoBS VB/1, LT 

Břežany nad Ohří, ppč.622/4, 4xOM  pro pozemek p. č. 796/4 v k. ú. Břežany nad Ohří,  a 

pověřuje starostu podpisem této smlouvy v případě, že tato smlouva nebude v kolizi 

s koordinační dokumentací této ulice. 

 

16/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informaci o průběhu přípravných prací 

na přístavbu základní školy.  

 

17/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informaci o přípravných 

předprojektových činnostech sýpky ( špýchar) v areálu vodního hradu. 

 

18/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zahájení projektových činností na 

rekonstrukci sýpky, pověřuje vedení města uspořádáním poptávkového řízení na dodavatele 

projektových prací a pověřuje starostu podpisem smlouvy se zástupcem společnosti, která 

v poptávkovém řízení dodá ekonomicky nejvýhodnější podmínky.   

 

19/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti (souhrnného přehledu) města 

na Ministerstvo kultury České republiky o dotaci z Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021 na opravu kulturní památky 

v městské památkové zóně Budyně nad Ohří, kostel sv. Václava na Mírovém náměstí Budyně 

nad Ohří, akce „Oprava střech kostela sv. Václava“ a pověřuje starostu podpisem žádosti.  

 

 



20/2021/ZM 

Zastupitelstvo schvaluje přesun dotační částky  na obnovu městských památkových zón 

z ministerstva kultury ve výši 1.165.000,00 Kč na Římskokatolickou církev, farnost Budyně 

nad Ohří a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy. 

 

21/2021/ZM 

Zastupitelstvo schvaluje finanční podíl města na  akci „Oprava střech kostela sv. Václava“ 

v Budyni nad Ohří do výše 233.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí 

finančního příspěvku. 

 

22/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Ministerstvo kultury 

České republiky o dotaci z rezervy „Programu regenerace městských památkových rezervací a 

městských památkových zón“ na opravu střech kostela sv. Václava v Budyni nad Ohří na rok 

2021. 

 

23/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje  Smlouvu o dílo na podání žádosti a 

administraci  dotace na nákup hasičské techniky a pověřuje vedení města uspořádání veřejné 

zakázky na dodavatele hasičské techniky a pověřuje starostu podpisem smlouvy na administraci 

veřejné zakázky. 

 

24/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje projekt „ Lokální výstražný a varovný systém, 

digitální povodňový plán pro město Budyně nad Ohří“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

 

25/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí smlouvu, která vzešla z veřejné soutěže 

„Snížení energetické náročnosti mateřské školky“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 

 

26/2021/ZM 

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtové opatření č. RO/2021/001 schválené radou 

města. 

 

27/2021/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. RO/2021/002. Rekapitulace a soupis 

položek je přílohou usnesení.  

 

28/2021/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace na revitalizaci synagogy v Budyni nad Ohří, 

pověřuje starostu podpisem dokumentace, kterou bude dotační částka přidělena, pověřuje 

vedení města vyhlášením veřejné zakázky na nevysoutěžené etapy revitalizace a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy o administraci veřejné zakázky. 

 

 

 

 

 

 



Všechna usnesení číslo 1/2021/ZM až 28/2021/ZM byla schválena nadpoloviční většinou 

všech členů Zastupitelstva města Budyně nad Ohří 

 

 

 

 

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

starosta města        místostarosta 

 

 

 

 

zapsala dne:  29.3.2021  A.Strossová 

 


