
                                                                            Zápis 
 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), 

které se konalo dne  16. 12. 2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 
č. 13/2015 

                                                                  
                                 
Č.j. 2328 /2015 /1 
 
Přítomni: Daniela Javorčeková , Magda Kindlová, Milan Mudra, Pavel Vavruška, Jiří 
Müller, Pavel Mikšovic, Jiří Blesk, Věra Mrázková, Antonín Jeřábek (příchod 18.20 hod.) 
 
Omluveni: Jan Mrkvička 
                   
 
V sále přítomni v době zahájení 3 občani 
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 
počtu11 členů zastupitelstva bylo přítomno 9 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 navrhlaMagdu Kindlovou a Pavla 
Vavrušku 
Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Jana Zemanová. 
K návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje ověřovatele zápisu Magdu 
Kindlovou a Pavla Vavrušku a jako zapisovatelku schvaluje Janu Zemanovou 
Pro:  9  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 1 schválen 9 hlasy 

 
 
2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 12/2015 ze dne 25. 11. 2015 
           Bod bude projednán po příchodu předsedy kontrolního výboru A. Jeřábka. 
            
3. Schválení zápisu ze zasedání č. 12/2015 ze dne 25. 11. 2015 

      Předsedající konstatovala, že ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zápis přečetli 
      a svým podpisem potvrdili jeho správnost. 
      Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání č.  
12/2015 ze dne 25. 11. 2015 
  
      Pro: 9 Proti: 0  Zdržel se: 0 
      Návrh usnesení č. 3 byl schválen 9 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 a rozšíření o další body: 

Bod 6 – doplnění o návrh rozpočtového opatření č. 22/2015 
Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Bod č. 16b) – zadání projektové dokumentace na vodovodní řad do části Bouchalka 
Město obdrželo na základě poptávky 2 cenové nabídky na vypracování PD, očekává se 
ještě jedna nabídka – předsedající navrhla tento bod neprojednávat na tomto zasedání. 
Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Bod č. 17 – Schválení Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a 
Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad 
Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

             
           Bod č. 18 – Schválení nájemních smluv v objektu č.p. 207 v majetku Města pro  RC  
          Buštěhradský pelíšek, Smíšený pěvecký sbor Buštěhrad a sdružení Buštěhrad sobě. 

Pro: 9   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. 12/2015 ze dne 25.11.2015 
3. Schválení zápisu č. 12/2015 ze dne 25.11.2015 
4. Návrh programu /doplnění/ zasedání č. 13/2015 
5. Návrh rozpočtu Města Buštěhradu pro rok 2016 
6. Rozpočtové opatření č. 20/2015, č. 21/2015 a č. 22/2015 
7. Schválení podání žádosti o dotaci na kofinancování akce „Navýšení kapacit ŽS a 

MŠ Oty Pavla Buštěhrad“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst, tématické 
zadání „Program obnovy venkova“, a závazek spolufinancování akce/projektu 
v minimální výši min. 5% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu. 
(Středočeský Fond rozvoje obcí SFROM). 

8. Schválení usnesení o zabezpečení povinné finanční spoluúčasti města na akci 
„Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad“. 

9. Předběžné schválení budoucího úvěru ve výši max. 30 mil Kč na akci „Navýšení 
kapacit ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad“, pověření starostky jednáním o úvěru a 
podpisem smlouvy 

10. Výsledek výběrového řízení na zhotovitele pro akci „Navýšení kapacity ZŠ a MŠ 
Oty Pavla Buštěhrad“, pověření starostky podpisem smlouvy o dílo s vítěznou 
firmou Bursík Holding, a.s. 

