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Zápis ze zasedání zastupitelstva města Buštěhradu č.4/2014 ze dne 25.6.2014

Zápis

ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ),
které se konalo dne 25. 6. 2014 od 18.00 hod. ve společenském sále zámku Buštěhrad

č. 4/2014
Č.j.:      1065  / 2014

Přítomni: Jitka Leflerová, Roman Dědič,  Věra Mrázková, Daniela Javorčeková, Luboš
Kluiber, Miroslava Burešová

Omluveni:     Václav Nový, Magda Kindlová, Miroslav Oplt

V sále přítomni v době zahájení 3 občané

Pořizován audio záznam.

1-Zahájení zasedání: 
Zasedání zastupitelstva zahájila v 17:45 hodin a dále řídila starostka města Jitka Leflerová.
Předsedající  přivítala  přítomné  a  konstatovala,  že  zastupitelstvo  bylo  řádně  svoláno,
vyhlášeno  a  je  usnášeníschopné.   Z celkového  počtu  9  členů  zastupitelstva  bylo  v době
zahájení přítomno 6 členů. 

Předsedající navrhla ověřovatele zápisu D. Javorčekovou a M. Burešovou,  a podala:
Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  města  Buštěhradu  schvaluje  jako  ověřovatele  zápisu
Danielu Javorčekovou a Miroslavu Burešovou.
Pro:  Leflerová, Burešová, Mrázková, Javorčeková, Kluiber, Dědič
Proti:  0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 1 schválen 6 hlasy.

Jako zapisovatelku navrhla Dagmar Novotnou. 
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo.

 2- Kontrola zápisu č. 2/2014 
Předsedající uvedla, že vzhledem k nepřítomnosti ověřovatelů zápisu č. 2/2014 ze zasedání
dne 23. 4. 2014 byl přesunut tento bod na nynější zasedání. Požádala ověřovatele, aby sdělili,
zda k zápisu nebyly připomínky – bez připomínek.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje zápis č. 2/2014
Pro:  Leflerová, Dědič, Mrázková, Javorčeková, Kluiber, Burešová
Proti:  0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 2 schválen 6 hlasy.  

3- Kontrola zápisu č. 3/2014 
Předsedající požádala ověřovatele, aby se vyjádřili k zápisu č. 3/2014. Bez připomínek.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje zápis č. 3/2014
Pro:  Leflerová, Dědič, Mrázková, Javorčeková, Kluiber, Burešová
Proti:  0
Zdržel se: 0
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Návrh usnesení č. 3 schválen 6 hlasy.  

4- Program zasedání:
Předsedající  uvedla,  že návrh programu byl  uveřejněn na obou úředních deskách a to ve
znění:

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky
2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 2/2014 a 3/2014
3. Kontrola zápisu ze zasedání č. 2/2014 a č. 3/2014
4. Návrh programu / Schválení programu zasedání
5. Závěrečný účet města Buštěhradu za rok 2013
6. Rozpočtové opatření č. 6/2014
7. Návrh rozpočtového opatření č. 7/2014
8. Oprava havarijního stavu sociálního zázemí jedné třídy MŠ Hřebečská
9. Dohoda o spádovosti a vytvoření společného školského obvodu pro obec Lidice
10. Dohoda o spádovosti a vytvoření společného školského obvodu pro obec Dřetovice
11. Návrhy OZV: 
a) č. 1/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě
Buštěhradě
b) č. 2/2014, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně
životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně ve městě Buštěhradě
c)  č. 3/2014, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích ve
městě Buštěhradě

      d)  č. 4/2014, o stanovení společného školského obvodu základní školy pro obec Lidice
      e)   č. 5/2014, o stanovení společného školského obvodu základní školy pro obec
      Dřetovice
     12. ZŠ a MŠ – schválení přijetí věcného daru
     13. DPS:        
                   a) vyřešení blokace ve spínání kotlů 
                   b) instalace měřícího zařízení – kalorimetr  
                   c) žádost o zbavení povinnosti objednávat roční audit hospodaření DPS
                   d) projednání protokolu o kontrole hospodaření DPS ze dne 11. 6. 2014
     14. Mandátní smlouva na zajištění technického dozoru pro Ing. Tomáš Dvořák –
      zámek
     15. Pověření KV kontrolou plnění usnesení č. 20 z VZ ze dne 18. 12. 2013
     16. Prodej pozemku parc. č. 899 o celkové výměře 27m2 (Pachmanovi)

