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

 

Usnesení č.  12/2021  z jednání Rady města Budyně nad Ohří ze dne 23.06.2021 
 

Rada bere na vědomí: 

158/2021/RM – 4-mi hlasy kontrolu usnesení.  

159/2021/RM – 4-mi hlasy peněžní dar  ředitelce základní školy ve výši 5.000,00 Kč, vyplacený 

               z FKSP základní školy. 

160/2021/RM – 4-mi hlasy přípravu zastupitelstva. 

Rada schvaluje: 

161/2021/RM –  4-mi hlasy program jednání rady. 

162/2021/RM – 3-mi hlasy přidělení bytu č.14 v domě č.p. 426 v tomto pořadí: 1. p.Švojgrová             

          2. Štýbrová  3. Janichová. 

163/2021/RM – 3-mi hlasy v případě uvolnění bytu č.4 v č.p. 422  přidělení bytu p. Štýbrové. 

164/2021/RM – 4-mi hlasy pronájem pozemkové parcely č. 52/1 v k.ú. Budyně nad Ohří Českému 

      rybářskému svazu na dobu neurčitou za 100/Kč za rok a pověřuje starostu podpisem 

                smlouvy.  

165/2021/RM –  4-mi hlasy pronájem části pozemkové parcely č. 35/2 ostatní plocha v k.ú. Kostelec 

               nad Ohří o velikosti 20m2 na zřízení předzahrádky do 31.12.2025 za 10,00Kč       

               /m2/rok a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

166/2021/RM -  4-mi hlasy pronájem pozemkových parcel č. 26/19 a 26/20 zahrady v k.ú. Kostelec 

    nad Ohří o výměře 545m2 na 5 let za cenu 0,40 Kč/m2/rok a pověřuje starostu      

               podpisem smlouvy. 

167/2021/RM – 4-mi hlasy odměnu ředitelce mateřské školy ve výši 40.000,00 Kč. 

168/2021/RM - 4-mi hlasy uskutečnění divadelního představení  Divadelního spolku Jiří, Radúz a 

               Mahulena dne 21.8.2021 ve 20.30 hodin. 

 169/2021/RM – 4-mi hlasy uzavření hřbitova v Kostelci nad Ohří z důvodu opravy věže od               

               24.6.2021 do 29.7.2021 v době  pondělí-sobota  9,00-12.00   13.00-16.00 hodin. 

170/2021/RM – 4-mi hlasy bezúplatné užívání prostranství pozemku č. 31 v k.ú.Kostelec nad Ohří 

              o výměře cca 50m2 od 24.6.2021 do 24.8.2021 při dodržení podmínek dle povolení.  

Rada neschvaluje: 

171/2021/RM – 4-mi hlasy žádost o nákup ani pronájem p.č. 540/1 v k.ú. Vrbka na základě stanoviska 

                lesního hospodáře.  

172/2021/RM -  4-mi hlasy nabídku YD Capital na zhodnocení finančních prostředků. 

Rada ukládá: 

173/2021/RM - 4-mi hlasy p.Svobodové zjistit bližší informace o současném bydlišti pana Petra 

       Šindeláře.  

 

 

Usnesení číslo 158 až  173/RM/2021 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města 

Budyně nad Ohří 

 

 

 

 

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA     Ing. Petr Kindl 

              starosta       místostarosta 

 

 

 

zapsala dne: 23.06.2021 

Alena Strossová 