11. OZV č. 5/2015 „O místních poplatcích“ 
12. Smlouva s firmou EKO-KOM a.s. o bezplatném zapůjčení kontejnerů na tříděný 

odpad, pověření starostky podpisem smlouvy 
13. Změna položek v dotaci spolku Sokol Buštěhrad 
14. Plán práce Finančního výboru pro rok 2016 
15. Předběžný audit Mikroregionu údolí Lidického potoka – na vědomí 
16. Na vědomí: 
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a) Zadání projektové dokumentace kanalizace v lokalitě Chmelnice 
 

b) Zadání zakázky Manažera stavby a TDI-technického dozoru investora na akci 
„Navýšení kapacit ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad“, a pověření starostky 
podpisem smlouvy 
 

17. Schválení Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola Oty Pavla Buštěhrad 

18. Schválení nájemních smluv v objektu č. p. 207 v majetku Města pro RC 
Buštěhradský pelíšek, Smíšený pěvecký sbor Buštěhrad a sdružení Buštěhrad sobě. 

19. Úkolování kontrolního výboru 
20. Obecná diskuze 

 
            Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje upravený program zase- 
            dání č. 13/2015 
            Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0 
            Návrh usnesení č. 4 byl schválen 9 hlasy 

 
 
 

5. Návrh rozpočtu města Buštěhradu 
Předsedající požádala předsedkyni finančního výboru o komentář k návrhu rozpočtu 
města Buštěhradu na rok 2016. /Návrh je přílohou tohoto zápisu/. 
Předsedkyně FV L. Libertinová přednesla návrh finančního výboru na úpravu rozpočtu:  
- Změna oproti návrhu -   - 300.000,- Kč pro ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 

     Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 
     Diskuze: 0 
 
     Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočet na rok 2016 jako  
     rozpočet přebytkový s příjmy ve výši 38 754.930,- Kč, a s výdaji ve výši 38 416.500,- Kč. 
    Nedílnou součástí usnesení je návrh rozpočtu na rok 2016 v podobě, v jaké byl zveřejněn 
    na úřední desce, popis úprav /změn/ schváleného rozpočtu oproti návrhu rozpočtu a  
    schválený rozpočet na rok 2016. 
    
    Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0 
    Návrh usnesení č. 5 byl schválen 9 hlasy. 
 
 
6. Návrh rozpočtového opatření č. 20/2015, 21/2015 a 22/2015. 

Předsedající seznámila zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 20/2015 a 21/2015, která 
byla schválena starostkou města. 
Zastupitelstvo města Buštěhradu bere informaci o rozpočtových opatřeních na vědomí. 
 
Předsedající seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 22/2015, které 
svým rozsahem podléhá schválení zastupitelstvem města /návrh je přílohou tohoto zápisu/. 
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny připomínky. 
Diskuze: 0 
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Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 
22/2015 
Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Návrh usnesení byl  schválen 9 hlasy. 
 
 

 
7. Schválení podání žádosti o dotaci na kofinancování akce „Navýšení kapacit ZŠ a MŠ 

Oty Pavla Buštěhrad“ z programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst, tématické zadání 
„Program obnovy venkova“ a závazek spolufinancování akce/projektu v minimální 
výši min. 5% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu. (Středočeský Fond 
rozvoje obcí /SFROM/). 
Město může požádat o dotaci ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst, možná max. 
výše dotace je 6 mil. Kč, výzva bude vyhlášena pravděpodobně v lednu nebo únoru 2016. 

      J. Müller se dotázal, zda event. přidělení této dotace nebude mít vliv na již přidělenou  
     dotaci na tuto akci.  Předsedající uvedla, že se na vše informovala a o výše uvedenou  
     dotaci můžeme požádat.  
     Diskuze: 0 
 
      Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti na kofinanco- 
     vání akce „Navýšení kapacit ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad“ z programu 2015 pro posky- 
     tování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu rozvoje měst a obcí 
    tématické zadání „Program obnovy venkova“, a závazek spolufinancování akce/projektu 
    v minimální výši min. 5% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu. 
 
     Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0 
     Návrh usnesení č. 7 byl schválen 9 hlasy. 
 