     17. Obecná diskuze  

Předsedající  konstatovala,  že  oproti  tomuto  programu  došlo  ke  změně,  navrhla  doplnit
program o tyto body v tomto pořadí:
17.  Dodatek  č.  8  ke  smlouvě  mezi  městem Buštěhradem a  ARCHATT PAMÁTKY
Třebíč –rekonstrukce západního křídla zámku včetně obnovy kleneb a statiky stropů
 18.  Oprava  havarijního  stavu  tělocvičny  a  kanalizace  v  kuchyni  ZŠ  Oty  Pavla
Buštěhrad
 19. Oprava vlhkého zdiva budovy ZUŠ
 20. Zadání na zhotovení cest podle projektů Pozemkového úřadu
 21. Dohoda č. 3/2014 o spádovosti, pro vytvoření společného školského obvodu pro obec
Stehelčeves
 22. Návrh OZV č. 6/2014 o stanovení společného školského obvodu pro obec Stehelčeves
 23. Návrh na úpravu prostranství u vodojemu

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 4 / 2014 ze dne 25.6.2014
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 24. Obecná diskuze

Předsedající oslovila zastupitele, zdali souhlasí s doplněním programu o tyto přednesené body
a vyzvala je zároveň k hlasování o celém doplněném programu v tomto znění: 
Doplněný program: 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky
2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 2/2014 a 3/2014
3. Kontrola zápisu ze zasedání č. 2/2014 a č. 3/2014
4. Návrh programu / Schválení programu zasedání
5. Závěrečný účet města Buštěhradu za rok 2013
6. Rozpočtové opatření č. 6/2014
7. Návrh rozpočtového opatření č. 7/2014
8. Oprava havarijního stavu sociálního zázemí jedné třídy MŠ Hřebečská
9. Dohoda o spádovosti a vytvoření společného školského obvodu pro obec Lidice
10. Dohoda o spádovosti a vytvoření společného školského obvodu pro obec

Dřetovice
11. Návrhy OZV: 
a) č. 1/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve
městě Buštěhradě
b) č. 2/2014, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně
životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně ve městě Buštěhradě
c)  č. 3/2014, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích ve
městě Buštěhradě
d)  č. 4/2014, o stanovení společného školského obvodu základní školy pro obec Lidice
e)   č. 5/2014, o stanovení společného školského obvodu základní školy pro obec
      Dřetovice
12. ZŠ a MŠ – schválení přijetí věcného daru
13. DPS:        
                   a) vyřešení blokace ve spínání kotlů 
                   b) instalace měřícího zařízení – kalorimetr  
                   c) žádost o zbavení povinnosti objednávat roční audit hospodaření DPS
                   d) projednání protokolu o kontrole hospodaření DPS ze dne 11. 6. 2014
14. Mandátní smlouva na zajištění technického dozoru pro Ing. Tomáš Dvořák –
      Zámek
15. Pověření KV kontrolou plnění usnesení č. 20 z VZ ze dne 18. 12. 2013
16. Prodej pozemku parc. č. 899 o celkové výměře 27m2 (Pachmanovi)
17. Dodatek č. 8 ke smlouvě mezi městem Buštěhradem a ARCHATT PAMÁTKY
     Třebíč –rekonstrukce západního křídla zámku včetně obnovy kleneb a statiky stropů
18. Oprava havarijního stavu tělocvičny a kanalizace v kuchyni ZŠ Oty Pavla
     Buštěhrad
19. Oprava vlhkého zdiva budovy ZUŠ
20. Zadání na zhotovení cest podle projektů Pozemkového úřadu
21. Dohoda č. 3/2014 o spádovosti, pro vytvoření společného školského obvodu pro
     obec Stehelčeves
22. Návrh OZV č. 6/2014 o stanovení společného školského obvodu pro obec
     Stehelčeves
23. Návrh na úpravu prostranství u vodojemu
24. Obecná diskuze
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Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný program zasedání
zastupitelstva č. 4/2014 tak, jak bylo předneseno.
Pro:  6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 4 byl schválen 6 hlasy.

