
                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne  13.12.2017 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

                                                                     č. 12/2017 

                                                                  

                                 

Č.j.  2418/2017/1 

 

Přítomni: Daniela Javorčeková ,  Milan Mudra, Jiří Müller, Pavel Mikšovic,  Jiřina Kopsová,  Jiří Blesk, 

Věra Mrázková, Magda Kindlová,  Antonín Jeřábek 

 

Omluveni:  Pavel Vavruška, Jan Mrkvička 

 

Hosté: za MěÚ Buštěhrad – účetní Ing. Kateřina Linhartová 

                   

V sále přítomno v době zahájení 7 občanů 

Pořizován audio záznam. 

 

1. Zahájení zasedání 

Zasedání zastupitelstva města zahájila v 17.35 hod. a dále řídila starostka města Daniela 

Javorčeková (dále jako předsedající). Předsedající přivítala přítomné a konstatovala, že zasedání 

zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, z celkového počtu 11 členů zastupitelstva bylo 

přítomno 8 zastupitelů, takže zasedání je schopno se usnášet ve všech bodech programu. Informace 

o konání zasedání byla zveřejněna v souladu se zákonem na obou úředních deskách MěÚ.  

 

Za ověřovatele zápisu tohoto zasedání předsedající navrhla p.  Magdu Kindlovou a p. Pavla 

Mikšovice 

Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Jana Zemanová. 

K návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje ověřovatele zápisu p. Magdu Kindlovou  

a p. Pavla Mikšovice a  jako zapisovatelku schvaluje Janu Zemanovou 

Pro:  8    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 1 schválen 8 hlasy 

  

 

2.      Kontrola usnesení ze zasedání č.  10/2017 ze dne 25.10.2017 a č. 11/2017 ze dne 8.11.2017 

           Předsedající předala slovo předsedovi kontrolního výboru A. Jeřábkovi, který uvedl,  že kontrola  

           obou usnesení  zasedání byla provedena dne 13.12.2017. Všechna usnesení přijatá na uvedených   

           zasedání byla naplněna. 

          MěZ vzalo tuto informaci na vědomí. 

            

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 10/2017 ze dne 25.10.2017 a č. 11/2017 ze dne 8.11.2017 

      Předsedající konstatovala, že ověřovatelé zápisů z minulých zasedání zápis přečetli, připomínky k  

      zápisu byly zapracovány, a ověřovatelé svými podpisy potvrdili jeho správnost. 

   

      Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání č. 10/2017 ze dne  

      25.10.2017, a č. 11/2017 ze dne 8.112017.     

      Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 3 schválen 8 hlasy 
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4. Návrh programu zasedání 

Předsedající seznámila přítomné s navrženým programem jednání, který byl zveřejněn na úředních 

deskách  a navrhla úpravu programu jednání: 

 

Doplnění bodů: 

- č. 26 Schválení žádostí o přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami z dotací 

spolkům od města Buštěhrad: 

a)Junák Buštěhrad 

b) Buštěhradské fórum 

c) Věčně mladí senioři 

d) Divadlo KIX 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se. 0 

 

- č. 27  Smlouva o zřízení věcného břemene –služebnosti, Buštěhrad, Husova 288, stavební úpravy 

NN (mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a.s.) 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

- č. 28 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1662/1, plynoucí ze Smlouvy o 

smlouvě budoucí ze dne 16.2.2015 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

- č. 29 Schválení podání žádosti o dotaci z Národního programu ŽP, výzva 21/2017 – Ekomobilita 

(žádost o dotaci na 2 vozidla) 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

č. 30. Schválení zajištění GDPR pro Buštěhrad v rámci MÚLP – finanční příspěvek Buštěhradu 

(119.000,- Kč bez DPH) 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

- č. 31 Schválení vyvěšení záměru na prodej pozemku parc.č. 896/43 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

- č. 32 Schválení odměn ředitelům příspěvkových organizací města 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

- Místostarostka navrhla doplnění bodu č. 17 o schválení výše jednorázového příspěvku, který skládají 

nájemci bytu  v DPS Buštěhrad  (netýká se občanů s trv. pobytem v Buštěhradě) na účet města 

Buštěhradu  

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se. 0 

 

V souvislosti s doplněním programu dochází k přečíslování bodů programu. 

 

Návrh doplněného programu zasedání: 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 10/2017 a č. 11/2017  

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 10/2017  a č. 11/2017 

4. Návrh programu – doplnění programu – schválení programu zasedání 

5. Návrh na změnu rozpočtu města Buštěhradu – rozpočtové opatření č. 10/2017 a č. 11/2017 

6. Schválení rozpočtu města Buštěhradu na rok 2018 
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7. Schválení rozpočtového výhledu (střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019-2021) 

8. Pověření starostky k provedení nutných rozpočtových opatření ke konci roku 2017 dle zákona 

9. Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Buštěhradu na rok 2018 

10. Schválení nové OZV č. 1_2018 – O stanovení systému shromažďování odpadu na území města 

Buštěhradu 

11. Schválení nové OZV č. 2_2018 – O místních poplatcích 

12. Schválení 3_2017 – Organizační směrnice – Petice a stížnosti (aktualizace) 

13. Nařízení města č. 1/2018 – novelizace – sloučení dvou předchozích nařízení 

14. Smlouva o budoucím vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury – vodovod Bouchalka 

(mezi Městem Buštěhrad, VKM a Středočeskými vodárnami) 