 
8. Schválení usnesení o zabezpečení povinné finanční spoluúčasti města na akci 

„Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad“ 
Pro podání žádosti o dotaci na kofinancování výše uvedené akce je nutné mít zajištěnou 
povinnou finanční spoluúčast města. Vzhledem k tomu,  že finanční objem celé akce je 
veliký a nebude celý pokrytý dotací,  bude tato finanční spoluúčast nutná. 
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Diskuze: 0 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zabezpečení finanční 
spoluúčasti města Buštěhrad na akci „Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad“ 
 
Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 8 byl schválen 9 hlasy. 
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9. Předběžné schválení budoucího úvěru ve výši max. 30 mil. Kč na akci „Navýšení 
kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad“, pověření starostky jednáním o úvěru a 
podpisem smlouvy 
Tento bod souvisí s předchozími dvěma body.  Protože celkový rozpočet akce nebude 
pokryt dotacemi a Město musí prokázat, že má na celou akci finanční krytí, je nutné 
požádat o poskytnutí úvěru ve výši max. 30 mil. Kč. 
V. Mrázková – jaká je výše dotací na tuto akci? Odp.: v současné době je městu 
poskytnuta dotace z Ministerstva financí ve výši cca 14 mil. Kč, po vyhlášení výzvy bude 
podána žádost o dotaci z fondu Středočeského kraje na částku 6 mil. Kč. V případě, že 
bude i tato dotace Městu přiznána, činila by celková částky dotací na tuto akci cca 20 mil. 
Kč. 
V. Mrázková – bude ve Smlouvě o poskytnutí úvěru uvedeno, že Město nemusí čerpat 
celou sjednanou částku úvěru? Odp.:  konkrétní Smlouva o poskytnutí úvěru bude 
předmětem schvalování městským zastupitelstvem, starostka bude jednat 
s poskytovatelem úvěru o podmínkách. 
L. Libertinová upozornila, že poskytnutá dotace není zahrnuta do rozpočtu města na rok 
2016, a tudíž bude muset být řešena rozpočtovým opatřením. 
J. Müller – z jakého odhadu vychází výše poskytnuté dotace? Odp.: město se rozhodlo 
řešit v rámci této akce ještě havarijní stav hygienického zázemí v budově MŠ Buštěhrad. 
Proto je do celkové částky žádosti o úvěr zahrnuta částka cca 2 mil. Kč na tuto opravu. 
Město vysoutěžilo celkovou cenu Díla ve výši cca 27 mil. Kč vč. DPH. Zastupitelé byli 
starostkou informováni  o tom, z čeho vycházela firma UCEEB při návrhu rozpočtu na 
akci Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad.  Protože se vyskytly další skryté 
překážky, které bude nutné odstranit, došlo k celkovému navýšení rozpočtu. J. Müller 
konstatoval, že na tuto skutečnost již v počátcích administrace této akce upozorňoval. 
Diskuze: 0 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu předběžně schvaluje podání žádosti o 
poskytnutí úvěru ve výši max. 30 mil. Kč na akci „Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla 
Buštěhrad“ a rekonstrukci hygienického zázemí v budově MŠ Buštěhrad, které je 
v havarijním stavu. Pověřuje starostku jednáním o podmínkách poskytnutí úvěru a 
podpisem smlouvy. 
 
Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: J. Müller 
Návrh usnesení č. 9 byl schválen 8 hlasy. 
 
 

10. Výsledek výběrového řízení na zhotovitele na  akci „Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty 
Pavla Buštěhrad, pověření starostky podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou 
Bursík Holding, a.s. 
Hodnotící komise projednala nabídky k veřejné zakázce „Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty 
Pavla Buštěhrad“. Komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu o dílo se společností 
Bursík Holding, a.s., se sídlem Praha 2, IČ 28223063 za celkovou cenu  22 756.621,- Kč 
bez DPH. 
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny připomínky. 
Diskuze: 0 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výsledek výběrového řízení 
na zhotovitele akce „Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad“, a zakázku 
přiděluje společnosti Bursík Holding, a.s., za celkovou cenu 22 756.621,- Kč bez DPH, a 
pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
 
Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 10 byl schválen 9 hlasy. 
 