5. Závěrečný účet města Buštěhradu za rok 2013
Zastupitelům byl  předložen Závěrečný účet  města Buštěhradu za rok 2013.  M.  Burešová
seznámila zastupitele s obsahem.
Diskuze: 0
Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  města  Buštěhradu  vyjadřuje  souhlas  s celoročním
hospodařením  města  Buštěhradu  s výhradami,  které  jsou  uvedeny  v závěru  Zprávy  o
výsledku přezkoumání hospodaření města Buštěhradu za rok 2013. Zastupitelstvo města
přijímá  Opatření  k nápravě  chyb  a  nedostatků,  které  je  nedílnou  součástí  zápisu  ze
zasedání zastupitelstva jako příloha č. 3
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 5 byl schválen 6 hlasy.

6. Rozpočtové opatření č. 6/2014
Zastupitelům bylo předloženo rozpočtové opatření č. 6/2014, které bylo zhotoveno v rámci
schválených pravomocí starostky města..
Diskuze: 0
Zastupitelstvo města Buštěhradu bere na vědomí.

7. Rozpočtové opatření č. 7/2014
Zastupitelům byl  předložen návrh rozpočtového opatření č. 7/2014. M. Burešová objasnila
potřebné přesuny v rozpočtu. 
Diskuze: 0
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2014
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 7 schválen 6 hlasy.

8. Oprava havarijního stavu zázemí MŠ Hřebečská
Předsedající seznámila zastupitele s nutností provést opravu sociálního zařízení jedné třídy
MŠ v 1.pavilonu, přízemí, Hřebečská. Toalety jsou nefunkční a sociální zařízení tak nesplňuje
hygienické  normy.  Opravu  je  nutno  provést  o  prázdninách.  Přednesla  nabídky
potencionálních zhotovitelů.
Diskuze:  V. Mrázková- nejlevnější  je firma SAT-AN STAVBY navíc,  už mají zkušenost
s pracemi  na  MŠ.  J.  Leflerová-souhlasí.  D.  Javorčeková  –  posoudila  vhodnost  nabídek
stavební komise? J. Leflerová – ano. P.Müller-co je zde zahrnuto? J. Leflerová- záchodky a
umývárna. V. Mrázková- hygiena hrozí, že pavilon zavře. P.Müller-proč se neudělalo zároveň
s výstavbou  MŠ v 1.patře?  J.  Leflerová čte  seznam prací.  Nebylo  možno přerušit  provoz
1.pavilonu MŠ. P-Zámyslický-nabízí do budoucna posouzení solidnosti vybraných firem.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 4 / 2014 ze dne 25.6.2014
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Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo města  Buštěhradu schvaluje  opravu sociálního  zařízení
v 1.pavilonu MŠ Hřebečská-přízemí firmou SAT –AN STAVBY.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 8. schválen 6 hlasy.

9. Návrh Dohody o spádovosti a vytvoření společného školského obvodu pro obec Lidice
Předsedající  seznámila  přítomné  návrhem  Dohody  č.  1/2014  o  vytvoření  společného
spádového  školského  obvodu  s obcí  Lidice  a  zároveň  s návrhem  Dohody  č.  2/2014  o
vytvoření společného spádového školského obvodu s obcí Dřetovice.
Diskuze: V. Mrázková-jedná se o školní rok 2014/15, všechny Dohody jsou jen na jeden rok.
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh Dohody č.  1/2014 o
vytvoření společného spádového školského obvodu s obcí Lidice.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 9  schválen 6 hlasy.

10.  Návrh  Dohody o  spádovosti  a  vytvoření  společného školského obvodu  pro  obec
Dřetovice
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh Dohody č.  2/2014 o
vytvoření společného spádového školského obvodu s obcí Dřetovice.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 10 schválen 6 hlasy.

11. Návrhy OZV
Předsedající  seznamuje  přítomné návrhy  OZV  města  Buštěhradu,  vztahujícími  se  k výše
uvedeným Dohodám č. 1/2014 a č. 2/2014. Návrhy OZV mají čísla 4/2014 a 5/2014
Diskuze: 0
Návrh  usnesení:  d)  Zastupitelstvo  města  Buštěhradu  schvaluje  návrh  OZV  č.  4/2014
kterou se  stanoví část společného školského obvodu základní školy pro obec Lidice.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 11 d) schválen 6 hlasy.

