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

 

Usnesení č. III/2021 z veřejného zasedání 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O. 

ze dne 20.09.2021  

 
 

 

 

59/2021/ZM  

Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání.  

 

60/2021/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního 

zastupitelstva. Počet přítomných 14,  omluveni  1,  neomluven 0.    

 

61/2021/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Vogel, 

Vladislava Rážková, Jindřich Štrencl 

 

62/2021/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje ověřovatele zápisu ve složení:  

Milena Doušová, Jiří Stross 

 

63/2021/ZM  

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

města a zapisovatelkou  paní  Eva Šánová 

 

64/2021/ZM  

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

z minulého jednání zastupitelstva. 

 

65/2021/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informaci starosty o činnosti rady. 

 

66/2021/ZM 

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

za I. pololetí r. 2021. 

 

67/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí přijetí dotací na obnovu drobných 

památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje. 

 

68/2021/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí odeslání žádosti do II. Kola rezervy 

z ministerstva kultury. Žádost byla na dotační částku ve výši 580 tis. Kč. 

 

 

 



69/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přesun dotační částky na obnovu městských 

památkových rezervací a zón (I. kolo rezervy) z Ministerstva kultury ve výši 800.000,- Kč na 

Římskokatolickou církev, farnost Budyně nad Ohří a pověřuje starostu podpisem 

veřejnoprávní smlouvy. 

 

70 /2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční podíl města v I. kole rezervy 

programu regenerace MKČR na akci „Oprava střech kostela sv. Václava“ v Budyni nad Ohří 

ve výši 160.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy. 

 

71/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přesun dotační částky na obnovu městských 

památkových rezervací a zón (II. kolo rezervy) z Ministerstva kultury ve výši 580.000,- Kč na 

Římskokatolickou církev, farnost Budyně nad Ohří, v případě schválení požadavku města 

Ministerstvem kultury, a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy. 

 

72/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční podíl města v II. kole rezervy 

programu regenerace MKČR na akci „Oprava střech kostela sv. Václava“ v Budyni nad Ohří 

ve výši 116.000,- Kč, v případě schválení požadavku města ministerstvem kultury, a pověřuje 

starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy. 

 

73/2021/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informaci o poskytnutých dotacích 

přidělených radou Města Budyně z pol. 5901 a § 6409 org. 100. 

 

74/2021/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje poskytnutí dotace TJ Viktorie Budyně n.O. 

ve výši 30 tis. Kč a pověřuje starosto podpisem smlouvy.  

 

75/2021/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informaci o nejbližších záměrech 

města Budyně nad Ohří (vybavení školní zahrady a dovybavení zahrady MŠ Ladova). 

 

76/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtová opatření č.RO/2021/006 a 

RO/2021/007 schválená radou města. 

 

77/2021/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. RO/2021/008. 

 

 

78/2021/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přípravu projektu a dotačního programu na 

likvidaci odpadních vod a pověřuje radu přípravou materiálu do následujícího zasedání 

zastupitelstva. 

 

 

 



79/2021/ZM 
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje složení pracovní komise pro přípravu 

obecně závazné vyhlášky (OZV) o způsobu likvidace a nakládání s odpadem dle pravidel 

nové vládní vyhlášky komise bude pracovat ve složení Petr Medáček, Petr Kindl, Iva 

Hojzanová, Pavel Rážek, Jaroslav Vanča, Václav Svoboda, Jiří Štrencl 

 

 

 

Všechna usnesení číslo 59/2021/ZM až 79 /2021/ZM byla schválena nadpoloviční většinou 

všech členů Zastupitelstva města Budyně nad Ohří 

 

18) Závěr 

Závěrem místostarosta všem poděkoval za účast a ukončil jednání. 

 

 

 

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

starosta města        místostarosta 

 

Ověřovatelé zápisu:  

Milena Doušová 

Jiří Stross 

 

 

zapsala dne: 20.9.2021   E. Šánová 