15. Smlouva o budoucí smlouvě na uzavření věcného břemene – Hřebečská 695 – ČS-kNN mezi 

Městem Buštěhrad a ČEZem 

16. Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad 

a) Manželé  

b) Manželé  

c) Manželé 

17. a)Schválení obsazení nového bytu v DPS manželským párem 

b)schválení výše jednorázového příspěvku, který skládají nájemci bytu v DPS Buštěhrad (netýká se 

občanů s trv. pobytem v Buštěhradě) na účet  města Buštěhradu 

18. Výběr zhotovitele projektové dokumentace na rozšíření mateřské školky v Buštěhradě 

19. Výběr dodavatele – osvětlovací tělesa v zámeckém sále 

20. Schválení podání žádosti o dotaci na MMR na turistické značení: Národní program podpory 

cestovního ruchu – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu + schválení nutné 

50% spoluúčast města 

21. Schválení přijetí účelového finančního daru škole od SRPŠ – 40.000 ,-Kč 

22. Pronájem pozemku parc.č. 1655 od pozemkového úřadu za cenu určenou PÚ 

23. Schválení nových výší odměn pro zastupitele 

24. Schválení „ošatného“ pro matrikářku a zastupitele, kterí zajišťují obřady 

25. Nové složení Redakční rady BZ (odvolání člena RR) 

26. Schválení žádosti o přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami z dotací spolkům od 

města Buštěhrad: 

a)Junák Buštěhrad 

b)Buštěhradské fórum 

c)Věčně mladí senioři 

d)Divadlo KIX 

27. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti, Buštěhrad, Husova 288, stavební úpravy NN (mezi 

Městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a.s.) 

28. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1662/1, plynoucí ze smlouvy o smlouvě 

budoucí ze dne 16.2.2015 

29. Schválení podání žádosti o dotaci z Národního programu ŽP, výzva 21/2017 – Ekomobilita (žádost 

o 2 vozidla) 

30. Schválení zajištění GDPR pro Buštěhrad v rámci MÚLP + finanční příspěvek Buštěhradu 

(119.000,- Kč bez DPH) 

31. Schválení vyvěšení záměru na prodej pozemku parc.č. 896/43 

32. Schválení odměn pro ředitele příspěvkových organizací města Buštěhradu 

33. Úkolování Kontrolního výboru 

34. Obecná diskuze 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje upravený program zasedání městského 

zastupitelstva č. 12/2017 

Pro:  8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 4 byl schválen 8 hlasy. 
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V 17.45 se dostavila V. Mrázková – změna počtu přítomných zastupitelů na 9 

 

5. Návrh na změnu rozpočtu Města Buštěhradu – rozpočtové opatření č. 10/2017 a č. 11/2017 

Předsedající předala slovo Ing. Linhartové, která seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 

10/2017, které bylo schváleno starostkou města. 

Zastupitelstvo města Buštěhradu bere informaci o rozpočtovém opatření č. 10/2017 na vědomí. 

 

Ing. Linhartová dále seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového opaření č. 11/2017, které svým 

rozsahem podléhá schválení zastupitelstvem města (návrh je přílohou tohoto zápisu/. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2017. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 5 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

6. Schválení rozpočtu města Buštěhradu na rok 2018 

Předsedající předložila návrh rozpočtu města Buštěhradu pro rok 2018, který byl vyvěšen na úřední 

desce. Rozpočet byl zastupiteli projednán a byly navrženy tyto úpravy: 

- Snížení nákladů na Buštěhradský zpravodaj  z 250.000,- Kč na 230.000,- Kč 

- Zastřešení pódia v zámecké zahradě  -  200.000,- Kč 

- Vybudování nové elektroinstalace v zámecké zahradě  -  50.000,- Kč 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočet na rok 2018 jako rozpočet 

schodkový s celkovou výší příjmů 63 208.027,- Kč  a celkovou výší výdajů 73 984.602,- Kč. Rozdíl ve 

výši 10 776.575,- Kč bude částečně krytý úvěrem poskytnutým na akci Navýšení kapacity ZŠ a 

rekonstrukci zázemí MŠ, a  částečně přebytkem finančních prostředků z rozpočtu r. 2017. 

Nedílnou součástí usnesení je návrh rozpočtu na rok 2018 v podobě, v jaké byl zveřejněn na úřední 

desce. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 6 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

7. Schválení rozpočtového výhledu /střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019-2021/ 

Zastupitelé projednali  střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019-2021. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na roky 

2019-2021. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 7 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

8. Pověření starostky k provedení nutných rozpočtových opatření na konci roku 2017 dle zákona. 

Do konce roku 2017 není naplánováno žádné zasedání MěZ. Z tohoto důvodu zastupitelé pověřují 

starostku města k provedení nutných rozpočtových opatření ke konci roku 2017 dle zákona. 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu pověřuje starostku města provedením nutných 

rozpočtových opatření ke konci roku 2017 dle zákona. 

       Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8 byl schválen 9 hlasy. 
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9. Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Buštěhradu na rok 

2018 

Pravidla pro poskytování návratných finančních výpomocí zůstávají stejná jako v r. 2017.  Z rozpočtu 

města byla pro tento účel  vyčleněna částka ve výši 200.000,- Kč. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Program pro poskytování návratných 

finančních výpomocí z rozpočtu města Buštěhradu na rok 2018. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 9 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

10. Schválení nové OZV č. 1/2018 – o stanovení systému shromažďování odpadu na území města 

Buštěhradu. 

Vzhledem k změnám v legislativě ČR je nutné upravit znění OZV, kterou vydává město Buštěhrad. 

Tato OZV stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů vznikajících na území města Buštěhradu, včetně nakládání se stavebním odpadem. 