Návrh usnesení: e) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh OZV č. 5/2014 kterou
se  stanoví část společného školského obvodu základní školy pro obec Dřetovice.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 11 e) schválen 6 hlasy.

Dále  předsedající  seznamuje  zastupitele  s návrhem  OZV  č.  1/2014,  kterou  se  stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě. Podrobeno rozboru ODK MV a
schváleno.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 4 / 2014 ze dne 25.6.2014



12

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 4/2013 ze dne 25.6.2014

Diskuze:  0Návrh usnesení: a)  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh OZV č.
1/2014 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 11 a) schválen 6 hlasy.

Dále  předsedající  seznamuje zastupitele  s  návrhem OZV č.  2/2014,  k zajištění  udržování
čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a
ostatní veřejné zeleně. Podrobeno rozboru ODK MV a schváleno.
Diskuze: 0
Návrh usnesení:  b)  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh OZV č.  2/2014 k
zajištění  udržování  čistoty  ulic  a  jiných  veřejných  prostranství,  k  ochraně  životního
prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 11 b) schválen 6 hlasy.

Dále předsedající  seznamuje zastupitele s návrhem OZV č.  3/2014,  o  zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích ve městě  Buštěhrad. Podrobeno rozboru
ODK MV a schváleno.
Diskuze: P. Müller-aby nebyla pro město svazující. J. Leflerová-je schválena odborem dozoru
a kontroly Ministerstva vnitra. Akce města jsou z této vyhlášky vyjmuty.
Návrh usnesení:  c)  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh OZV č.  3/2014 o
zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích ve městě Buštěhrad
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 11 c) schválen 6 hlasy.

12.ZŠ a MŠ- schválení přijetí věcného daru
Ředitelka ZŠ žádá o schválení přijetí věcného daru pro ZŠ a MŠ, jedná se o sušičku ovoce. 
Diskuze:0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí sponzorského věcného
daru – sušičky na ovoce-pro ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 12 schválen 6 hlasy.

13.DPS- a) vyřešení blokace ve spínání kotlů 
                       b) instalace měřícího zařízení – kalorimetr  
                       c) žádost o zbavení povinnosti objednávat roční audit hospodaření DPS
                       d) projednání protokolu o kontrole hospodaření DPS ze dne 11. 6. 2014

M. Burešová seznamuje přítomné s provedenou kontrolou dne 11.6.2014 v DPS Buštěhrad a
se závěry,  ze kterých  vzešly  tyto  požadavky -  potřeba řešení  blokace ve spínání kotlů  a
instalace  kalolimetru  na  patu  domu.  Obě  akce  je  možno sloučit  v jednu  a  tím se  ušetří
plánované finanční prostředky ( kalolimetr cca 15.tis., blokace cca 25.tis.Kč). Kalolimetr je

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 4 / 2014 ze dne 25.6.2014
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v rozpočtu. Na žádost o zbavení povinnosti objednávat roční audit je záporná reakce, auditor
je nutnost. M. Burešová seznamuje s protokolem o kontrole.
Zastupitelstvo bere na vědomí protokol o kontrole v DPS ze dne 11.6.2014.
Diskuze: V.Mrázková-nejedná se v protokolu o chybu v datu ohledně vyúčtování cestovních
náhrad za seminář pí Šumné na Slovensku, bylo to v květnu 2013, byla ještě ve funkci? M.
Burešová-ano,  byla  ve  funkci.  Obdobný  seminář  absolvovala  pí  Šumná  i  v roce  2012,
v Norsku. P.Müller-ITES dělá servis kotelny? M. Burešová-ano. Pí.Horníčková-nejedná se o
kotelnu ale o technickou místnost. P.Müller-jsou 3 kotelny,  nelze spojit pod jeden servis?
M.Burešová-všechny  příspěvkové  organizace  mají  právní  subjektivitu  a  starají se  samy.
P.Müller-vysoutěžit  jednoho dodavatele.  J.Leflerová-myšlenka není nová, ale ředitelé jsou
proti. ZUŠ má nové úsporné kotle a je se správou a revizemi spokojena. V.Mrázková-revize
kotlů  stejně  probíhají  pod  správou  města.  P.  Zámyslický-návrh  na  instalaci  slunečních
kolektorů na DPS na ohřev vody.  Zastupitelé souhlasí s tím, aby pan Zámyslický dodal návrh
na cenovou kalkulaci umístění solárních kolektorů na DPS.
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje částku 25.000,-Kč za účelem
vyřešení blokace spínání kotlů v DPS Buštěhrad.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 13 schválen 6 hlasy.