 

11. OZV č. 5/2015 „O místních poplatcích“ 
V důsledku změny legislativy dochází ke změnám v OZV „O místních poplatcích“. 
Mimo jiné Město přistoupilo k úpravě poplatku za svoz TDO u osob starších 70ti let, u 
kterých došlo ke snížení stanoveného poplatku na poloviční výši. 
J.Müller – zda má město vypočítáno, jaká to bude částka. Odp.: částka byla pouze 
odhadnuta, ale není to pro město nijak významné. 
Diskuze: 0 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje OZV č. 5/2015 „O místních 
poplatcích“. 
 
Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 11 byl schválen 9 hlasy. 
 
 

12. Smlouva s firmou EKO-KOM, a.s. o bezplatném zapůjčení kontejnerů na tříděný 
odpad, pověření starostky podpisem smlouvy. 
Město mělo dosud pronajaté kontejnery na tříděný odpad od firmy AVE Kladno, s.r.o. 
Společnost EKO-KOM a.s. poskytne Městu bezplatné zapůjčení těchto kontejnerů, vývoz 
bude i nadále zajišťovat společnost AVE Kladno, s.r.o.. 
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Diskuze: 0 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podpis smlouvy se 
společností EKO-KOM a.s. o bezplatném zapůjčení kontejnerů na tříděný odpad a 
pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
 
Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 12 byl schválen 9 hlasy. 
 
 

13. Změna položek v dotaci spolku Sokol Buštěhrad 
Spolek SOKOL Buštěhrad požádal o možnost převodu fin. prostředků ve výši 10.000,- Kč 
z položky určené na vymalování prostor v Sokolovně (prostředky nebyly využity) na 
položku , ze které budou hrazeny energie. 
L. Libertinová upozornila na nutnost doložení vyúčtování této položky. Odp.: Město bude 
informovat o tomto vyúčtování účetní spolku SOKOLA Buštěhrad. 
L. Libertinová dále požádala o upravení pravidel, které se týkají právě těchto převodů 
v rámci jedné dotace. Starostka navrhla, že by tyto převody mohly být v její pravomoci. 
Úprava těchto pravidel bude předmětem dalšího jednání zastupitelů. 
Diskuze: 0 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje spolku SOKOL Buštěhrad 
převod částky ve výši 10.000,- Kč z položky určené na vymalování prostor Sokolovny na 
položku, ze které budou hrazeny energie, v rámci poskytnuté dotace. 
 
Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: J. Blesk 
Návrh usnesení č. 13 byl schválen 8 hlasy. 
 

 
14. Plán práce Finančního výboru pro rok 2016 

Předsedkyně finančního výboru L. Libertinová seznámila zastupitele s plánem práce 
Finančního výboru na rok 2016 a s termíny kontrol pro rok 2016. 
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Diskuze: 0 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje plán práce Finančního 
výboru města pro rok 2016. 
 
Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 14 byl schválen 9 hlasy. 
 
 

15. Předběžný audit DSO Mikroregionu údolí lidického potoka 
L. Libertinová informovala zastupitele o výsledku předběžného auditu Mikroregionu .  
Audit byl proveden pracovníky Středočeského kraje s výsledkem – bez závad a bez chyb. 
 
Zastupitelstvo města Buštěhradu bere tuto zprávu na vědomí. 
 
 

16.  a) zadání projektové dokumentace kanalizace  v lokalitě Na chmelnici 
Společnost Meritum Kladno-Projekce s.r.o. předložila na základě poptávky Města 
cenovou nabídku na vypracování PD pro rozvody splaškové kanalizace v lokalitě Na 
Chmelnici.  Nabídková cena celkem bez DPH činí 139.000,- Kč bez DPH. 
Na základě dobrých zkušeností s touto firmou město tuto nabídkovou cenu přijímá. 
 
Zastupitelstvo města Buštěhradu bere tuto zprávu na vědomí. 
 

   
     b)zadání zakázky Manažera  stavby a činnosti technického dozoru investora a 
činnosti cenové kontroly fakturace na akci „ Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla 
Buštěhrad“, pověření starostky podpisem smlouvy. 
      Na základě poptávky  Město obdrželo 3 nabídky na výše uvedené činnosti. 