Nově musí město zabezpečit také sběr a svoz nebezpečných složek odpadu. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje novou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů vznikajících na území města Buštěhradu, včetně nakládání se stavebním odpadem. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 10 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

11. Schválení nové OZV č. 2/2018 – O místních poplatcích 

OZV č. 2/2018 upravuje tyto místní poplatky: 

a)poplatek ze psů 

b)poplatek za užívání veřejného prostranství 

c)poplatek ze vstupného 

d)poplatek z ubytovací kapacity 

Výbor pro životní prostředí města Buštěhradu navrhl zvýšení sazby poplatku ze psů následovně: 

- V rodinném domě    a) za prvního psa                                                              300,- Kč/rok 

                                 b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele        400,- Kč/rok 

      -  V bytové jednotce      a) za prvního psa                                                              400,- Kč/rok 

                                             b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele         500,- Kč/rok 

 

       Ostatní poplatky zůstávají beze změny. 

       Z řad zastupitelů nebyly k návrhu OZV vzneseny žádné připomínky. 

       P. Mikšovic:  v jaké vyhlášce jsou stanovena pravidla pro pouštění ohňostroje a zábavné pyrotechniky? 

        Ve vyhláškách města Buštěhradu nebylo k této věci nic nalezeno. 

       Odp. D Javorčeková – pravidla jsou určitě stanovena, ve spolupráci s p. Novotnou bude věc prověřena. 

       Diskuze: 0 

        Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje novou Obecně závaznou vyhlášku  

       č. 2/2018 – O místních poplatcích. 

       Pro: 8   Proti: 1 (P. Mikšovic) Zdržel se: 0 

       Návrh usnesení byl schválen 8 hlasy. 
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12. Schválení Organizační směrnice č. 3/2017 – Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností 

Předmětem této směrnice je stanovení zásad práce města Buštěhradu s peticemi a stížnostmi,  zajištění 

evidence a včasné projednání a vyřízení. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje novou Organizační směrnici č. 3/2017 – 

Pravidla pro příjímání a vyřizování petic a stížností. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 12 byl schválen 9 hlasy 

 

 

 

13. Nařízení města č. 1/2018  - novelizace – sloučení dvou předchozích nařízení 

Na základě doporučení kontrolních orgánů byly sloučeny 2 vydaná nařízení – „Tržní řád města 

Buštěhradu“ a  „Zákaz podomního prodeje“  do jednoho nařízení. Ceník vydaný k Tržnímu řádu není 

součásti Nařízení, ale zůstává v platnosti. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Nařízení města č. 1/2018 – sloučení dvou 

předchozích Nařízení města – Tržní řád města Buštěhradu a Zákaz podomního prodeje. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 13 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

14. Smlouva o budoucím vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury – vodovod 

Bouchalka (mezi Městem Buštěhrad, VKM a Středočeskými vodárnami). 

Město Buštěhrad se smluvně zavazuje k předání celého díla do majetku provozovatele – tj. 

Středočeským vodárnám Kladno. Město Buštěhrad obdrží akcie a cenu dle znaleckého posudku. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o budoucím vkladu, pachtu a 

provozování vodárenské infrastruktury – vodovod Bouchalka – mezi Městem Buštěhrad, Vodárnami 

Kladno-Mělník, a.s., Středočeskými vodárnami Kladno, a.s.,  a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 14 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

15. Smlouva o budoucí smlouvě na uzavření věcného břemene – Hřebečská č.p.695 – ČS-kNN mezi 

Městem Buštěhrad a ČEZem. 

ČEZ Distribuce buduje nové vedení na pozemku u benzínové čerpací stanice (č.p. 695) v Buštěhradě. 

Městu Buštěhrad bude vyplacena částka ve výši 26.000,- Kč + DPH. 

Z řad zastupitelů nebyly žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě na uzavření 

věcného břemene – Hřebečská 695, ČS-kNN mezi Městem Buštěhrad a společností ČEZ, a pověřuje 

starostku podpisem smlouvy. 

Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení byl schválen 9 hlasy. 
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16. Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS 

Sociální a zdravotní výbor projednal 3 žádosti o zařazení do registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad. 

a) Manželé – Děčín – místní šetření nebylo vzhledem k velké vzdálenosti provedeno, 

z dokumentace však vyplývá, že manželé splňují kritéria pro pobyt v DPS 

b) Manželé . Jeseník – místní šetření nebylo vzhledem k velké vzdálenosti provedeno, 

z dokumentace také vyplývá, že manželé splňují kritéria pro pobyt v DPS 

c) Manželé – Valdek – bylo provedeno místní šetření, manželé splňují kritéria pro pobyt 

v DPS. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení manželů , 

 a  do registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad. 

Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 16 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

17.  Obsazení nového bytu pro manželský pár v DPS Buštěšhrad 

a) Sociální a zdravotní výbor na svém jednání dne 22.11.2017 projednal obsazení nového bytu v DPS 

Buštěhrad  a navrhl manžele , kteří v současné době bydli na Valdeku. 

b) Vedení města Buštěhradu a vedení DPS Buštěhrad  stanovili  výši jednorázového poplatku za byt pro 

manželský pár – 50.000,- Kč, který složí nájemce – tj. manželé  – ve prospěch Města 

Buštěhradu. Jednorázový poplatek se nebude týkat žadatelů o byt v DPS, kteří mají trvalý pobyt 

v Buštěhradě. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje: 

a) Obsazení volného bytu v DPS Buštěhrad manželi  

Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se 0 

Návrh usnesení č. 17a) byl schválen 9 hlasy 

b) Jednorázový poplatek ve výši 50.000,- Kč za byt pro manželský pár v DPS Buštěhrad 

Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 17 byl schválen 9 hlasy 

 

 

18. Výběr zhotovitele projektové dokumentace na rozšíření mateřské školky v Buštěhradě 

Na základě provedené studie uveřejnilo město Buštěhrad výzvu k podání nabídky na plnění zakázky 

malého rozsahu na zhotovení PD na akci „Rozšíření Mateřské školy Buštěhrad“. 