14. Mandátní smlouva na zajištění technického dozoru pro Ing. Tomáš Dvořák –
      Zámek
Jedná se o technický dozor na pokračující práce na rekonstrukci západního křídla zámku –
přízemí.
Diskuze: 0
Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  města  Buštěhradu  schvaluje  Mandátní  smlouvu  na
zajištění technického dozoru nad rekonstrukcí přízemí západního křídla zámku Buštěhrad
s panem Ing. Tomášem Dvořákem.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 14 schválen 6 hlasy.

15. Pověření KV kontrolou plnění usnesení č. 20 z VZ ze dne 18. 12. 2013
Předsedající  seznamuje  s tímto  požadavkem  zastupitelky  Javorčekové.  R.Dědič  požaduje
termín do 15.9.2014.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pověření Kontrolního výboru
kontrolou plnění usnesení č. 20 z VZ ze dne 18.12.2013.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 15 schválen 6 hlasy.

16. Prodej pozemku parc. č. 899 o celkové výměře 27m2 (Pachmanovi)
Manželé Pachmanovi požádali o odkoupení pozemku parc. číslo 899 o celkové výměře 27m2,
na kterém užívají garáž. Obojí je v majetku města Buštěhradu. Byl vyvěšen záměr na prodej a
manželé Pachmanovi jsou jedinými zájemci o koupi. 
Diskuze: 0
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Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje prodej pozemku parc. číslo
899 o výměře 27m2 manželům Pachmanovým za tržní cenu.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 16 schválen 6 hlasy.

17. Dodatek č. 8 ke smlouvě mezi městem Buštěhradem a ARCHATT PAMÁTKY
     Třebíč –rekonstrukce západního křídla zámku včetně obnovy kleneb a statiky stropů
Na rekonstrukci přízemí západního křídla zámku Buštěhrad byla městu Buštěhrad přiznána
dotace  z Ministerstva  kultury  pro  rok  2014.  V rámci Dodatku  č.  8  budou  dokončeny
truhlářské práce a vytápění přízemí zámku.
Diskuze: 0
Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  města  Buštěhradu  schvaluje  uzavření  Dodatku  č.  8  ke
Smlouvě mezi městem Buštěhrad a ARCHATT PAM8TKY Třebíč-rekonstrukce západního
křídla zámku Buštěhrad včetně obnovy kleneb a statiky stropů.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 17 schválen 6 hlasy.