- KOŠATKA&PARTNER, s.r.o., Praha 6  349.000,- Kč bez DPH 
- Break Point spol. s r.o., Praha 5   399.000,- Kč bez DPH 
- Ing. Radek Janoušek, Praha 5   279.000,- Kč  

Zakázka byla přidělena firmě Ing. Radek Janoušek, se sídlem v Praze 5, IČ 86610333, 
z důvodu ekonomicky nejvýhodnější nabídky. 

      L. Libertinová  - dotaz zda se náklady na tyto činnosti mohou zaplatit z dotace? Odp.: 
      poskytnutá dotace nepokryje ani veškeré stavební činnosti, proto bude tato částka hrazena  
     z prostředků města. 
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     J. Müller – zda by bylo možné vyhotovit tabulku, ve které by byly zaznamenány veškeré  
     náklady spojené s touto akcí, Odp.: vše už je dohodnuto s účetní města p. Linhartovou. 
 
    Zastupitelstvo města Buštěhradu bere tuto informaci na vědomí a pověřuje starostku  
    podpisem smlouvy. 
 
17. Schválení Zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Oty Pavla Buštěhrad 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje novou Zřizovací listinu 
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad. Mění se 
znění čl. I – zřizovatel Město Buštěhrad se sídlem: Buštěhrad 273 43, Revoluční 1, IČ 
00234214, okres Kladno. Ostatní ustanovení Zřizovací listiny zůstávají nezměněny. 
 
Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 17 byl schválen 9 hlasy. 
 
 

18. Schválení nájemních smluv v objektu č.p. 207 v majetku města pro RC 
Buštěhradský pelíšek, Smíšený pěvecký sbor a sdružení Buštěhrad sobě. 
Zastupitelé projednali doplnění nájemních smluv pro výše uvedené spolky: 
- stanovuje se  paušální poplatek ve výši 100,- Kč/měs. na úhradu provozních nákladů 

      Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 
      Diskuze:0 
 
     Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nájemní smlouvy na  
     pronájem nebytových prostor  v č.p. 207 v majetku Města – I. patro, pro RC Buštěhradský  
    pelíšek a Smíšený pěvecký sbor, přízemí – pro spolek Buštěhrad sobě. 
 
    Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
19. Úkolování kontrolního výboru 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné požadavky na KV. 
 
 

20. Obecná diskuze     
J. Blesk – poděkoval za vybudování parkoviště u hřbitova a požádal, zda by bylo možné 
nějak vyřešit parkování aut přímo před vchodem na hřbitov. 
L. Libertinová – upozornila na přechod pro chodce u hřbitova ve směru Na vypich. Odp.: 
přechod byl vyznačen pouze provizorně, jakmile bude vhodné počasí, bude proveden 
finální nátěr. 
J. Blesk – pozval přítomné na připravovanou akci v pátek 18. 12. – Živý betlém 
L. Libertinová – upozornila na náklon tarasu v Prokopově ul.  Odp.: statický posudek je 
finančně nákladný, město požádá o informativní posouzení tarasu v rámci nějaké jiné 
akce. 
 
V 18.20 hod. se dostavil A. Jeřábek.  Změna počtu zastupitelů z 9 na 10. 
Předsedající zařadila do jednání bod č. 2 
 
2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 12/2015 ze dne 25. 11. 2015 
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Předseda KV A. Jeřábek uvedl, že kontrola usnesení byla provedena dne 15. 12. 2015, 
zápis z kontroly bude předložen starostce. 
 
Zastupitelstvo města Buštěhradu vzalo tuto zprávu na vědomí. 
 
Jednání zastupitelstva pokračovalo diskuzí: 
X.Xxxxx  – požádal zastupitele o podporu svého požadavku, aby hrob neznámého vojína 
na buštěhradském hřbitově byl vyňat ze seznamu válečných hrobů. Svůj požadavek 
doložil  připravovaným článkem do Buštěhradských listů, ve kterém podrobně popisuje 
důvody, které ho k tomuto kroku vedly. 
Zastupitelé tuto záležitost projednají na některém dalším zasedání.  
 