Ve stanovené lhůtě byly podány 3 nabídky: 

Ing. Arch. Michal Schwarz,   Praha 10  nabídková cena zakázky    570.000,- Kč bez DPH 

Ing. Arch. Pavel Geier,  Praha 7                                                                     505.000,- Kč bez DPH 

Atelier_Labor 13 s.r.o., Praha 7                                                                      595.000,- Kč bez DPH 

Ekonomicky nejvýhodnější je nabídka Ing. Arch. Pavla Geiera za cenu 505.000,- Kč bez DPH. 

J. Müller – zda má město nějaké reference na Ing. Arch. Geiera? Odp. D. Javorčeková – s Ing. Geier je 

autorem výše uvedené studie, která je velice dobře zpracovaná.  Dosavadní spolupráce byla vstřícná a 

bezproblémová.  

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zhotovitele projektové dokumentace na akci 

„Rozšíření mateřské školky v Buštěhradě“ Ing. Arch. Pavla Geiera, IČ 43931570, se sídlem Praha 7,  za 

nabídkovou cenu 505.000,- Kč bez DPH. 

Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení byl schválen 9 hlasy. 
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19.  Výběr dodavatele – osvětlovací tělesa v zámeckém sále 

Předsedající odůvodnila požadavek na výměnu svítidel pro osvětlení zámeckého sálu – stávající 

osvětlení (stropní i boční na stěnách sálu) je pro tento sál nedostačující.  Požadovaná hodnota osvětlení 

je v případě sálu 100 luxů,  skutečná hodnota  je 40 luxů.  

Na základě poptávky byly podány 3 nabídky na 2 ks stropních  svítidel a 4 ks nástěnných svítidel 

(repliky historických svítidel) 

- Honor spol. s r.o., Brno-Modřice              nabídková cena           189.775,- Kč  vč. DPH 

- Petr Nemlein-Svítidla,  Kamenický Šenov                                   251.680,- Kč vč. DPH 

- Pasířství Ivan Houska,  Praha 6                                                    265.600,- Kč  

Vzhledem k požadované kvalitě svítidel Ing. Javorčeková navrhla přijmout nabídku firmy Pasířství Ivan 

Houska, která má svoje dílny v Buštěhradě, a je tedy i z hlediska případného servisu a údržby 

nejdostupnější.  Dále uvedla, že montáž stropních svítidel bude vyžadovat ještě další úpravy v půdním 

prostoru.  Zastupitelé doporučili uvést termín realizace zakázky – a to do konce března 2018. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje jako dodavatele svítidel do zámeckého sáliu 

firmu Pasířství Ivan Houska, Praha 6, za cenu 265.000,- Kč. 

Pro: 7    Proti: 1 (A. Jeřábek)       Zdržel se: 1 (J. Kopsová) 

Návrh usnesení č. 19 byl schválen 7 hlasy. 

 

 

20. Schválení podání žádosti o dotaci na MMR ČR na turistické značení: Národní program podpory 

cestovního ruchu pro rok 2018– Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu - 

+ schválení nutné 50% spoluúčasti města. 

Cílem programu je podpořit doprovodnou infrastrukturu  cestovního ruchu v regionech.  Z této dotace 

lze pořídit navigační cedule, informační a mapové panely. Grafický návrh a popisné texty jsou 

připraveny. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro 

místní rozvoj ČR na turistické značení „Národní program podpory cestovního ruchu pro rok 2018 – 

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu“, a schvaluje 50% spoluúčast města. 

Pro: 9    Proti: 0      Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 20 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

21. Schválení přijetí účelového daru škole od SRPŠ  ve výši 40.000,- Kč 

Zastupitelé projednali žádost vedení Základní školy a mateřské školy Oty Pavla v Buštěhradě o 

schválení přijetí účelového finančního daru ve výši 40.000,- Kč  od Spolku rodičů – SRPŠ: 

- Kelímky a destičky   10.000,- Kč 

- Vnitřní stůl na stolní tenis na chodbu školy + příslušenství   10.000,- Kč 

- 20 ks sedacích vaků do školní družiny a na chodby školy     20.000,- Kč 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí účelového finančního daru pro 

Základní školu a Mateřskou školu Oty Pavla v Buštěhradě od Spolku rodičů (SRPŠ) ve výši 40.000,- Kč. 

Pro: 9    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 21 byl schválen 9 hlasy. 
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22. Pronájem pozemku parc.č. 1655, k.ú. Buštěhrad,  od Státního pozemkového úřadu za cenu 

určenou státním pozemkovým úřadem 

Státní pozemkový úřad přenechává nájemci – tj. Městu Buštěhrad – pozemek parc.č. 1655, k.ú. 

Buštěhrad, za účelem nezemědělským – přístup ke stavbě trafostanice na pozemku parc.č. 1654, k.ú. 

Buštěhrad.  

Aktuální cena je stanovena dle cenového věstníku MF ČR č. 01/2017 a činí 7,- Kč/m
2
/rok. 

Roční nájemné se stanovuje dohodou ve výši 1.085,- Kč. 

Nájemné za období od účinnosti smlouvy do 30.9.2018 včetně činí 806,- Kč. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pronájem pozemku parc.č. 1655, k.ú. 

Buštěhrad, od Státního pozemkového úřadu, a to  do 30.9.2018 za cenu 806,- Kč/rok, další roční 

nájemné se stanovuje dohodou ve výši 1.085,- Kč. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 22 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

23. Schválení nových výší odměn pro zastupitele 
Na základě Nařízení vlády  ze dne 11.9.2017 dochází k úpravě výše odměn poskytovaných uvolněným 

členům zastupitelstva obcí a k úpravě maximální výše odměn poskytovaných neuvolněným členům 

zastupitelstva. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2018. 