18. Oprava havarijního stavu tělocvičny a kanalizace v kuchyni ZŠ Oty Pavla
     Buštěhrad
Jedná se o havarijní  stav kanalizace a tělocvičny v ZŠ.  Jejich současný stav je v rozporu
s hygienickými  požadavky na toto zařízení.  Osloveno bylo  6 potencionálních  zhotovitelů,
bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele, pouze 2 nabídky byly doručeny. ( Level a SAT
AN STAVBY). Ani jedna z nich nedodržela požadované technické parametry na zhotovení
podlahy v tělocvičně ZŠ. Hodnotící komise vyzvala oba subjekty k doplnění svých nabídek.
Hodnotící  komise  poté  shledala,  že  firma  Level  nedodržela  podmínky,  ke  kterým  byla
vyzvána a proto byla ze soutěže vyřazena. Firma SAT AN STAVBY doložila požadované
materiály  a  dodržela  tak  technické  podmínky  zadávací  dokumentace.  Hodnotící  komise
doporučuje uzavřít smlouvu o dílo s firmou SAT AN STAVBY,  která nabídla cenu 1 764
996,- Kč.
Diskuze: D,Javorčeková-na to, za kolik to má být peněz,  jedna nabídka je málo. J.Leflerová-
bylo  osloveno 6  subjektů.  V.Mrázková-podlaha  tělocvičny je  specifikum,  které  jen  málo
zhotovitelů umí udělat, navíc je zde hrozba, že hygiena tělocvičnu zavře. P.Müller-souhlasí
s výběrem více dodavatelů, co se v kuchyni ZŠ dostalo do havarijního stavu, nedávno byla
rekonstruována (5let). J.Leflerová-kanalizace a povrhy, které neodpovídají normám, došlo zde
k několika pracovním úrazům. P. Müller:  Domnívá se, že podlaha tělocvičny se dá udělat
zvlášť  -  proč  akci  nerozdělit?.  J.  Leflerová:  na to  není  čas,  musíme obojí  stihnout  přes
prázdniny.  D.Javorčeková-proč  nebylo  poptáno  dříve?  Mohli  jsme  dostat  lepší  nabídky.
Děláme věci na poslední chvíli a stojí nás to peníze. J.Leflerová-sondovali jsme od září 2013,
podlaha v tělocvičně je specifikum. P.Müller-označuje postup za nekoncepční. J.Leflerová-
odmítá toto tvrzení, šlo v tomto případě mimo jiné také o sehnání finančních prostředků a
dělají se i jiné akce.
Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  města  Buštěhradu  souhlasí  s doporučením  hodnotící
komise, aby opravu tělocvičny a opravu kuchyně v ZŠ provedla firma SAT AN STAVBY.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 2
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Návrh usnesení č. 18 nebyl schválen. 

19. Oprava vlhkého zdiva budovy ZUŠ
Zastupitelům byly na předchozím zasedání předloženy 3 varianty řešení odvlhčení zdiva ZUŠ.
Předsedající uvedla, že D.Javorčeková se nabídla zdarma předložit jiné řešení, očekává tedy
její návrh.
Diskuze: D. Javorčeková zaslala požadavek na MěÚ na plány budovy. J.Leflerová-očekávám
návrh.  D.Javorčeková- posouzení stavu zdiva ZUŠ jsem již provedla se zcela konkrétními
návrhy,  a zaslala emailem,  pro podrobný projekt  jsou však potřeba podklady -  zaměření
budovy.  J.Leflerová-udělejte  zaměření  na  místě.  D.Javorčeková-potřebuji  plány  budovy.
Zaměření provádějí geodetické firmy, taková věc stojí spoustu peněz, Je nesmyslné chtít to
okamžitě po mě, když plány někde na městě pravděpodobně jsou. O podklady jsem žádala na
městě emailem, ale reakce žádná. J.Leflerová-předpokládám, že se budete více aktivně podílet
a  nebudete  čekat.  P-Müller-jde  o  havarijní  stav?  J.Leflerová-není,  prázdniny  jsou  ale
nejvhodnějším obdobím, neprobíhá vyučování, akci platí ZUŠ.
(pozn. k tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení).

20. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu pro obec Stehelčeves
Předsedající předkládá návrh Dohody č. 3/2014 o vytvoření společného školského obvodu pro
2. stupeň, pro obec Stehelčeves.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dohodu č. 3/2014 o vytvoření
společného školského obvodu pro 2.stupeň základní školy pro obec Stehelčeves.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 20 schválen 6 hlasy.

21. Návrh OZV č. 6/2014 o stanovení společného školského obvodu pro obec Stehelčeves
Předsedající předložila návrh OZV č. 6/2014 o stanovení společného školského obvodu pro
obec Stehelčeves.
Diskuze:  P.Müller-budou obce  za toto  platit?  V.Mrázková-je to  dohoda  na  dobu určitou
jednoho roku. (pozn.: poplatky jsou hrazeny podle školského zákona).
Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  města  Buštěhradu  schvaluje  návrh  OZV  o  stanovení
společného školského obvodu pro obec Stehelčeves.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 21 schválen šesti hlasy.