Předsedající oznámila, že program zasedání byl vyčerpán, poděkovala přítomným 
zastupitelům a zasedání v 18.45 hod. ukončila. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Usnesení 
ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 13/2015 

ze dne 16. 12. 2015 
 

Zastupitelstvo na svém zasedání č. 13/2015 ze dne 16. 12. 2015 přijalo tato 
usnesení: 
 
Schvaluje: 
 
Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu Magdu Kindlovou a Pavla Vavrušku a jako 
zapisovatelku Janu Zemanovou 
 
Usnesením č. 3 – zápis č. 12/2015 ze dne 25. 11. 2015 
 
Usnesením č. 4 – doplněný program zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 
č.13/2015 

 
Usnesením č. 5 – rozpočet na rok 2016 jako rozpočet přebytkový s příjmy ve výši 
38 754.930,- Kč, a s výdaji ve výši 38 416.500,- Kč. Nedílnou součástí usnesení je 
návrh rozpočetu na rok 2016 v podobě, v jaké byl zveřejněn na úřední desce, popis 
úprav/změn/ schváleného rozpočetu oproti návrhu rozpočtu a schválený rozpočet 
na rok 2016. 
 
Usnesením č. 6 – rozpočtové opatření č. 22/2015 
 
Usnesením č. 7 – podání žádosti na kofinancování akce „Navýšení kapacity ŽŠ a 
MŠ Oty Pavla Buštěhrad“ z programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského fondu rozvoje měst a obcí, tématické zadání 
„Program obnovy venkova“ a závazek spolufinancování akce/projektu 
v minimální výši min. 5% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu. 
 
Usnesením č. 8 – zabezpečení finanční spoluúčasti města Buštěhrad na akci 
„Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad“ 
 
Usnesením č. 9 – předběžně podání žádosti o poskytnutí úvěru ve výši max. 30 
mil. Kč na akci „Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad“ a rekonstrukci 
hygienického zázemí v budově MŠ Buštěhrad, které je v havarijním stavu. 
Pověřuje starostku jednáním o podmínkách poskytnutí úvěru a podpisem smlouvy. 
 
Usnesením č. 10 – výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce „Navýšení 
kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad“, a zakázku přiděluje společnosti Bursík 
Holding, a.s., za celkovou cenu 22 756.621,- Kč bez DPH a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy. 
 
Usnesením č. 11 – Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015 „O místních poplatcích“ 
 
Usnesením č. 12 – podpis smlouvy se společností EKO-KOM a.s., o bezplatném 
zapůjčení kontejnerů na tříděný odpad a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
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Usnesením č. 13 – spolku SOKOL Buštěhrad převod částky ve výši 10.000,- Kč 
z položky určené na vymalování prostor Sokolovny na položku, ze které budou 
hrazeny energie, v rámci poskytnuté dotace. 
 
Usnesením č. 14 – plán práce Finančního výboru města pro rok 2016 
 
Usnesením č. 17 – novou Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola 
a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad. Mění se znění čl. I – zřizovatel Město 
Buštěhrad se sídlem: Buštěhrad 273 43, Revoluční 1, IČ 00234214, okres Kladno. 
Ostatní ustanovení Zřizovací listiny zůstávají nezměněny. 
 
Usnesením č. 18 – nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v č.p. 207 – 
I. patro, pro RC Buštěhradský pelíšek a Smíšený pěvecký sbor, přízemí – pro 
spolek Buštěhrad sobě. 
 
 
 
Bere na vědomí: 
 
1. Kontrolu usnesení ze zasedání č. 12/2015 ze dne 25.11.2015 
2. Zadání projektové dokumentace pro rozvody splaškové kanalizace v lokalitě 

Na Chmelnici spol. Meritum Kladno-Projekce s.r.o. 
3. Zadání zakázky Manažera stavby a činnosti technického dozoru investora a 
činnosti cenové kontroly fakturace na akci „Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty 
Pavla Buštěhrad“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ověřovatelé: 
 
Mgr. Magda Kindlová                               ………………………….. 
 
Pavel Vavruška                                          …………………………. 
 
Starostka města: 
 
Ing. Arch. Daniela Javorčeková     ………………………………………. 

  
 

 
 
                
 