- Neuvolnění členové zastupitelstva, kteří nejsou předsedové výborů (Jiří Müller, Milan Mudra, Pavel 

Mikšovic)  -  nová výše odměny činí  1.690,- Kč/měs. 

- Neuvolnění členové zastupitelstva, kteří jsou předsedové výborů (Antonín Jeřábek, Věra Mrázková, 

Jiřina Kopsová, Jiří Blesk, Jan Mrkvička, Pavel Vavruška) – nová výše odměny činí 3.379,- Kč/měs. 

- Uvolněný člen zastupitelstva – starostka Ing.arch. Daniela Javorčeková – nová výše odměny činí 

56.318,- Kč/měs. 

- Výše odměny neuvolněné členky zastupitelstva – místostarostka Magda Kindlová – zůstává beze 

změny v původní výši. 

 

Předsedající podala návrh na ocenění práce členů jednotlivých výborů nebo komisí, kteří nejsou členy 

zastupitelstva města, určitou odměnou.  Odměny nezařazených členů výborů a komisí legislativně řešeny 

nejsou, a tak navrhuje odměnit nezařazené členy výborů a komisí částkou 100,- Kč/os. za absolvované 

jednání výboru s ročním limitem 1.500,- Kč/os. Předsedové výborů a komisí budou předkládat starostce 

přehledy o účasti jednotlivých členů na schůzích výborů a komisí jako podklad pro stanovení výše 

odměny.  Přesná pravidla pro vyplácení odměn budou stanovena ve spolupráci s účetní města 

Buštěhradu. 

Předsedající dále navrhla, aby znění bodu č. 23 bylo rozděleno na podbody a) a b). Zastupitelé s tímto 

rozdělením souhlasili. 

Diskuze:0 

Návrh usnesení: 

23a) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nové výše odměn zastupitelům města Buštěhradu a to: 

- neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou předsedové výboru a komisí (Jiří Müller, Milan 

Mudra, Pavel Mikšovic) ve výši 1.690,- Kč/měs. 

- neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou předsedy výborů a komisí (Antonín Jeřábek, Věra 

Mrázková, Jiřina Kopsová, Jiří Blesk, Jan Mrkvička, Pavel Vavruška) ve výši 3.379,- Kč/měs. 

- uvolněným členům zastupitelstva – starostka Ing. Arch. Daniela Javorčeková – ve výši 56.318,- 

Kč/měs. 

- výše odměny neuvolněné místostarostky – Magda Kindlová – zůstává beze změny v původní výši. 

Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 23a) byl schválen 9 hlasy. 
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23b) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odměnu členům výborů a komisí, kteří nejsou členy 

zastupitelstva, ve výši 100,- Kč/os. za absolvované jednání výboru nebo komise, roční limit je 

stanoven ve výši 1.500,- Kč/os., s platností od 1.1.2018. 

Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 23b) byl schválen 9 hlasy. 

 

 

24. Schválení „ošatného“ pro matrikářku a zastupitele, kteří zajišťují obřady. 

Předsedající podala návrh na vyplácení finančního příspěvku – tzv. „ošatného“ – pro zastupitele a 

matrikářku, kteří zajišťují občanské obřady a slavnostní akty města Buštěhradu, a to ve výši 6.000,- 

Kč/os./rok. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje finanční příspěvek – tzv. ošatné – pro 

matrikářku Janu Zemanovou a zastupitelky, které zajišťují občanské obřady  - starostku Danielu 

Javorčekovou a  místostarostku Magdu Kindlovou -  v paušální výši 6.000,- Kč/os./rok, s platností od 

1.1.2018. 

Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 24 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

25. Nové složení Redakční rady BZ (odvolání člena RR) 

Předsedající uvedla tento bod informací o  ujednání  uvedeném ve  Statutu RR: 

- RR má stejné postavení jako výbor města  

- RR má předsedu – zastupitele MěZ –  tuto funkci zastává starostka města Daniela Javorčeková 

- Předseda RR navrhuje složení RR a toto složení schvaluje zastupitelstvo města 

Z titulu své funkce – předseda RR – navrhla D. Javorčeková nové složení RR, a to ve stejném 

složení, ale bez stávající členky . 

Zdůvodnění: D. Javorčeková uvedla, že E. Reine je velice pracovitá, chytrá a organizačně schopná, 

ale bohužel není to člověk do týmu. Atmosféra v RR není dobrá, protože je konfliktní, a po 

řadě jednání, která bohužel k ničemu nevedla, se D. Javorčeková rozhodla k tomuto kroku.  D. 

Javorčeková  také předtím zvažovala své setrvání v RR, nabídla různé alternativy, ale protože na její 

návrhy nikdo nereagoval, rozhodla se celou věc vyřešit tak, jak je uvedeno výše. 

V diskuzi vystoupili členové zastupitelstva (M. Mudra, J. Blesk), kteří uvedli své zkušenosti  

z výborů, jejichž členem byla , a potvrdili tak slova D. Javorčekové. 

Dále vystoupil p. , který přečetl Otevřený dopis, ve kterém sdělil zastupitelům své 

stanovisko k odvolání  z RR.  Uvedl, že nesouhlasí s jednáním D. Javorčekové a navrhl, aby 

se celá věc projednala opětovně v RR a teprve potom se řešila na úrovni zastupitelstva. D. 

Javorčeková poukázala na rozdílný náhled na výše uvedené body Statutu a konstatovala, že k tomuto 

rozhodnutí ji  donutila neuspokojivá situace v RR, kdy díky  docházelo ke konfliktům a 

hrozilo, že z RR odejdou i další členové a RR se rozpadne.  