22. Návrh na úpravu prostranství u vodojemu
Předsedající uvedla, že požádala zastupitele o návrh řešení prostranství u vjezdu do města
Buštěhradu, u vodojemu – nápis na podstavci. Obdržela pouze návrh D.Javorčekové.
Diskuze:  D.Javorčeková-Skupina občanů  navrhuje následující  řešení:  sponzorsky zajistíme
vytištění panoramatu města na fólii, ta se nalepí na ceduli, a písmena Buštěhrad se vytvoří ze
spodků od plechovek (technika akad. mal. Veroniky Richterové, která je známá svými objekty
z odpadu). Nápis se pak bude lesknout. Vše zajistíme svépomocí a zadarmo. M.Burešová-
chce více návrhů, než jen jeden, aby bylo z čeho vybírat. D.Javorčeková-je to zdarma, ale asi
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není zájem, pochybuje, že bude zájem lidí o to nabízet řešení cedule zdarma. L.Kluiber-návrh
se  mi  nelíbí,  technika  provedení  také  není  optimální.  J.Leflerová-je  možno  dát  na  web
zveřejnit výzvu k podání návrhů, navíc, nelíbí se jí betonová zeď, která tam je. Panorama
působí  nepřehledně  a  je  reálné,  že  dna  plechovek  zreznou.  J.Janouškovec-  souhlasí,  že
panorama je nepřehledné,  upozorňuje,  že z dálky spodní část  návrhu splývá s pozadím a
nebude z dálky dobře viditelné. V: Mrázková-Lepší mít něco zadarmo než tam nemít nic.
J.Leflerová-tato stavba je tam zbytečná. E.Hrabinová-je to jen návrh Někdo přišel s návrhem,
jak něco zlepšit,, ale proč nevyužít něco zadarmo, co bude daleko lepší než to, co tu máme
teď?  proč  tak  špatná  atmosféra?  D.Novotná-souhlasí  se  špatnou  atmosférou,  kdy  se řeší
marginální záležitosti tohoto typu a neschvalují záležitosti, které město skutečně potřebuje,
jako je oprava podlahy v tělocvičně.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na úpravu prostranství
u  vodojemu-nápisu  na  vjezdu  do  města  Buštěhrad  podle  předloženého  návrhu
D.Javorčekové.
Pro: 3
Proti: 2
Zdržel se: 1
Návrh usnesení č. 22 nebyl schválen.

V 19:20 hod. – odchod V. Mrázková
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. Zadání na zhotovení cest podle projektů Pozemkového úřadu
R.Dědič seznamuje přítomné s návrhem na zadání požadavku na Pozemkový úřad za účelem
podání žádosti o vytvoření nebo schválení projektů,  popř.použití již hotových projektů  na
stavbu polních cest na pozemcích města Buštěhradu.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti na pozemkový
úřad za účelem vytvoření, schválení nebo použití již hotových projektů na výstavbu polních
cest v katastru města Buštěhradu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 23 schválen pěti hlasy.

24. Obecná diskuze: 
J.Janouškovec-pozvání na akci Buštěhrad na vodě.  Pí. Kasalická-přechod u Lidic,  zda jde
vyřešit  tuto problematiku? R.Dědič-byl  vypracován projekt  o nás bez nás. Pí.Kasalická-je
potřeba kontaktovat ŘSD. R.Dědič-stalo se, odpověď zněla, nechť si chodník město zhotoví
na své náklady. J.Leflerová-poslední informaci má o tom, že celý tento úsek ŘSD celý předělá
na náklady státu a město bude mít možnost se k projektu vyjádřit. Dáme občanům na vědomí.
P.Blesk-p.Kuthan nabídl sponzoring Buštěhradským listům na zafinancování zvláštního čísla
BL, kde by se mohly prezentovat politická uskupení, kandidující v podzimních komunálních
volbách, představuje tak nabídku všem kandidujícím stranám na prezentaci v BL.

Tímto byl program zasedání vyčerpán a předsedající ukončila zasedání ve 19:45 hodin.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva

Města Buštěhradu

Č. 4/ 2014 ze dne 25. 6. 2014

Zastupitelstvo na svém zasedání č. 4/2014 ze dne 25. 6. 2014 přijalo tato usnesení: 

Schvaluje:

Usnesením č.  1  ověřovatele  zápisu  D.  Javorčekovou  a  M.  Burešovou,  zapisovatelku  D.
Novotnou
Usnesením č. 2 zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2/2014.
Usnesením č. 3 zápis ze zasedání zastupitelstva č. 3/2014.
Usnesením č. 4 doplněný program zasedání zastupitelstva č. 4/2014.
Usnesením č. 5 celoroční hospodaření města Buštěhradu s výhradami, které jsou uvedeny v
závěru  Zprávy  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření  města  Buštěhradu  za  rok  2013.
Zastupitelstvo města přijímá Opatření k nápravě chyb a nedostatků, které je nedílnou součástí
zápisu ze zasedání zastupitelstva jako příloha č. 3.
Usnesením č. 7 rozpočtové opatření č. 7/2014.
Usnesením č. 8 opravu sociálního zařízení v 1.pavilonu MŠ Hřebečská-přízemí firmou SAT –
AN STAVBY.
Usnesením  č.  9 návrh  Dohody  č.  1/2014  o  vytvoření  společného  spádového  školského
obvodu s obcí Lidice.
Usnesením č.  10  návrh  Dohody č.  2/2014 o  vytvoření  společného  spádového  školského
obvodu s obcí Dřetovice.
Usnesením č. 11 a)  návrh OZV č. 1/2014 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství ve městě Buštěhrad.
Usnesením  č.  11  b)   návrh  OZV  č.  2/2014  k  zajištění  udržování  čistoty  ulic  a  jiných
veřejných  prostranství,  k ochraně  životního prostředí,  zeleně  v  zástavbě  a  ostatní  veřejné
zeleně ve městě Buštěhrad.
Usnesením č. 11 c)  návrh OZV č. 3/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na
veřejných prostranstvích ve městě Buštěhrad 
Usnesením č.  11  d)  návrh  OZV č.  4/2014 kterou  se stanoví  část  společného  školského
obvodu základní školy pro obec Lidice.
Usnesením č. 11 e) návrh OZV č. 5/2014 kterou se stanoví část společného školského obvodu
základní školy pro obec Dřetovice. 
Usnesením č. 12 přijetí věcného daru pro ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad.
Usnesením  č.  13  částku  25.000,-Kč  za  účelem  vyřešení  blokace  spínání  kotlů  v  DPS
Buštěhrad.
Usnesením č. 14 Mandátní smlouvu na zajištění technického dozoru nad rekonstrukcí přízemí
západního křídla zámku Buštěhrad s panem Ing. Tomášem Dvořákem.
Usnesením č. 15 pověření Kontrolního výboru kontrolou plnění usnesení č. 20 z VZ ze dne
18.12.2013.
Usnesením č. 16 prodej pozemku parc. číslo 899 o výměře 27m2 manželům Pachmanovým za
tržní cenu.
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Usnesením č. 17 uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě mezi městem Buštěhrad a ARCHATT
PAMÁTKY T řebíč-rekonstrukce západního křídla zámku Buštěhrad včetně obnovy kleneb a
statiky stropů.
Usnesením č. 20 Dohodu č. 3/2014 o vytvoření společného školského obvodu pro 2.stupeň

základní školy pro obec Stehelčeves.
Usnesením č. 21 návrh OZV o stanovení společného školského obvodu pro obec Stehelčeves.
Usnesením č. 23  podání žádosti na pozemkový úřad za účelem vytvoření, schválení nebo
použití již hotových projektů na výstavbu polních cest v katastru města Buštěhradu.

Nebylo schváleno: 

Návrh usnesení č. 18  doporučení hodnotící komise, aby opravu tělocvičny a opravu kuchyně
v ZŠ provedla firma SAT AN STAVBY.
Návrh usnesení č. 22 návrh na úpravu prostranství u vodojemu-nápisu na vjezdu do města
Buštěhrad podle předloženého návrhu D. Javorčekové.

Bere na vědomí: 

Rozpočtové opatření č. 6/2014.
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Buštěhradu za rok 2013.
Protokol o kontrole v DPS ze dne 11.6.2014.

Zápis vyhotoven dne:  2. 7. 2014

Zápis odeslán ke kontrole ověřovatelům dne: 2. 7. 2014

Ověřovatelé:

Daniela Javorčeková …………….                    Miroslava Burešová ………………

Starostka města: 

Ing. Jitka Leflerová ……………… 

Přílohy zápisu: č.1 Návrh programu zasedání č. 4/2014 vyvěšený na Úředních deskách MěÚ
  č.2 Prezenční listina ze dne 25.6.2014
  č.3 Opatření k nápravě chyb a nedostatků
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