      V další diskuzi vystoupili  M. Kindlová, V. Mrázková, opět  , 

       . 

       J.Blesk navrhl, aby se v rámci objektivity tento bod odložil a záležitost se opětovně projednala v  

       RR  D. Javorčeková  uvedla, že situace se řeší  min. půl roku,  nevede to k žádnému výsledku a čle- 

       ny RR tato situace unavuje.  

       Protože i zastupitelé měli na odvolání   rozdílné názory, navrhla D. Javorčeková, tento bod  

       odložit na zasedání, které se bude konat v lednu 2018. 

       Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odložení projednání tohoto bodu na  

      další zasedání MěZ. 

      Pro:  8    Proti: 1 (M.Kindlová) Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 25 byl schválen 8 hlasy. 
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26. Schválení žádosti o přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami v rámci 

poskytnutých dotací spolkům od města Buštěhrad. 

Během roku 2017 došlo u níže uvedených spolků, kterým byla poskytnuta dotace z rozpočtu města 

Buštěhradu,  k rozdílům ve skutečném čerpání v rámci jednotlivých položek oproti plánu. Tyto spolky 

proto požádaly o schválení možnosti přesunu fin. prostředků mezi jednotlivými položkami. 

Upravené protokoly o skutečné výši přidělené dotace jsou přílohou tohoto zápisu. 

a) Junák – český skaut, středisko Stráž Lidic Buštěhrad, z..s. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje žádost spolku Junák-český skaut, 

středisko Stráž Lidic Buštěhrad, o přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami 

poskytnuté dotace od města Buštěhrad. 

Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 26a) byl schválen 9 hlasy. 

 

b) Buštěhradské fórum 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje žádost spolku Buštěhradské fórum o 

přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami poskytnuté dotace od města Buštěhrad. 

Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 26b) byl schválen 9 hlasy. 

 

c) SDČR MO Buštěhrad z.s 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje žádost spolku SDČR MO Buštěhrad z.s. 

o přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami poskytnuté dotace od města Buštěhrad 

Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 27c) byl schválen 9 hlasy. 

 

d) Divadlo KIX, z.s. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje žádost spolku Divadlo KIX, z.s., o 

přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami poskytnuté dotace od města Buštěhrad. 

Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 27d) byl schválen 9 hlasy. 

 

 

27.  Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti, Buštěhrad, Husova 288 – stavební úpravy NN 

(mezi městem Buštěhrad a spol. ČEZ Distribuce, a.s.) 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene-služebnosti  na pozemku parc.č.1170,k.ú. Buštěhrad, na akci Buštěhrad, Husova 288- stavební 

úpravy NN, mezi Městem Buštěhrad a spol. ČEZ Distribuce, a.s., za celkovou cenu 1.000,- Kč, a 

pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 27 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                   

12 

 

 

28. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1662/1, plynoucí ze Smlouvy o smlouvě 

budoucí ze dne 16.2.2015 

Město Buštěhrad je vlastníkem pozemku parc. č. 1662, k.ú. Buštěhrad. V r. 2015 požádali manželé 

 o sjednání podmínek pro uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k tomuto pozemku, jímž 

dojde k zajištění vstupu a vjezdu na jejich pozemek parc.č. 1663/2, k.ú. Buštěhrad. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene na pozemku parc.č. 1662/1, k.ú. Buštěhrad, plynoucí ze Smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené 

dne  16.2.2015 mezi Městem Buštěhrad a manžely a . 

Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 28 byla schválen 9 hlasy. 

 

 

29. Schválení podání žádosti o dotaci z Národního programu ŽP, Výzva č. 21/2017 – Ekomobilita 

(žádost o 2 vozidla) 

V rámci této výzvy je podporována aktivita – Podpora alternativních způsobů dopravy, předmětem 

podpory je nákup 2  nových vozidel -  elektromobilů (vozidlo výhradně s elektro pohonem) pro město 

Buštěhrad. Maximální výše dotace je 250.000,- Kč na 1 vozidlo. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci z Národního 

programu Životního prostředí, Výzva č. 21/2017 – Ekomobilita, na 2 vozidla. 

Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 2 (J.Müller, V. Mrázková) 

Návrh usnesení č. 29 byl schválen 7 hlasy. 

 

 

30. Schválení zajištění GDPR pro Buštěhrad v rámci MÚLP – finanční příspěvek Buštěhradu 

(119.000,- Kč bez DPH) 

GDPR ( General Data Protection Regulation) je nařízení EU, která vstoupí v účinnost dne 25.5.2018.  

jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů EU v této oblasti. 

Zpracovatelé a správci os. údajů musí zabezpečit nové procesy a technologie, které budou v souladu 

s GDPR.  V rámci mikroregionu bude pro všechny obce provedena analýza způsobu zpracovávání 

osobních dat.  Město Buštěhrad uhradí příspěvek ve výši 119.000,- Kč. 

J. Müller – město Buštěhrad zaplatí ze všech obcí mikroregionu nejvyšší částku,  výše příspěvku by měla 

být rozpočítána spravedlivěji Odp. D. Javorčeková – město Buštěhrad je největší obcí mikroregionu, má 

3 příspěvkové organizace, takže objem zpracovávaných dat je proto největší.  

Diskuze: 0     

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zajištění analýzy pro GDPR pro město 

Buštěhrad v rámci Mikroregionu Údolí Lidického potoka, a úhradu určeného příspěvku ve výši 

119.000,- Kč bez DPH. 

Pro: 8    Proti: 0   Zdržel se: 1  (J. Blesk) 

Návrh usnesení č. 30 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

31. Schválení vyvěšení záměru na prodej pozemku parc.č. 896/43 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemku parc. 

č. 896/43,  o výměře 160 m 
2, 

k.ú. Buštěhrad, ve vlastnictví města. 

Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 31 byl schválen 9 hlasy. 
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32.  Schválení odměn pro ředitele příspěvkových organizací města Buštěhradu 

Předsedající  podala návrhy na schválení výše odměn pro ředitele příspěvkových organizací: 

a) ZUŠ Buštěhrad  odměna ve výši 20.000,- Kč 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odměnu pro ředitele ZUŠ Buštěhrad 

 ve výši 20.000,- Kč 

Pro: 9    proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 32a) byl schválen 9 hlasy. 

 

b) DPS Buštěhrad 

Předsedkyně sociálního a zdravotního výboru V. Mrázková přednesla návrh na vyplacení odměny 

ředitelce DPS Buštěhrad ve výši 30.000,- Kč. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odměnu pro ředitelku DPS Buštěhrad 

ve výši 30.000,- Kč. 

Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 32b) byl schválen 9 hlasy. 

 

c) ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 

Místostarostka Magda Kindlová po dohodě s ředitelkou ZŠ navrhla odložení projednání tohoto bodu 

na příští zasedání MěZ.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na odložení projednání tohoto 

bodu na příští zasedání MěZ. 

Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 32c)  byl schválen 9 hlasy. 

 

 

33. Úkolování Kontrolního výboru 

Předsedající zadala na základě doporučení kontroly Krajského úřadu úkol  Kontrolnímu výboru: 

- Provést kontrolu v ZUŠ Buštěhrad  za rok 2017 

- Provést kontrolu v ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 

 

 

Předsedající upozornila předsedy výborů na nutnost předložení plánů práce (zejména finanční a 

kontrolní výbor) na rok 2018. 

 

 

34. Obecná diskuze 

J.Blesk – v příštím roce se bude konat prezentace  revitalizace Kladenské ulice, termín bude upřesněn 

             - dne 21.12.2017 – nádvoří buštěhradského zámku, akce divadla KIX – oslava slunovratu 

             - dne 20.1.2018 – reprezentační ples Města Buštěhradu 

D Javorčeková – dne 18.12.2017 – diskuze ke studii revitalizace Tyršovy ulice 

 – převody pozemků – Okružní ul. -  Odp. zatím není dořešeno, prodej pozemku nabídl 

pouze jeden majitel pozemku. 

 – doručování pošty – oprava zvonků v č.p. 128 

J.Müller -  vybudování chodníků v Pražské a Lidické ulici 

 

 

      
  

Předsedající oznámila, že program zasedání byl vyčerpán, poděkovala přítomným zastupitelům a 

zasedání v 20.00 hod. ukončila. 
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Usnesení 

ze  zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 12/2017 

ze dne 13.12.2017 

 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 12/2017 ze dne 13.12.2017 přijalo tato usnesení: 

 

Schvaluje: 

Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu p.Magdu Kindlovou   P. Pavla Mikšovice, zapisovatelku 

tohoto zasedání p. Janu Zemanovou. 

Usnesením č. 3 – zápis ze zasedání č. 10/2017 ze dne 25.10.2017 a č. 11/2017 ze dne 8.11.2017 

Usnesením č. 4 – upravený program zasedání městského zastupitelstva č. 12/2017 

Usnesením č. 5 – rozpočtové opatření č. 11/2017 

Usnesením č. 6 – rozpočet na rok 2018 jako rozpočet schodkový s celkovou výší příjmů 

63.208.027,- Kč a celkovou výší výdajů 73.984.602,- Kč. Rozdíl ve výši 10.776.575,- Kč bude 

částečně krytý úvěrem poskytnutým na akci Navýšení kapacity ZŠ a rekonstrukci zázemí MŠ, a 

částečně přebytkem finančních prostředků z rozpočtu r. 2017. Nedílnou součástí usnesení je 

návrh rozpočtu na rok 2018 v podobě, v jaké byl zveřejněn na úřední desce. 

Usnesením č. 7 – střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019-2021 

Usnesením č. 9 – schvaluje Program pro poskytování návratných finančních výpomocí 

z rozpočtu města Buštěhradu na rok 2018 

Usnesením č. 10 – novou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 - O stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

vznikajících na území města Buštěhradu, včetně nakládání se stavebním odpadem. 

Usnesením č. 11 – novou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 . - O místních poplatcích 

Usnesením č. 12 – novou Organizační směrnici č. 3/2017 – Pravidla pro přijímání a vyřizování 

petic a stížností 

Usnesením č. 13 – Nařízení města č. 1/2018 – sloučení dvou předchozích Nařízení města – Tržní 

řád města Buštěhradu a Zákaz podomního prodeje 

Usnesením č. 14 – Smlouvu o budoucím vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury 

– vodovod Bouchalka – mezi městem Buštěhrad, Vodárnami Kladno-Mělník, a.s., a 

Středočeskými vodárnami Kladno a.s., a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Usnesením č. 15 – Smlouvu o budoucí smlouvě na uzavření věcného břemene – Hřebečská 685, 

ČS-kNN mezi Městem Buštěhrad a společností ČEZ a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Usnesením č. 16 – zařazení manželů ,  a  do registru 

čekatelů na byt v DPS Buštěhrad. 

Usnesením č. 17a)- obsazení volného bytu v DPS manželi  

Usnesením 17b) – jednorázový poplatek ve výši 50.000,- Kč za byt pro manželský pár v DPS 

Buštěhrad 

Usnesením č. 18 – zhotovitele projektové dokumentace na akci „Rozšíření mateřské školky 

v Buštěhradě“ Ing. Arch. Pavla Geiera, IČ 43931570, se sídlem Praha 7, za nabídkovou cenu 

505.000,- Kč bez DPH 

Usnesením č. 19 – jako dodavatele svítidel do zámeckého sálu firmu Pasířství Ivan Houska, 

Praha 6, za cenu 265.000,- Kč. 

Usnesením č. 20 – podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na turistické 

značení „Národní program podpora cestovního ruchu pro rok 2018 – Rozvoj základní a 

doprovodné infrastruktury cestovního ruchu“, a schvaluje 50% spoluúčast města. 

Usnesením č. 21 – přijetí účelového finančního daru pro Základní školu a Mateřskou školu Oty 

Pavla v Buštěhradě od Spolku rodičů (SRPŠ) ve výši 40.000,- Kč 

Usnesením č. 22 – pronájem pozemku parc.č. 1655, k.ú. Buštěhrad, od Státního pozemkového 

úřadu, a to do 30.9.2018 za cenu 806,- Kč/rok, další roční nájemné se stanovuje dohodou ve výši 

1.085,- Kč. 
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Usnesením č. 23a) -  schvaluje nové výše odměn zastupitelům města Buštěhradu a to: 

      -neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou předsedové výborů a komisí (Jiří Müller, 

       Milan Mudra, Pavel Mikšovic) ve výši 1.690,- Kč/měs. 

      -neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou předsedové výborů a komisí (Antonín Jeřábek, 

       Věra Mrázková, Jiřina Kopsová, Jiří Blesk, Jan Mrkvička, Pavel Vavruška) ve výši 3.379,-  

        Kč/měs. 

      -uvolněným členům zastupitelstva – starostka Ing. Arch. Daniela Javorčeková – ve výši 56.318,- 

       Kč/měs. 

       -výše odměny neuvolněné místostarostky – Magda Kindlová – zůstává beze změny v původní  

       výši 

       Usnesením č. 23b) – odměnu členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, ve výši  

       100,- Kč/os. za absolvované jednání výboru nebo komise, roční limit je stanoven ve výši 1.500,-  

       Kč/os./rok, s platností od 1.1.2018 

       Usnesením č. 24 -  finanční příspěvek – tzv. ošatné – pro matrikářku Janu Zemanovou a  

       zastupitelky, které zajišťují občanské obřady – starostku Danielu Javorčekovou a místostarostku 

       Magdu Kindlovou – v paušální výši  6.000,- Kč/os./rok, s platností od 1.1.2018 

       Usnesením č. 25 – odložení projednání totohoto bodu na další zasedání MěZ 

       Usnesením č. 26a) – žádost spolku Junák-český skaut, středisko Stráž Lidic Buštěhrad, o přesun  

        finančních prostředků mezi jednotlivými položkami poskytnuté dotace od města Buštěhrad 

       Usnesením  č. 26b)-  žádost spolku Buštěhradské fórum o přesun finančních prostředků mezi 

        jednotlivými položkami poskytnuté dotace od města Buštěhrad 

       Usnesením č. 26c) – žádost spolku SDČR MO Buštěhrad z.s. o přesun finančních prostředků  

       mezi jednotlivými položkami poskytnuté dotace od města Buštěhrad 

       Usnesením č. 26d) – žádost spolku Divadlo KIX, z.s., o přesun finančních prostředků mezi  

       jednotlivými položkami poskytnuté dotace od města Buštěhrad 

       Usnesením č. 27 – uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti na pozemku  

       parc.č. 1170, k.ú. Buštěhrad, na akci Buštěhrad, Husova 288 – stavební úpravy NN, mezi 

       Městem Buštěhrad a spol. ČEZ Distribuce, a.s., za celkovou cenu 1.000,- Kč a pověřuje 

       starostku podpisem smlouvy. 

       Usnesením č. 28 – uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemen na pozemku parc.č. 1662/1, k.ú.  

       Buštěhrad, plynoucí ze Smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené dne 16.2.2015  dne 16.2.2015  

       mezi Městem Buštěhrad a manžely  a . 

       Usnesením č. 29 – podání žádosti o dotaci z Národního programu Životního prostředí, Výzva 

       Č. 21/2017 – Ekomobilita, na 2 vozidla 

        Usnesením č. 30 – zajištění analýzy pro GDPR pro město Buštěhrad v rámci Mikroregionu 

        Údolí Lidického potoka, a úhradu určeného příspěvku ve výši 119.000,- Kč bez DPH 

        Usnesením č. 31 – vyvěšení záměru na prodej pozemku parc.č. 896/43, o výměře 160 m
2
, k.ú.  

        Buštěhrad, ve vlastnictví města 

       Usnesením č. 32a) – odměnu pro ředitele ZUŠ Buštěhrad ve výši 20.000,- Kč 

       Usnesením č. 32b) – odměnu pro ředitelku DPS Buštěhrad  ve výši 30.000,- Kč 

       Usnesením č. 32c) – návrh na odložení projednání bodu č. 31c) na příští zasedání MěZ       

 

      

 

Bere na vědomí: 

Bod č. 2 –  informaci o kontrole usnesení ze zasedání  č. 10/2017 ze dne 25.10.2017 a č. 11/2017 ze 

dne 8.11.2017 

Bod č. 5 – informaci o rozpočtovém opatření č. 10/2017 
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Pověřuje:  

Bod. č. 8 – starostku města provedením nutných rozpočtových opatření ke konci roku 2017 dle 

zákona 

 

      

-  

 

 

 

                         Zápis by vyhotoven dne 22.12.2017 

 

Ověřovatelé: 

 

Magda Kindlová                                                ………………………….. 

 

      Pavel Mikšovic                                                     ………………………… 

 

Starostka města: 

 

Ing. Arch. Daniela Javorčeková     ………………………………………. 

  

 

 

 

 

 




