
 

                                                                            Zápis 
 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), 

které se konalo dne 25. 11. 2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 
č. 12 / 2015 

                                                                  
                                 
Č.j. : 2207 / 2015 -1 
 
 
Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda Kindlová, Linda Libertinová, Věra Mrázková, Pavel 

      Vavruška, Jan Mrkvička, Milan Mudra, Antonín Jeřábek, Pavel Mikšovic 
      Jiří Blesk, Jiří Müller příchod v 17:40 hod. 

                                     
Omluveni: 0 
 
V sále přítomno v době zahájení 5 občanů. 
 
Pořizován audio záznam. 
 
 
1. Zahájení zasedání 

Zasedání zastupitelstva města zahájila v 17:30 hod. a dále řídila starostka města Ing. arch. Daniela 
Javorčeková, (dále předsedající). 
Jako zapisovatelku předsedající navrhla Dagmar Novotnou. 
Za ověřovatele zápisu tohoto zasedání předsedající navrhla Pavla Mikšovice a Lindu Libertnovou. 
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu Pavla Mikšovice a Lindu 
Libertinovou, jako zapisovatelku Dagmar Novotnou. 
Pro: 9    Proti:  0    Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 1byl schváleny 9 hlasy. 
 
2. Kontrola usnesení 

Předsedající předala slovo předsedovi kontrolního výboru A. Jeřábkovi, který uvedl, že všechna 
usnesení přijatá na předchozím zasedání byla naplněna.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 
3. Kontrola zápisu č. 11/2015 – schválení zápisu 

Příchod zastupitelů pana Müllera a pana Bleska v 17:40 hod. –změna v počtu zastupitelů z 9 na 11. 
Předsedající požádala ověřovatele, aby se vyjádřili k předchozímu zápisu. Ověřovatelé uvedli, že 
k zápisu nebyly doručeny k tomuto dni žádné připomínky a proto předsedající navrhla usnesení:    
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání č. 11/2015 konaného 
dne 26. 10. 2015 v předloženém znění. 
Pro: 11    Proti:  0    Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 3 byl schválen 11 hlasy. 
 
4. Program zasedání / doplnění programu zasedání 

Původní program zasedání, tak, jak byl vyvěšen: 
1.  Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 
2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 11/2015 
3. Schválení zápisu ze zasedání č. 11/2015 
4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 
5. Osvědčení o nastoupení do funkce zastupitele města Buštěhradu 
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6. Rozpočtové opatření 
7. Schválení pravidel pro poskytování dotací spolkům pro rok 2016 
8. Schválení účasti ve spolupráci s UCEEB na projektu EU s názvem ENER4EDU v rámci Interreg, 

jehož tématem je komplexní sanace školských budov 
9. Schválení pořizovatele Územního plánu 
10. Návrh na finanční odměnu pro ředitelku Základní školy a mateřské školy Oty 

Pavla Buštěhrad, xxx   xxx   xxx   xxx 
11. Dodatek smlouvy č. 10 mezi městem Buštěhrad a firmou  Archatt  
12. Úkolování Kontrolního výboru 
13. Obecná diskuze 
 
Předsedající uvedla, že vyvěšený program navrhuje doplnit a rozšířit o další body. Navrhla usnesení o 
zařazení bodů do programu zasedání: Zastupitelstvo města Buštěhradu se usneslo: 
 
Bod č. 12 – vložit 
12. OZV č. 4/2015 – zrušovací vyhláška pro zrušení OZV č. 1/2009 O zákazu požívání alkoholických 
nápojů na vybraných veřejných prostranstvích (nahrazena vyhláškou č. 3/2014) 
Pro: 11    Proti:   0   Zdržel se: 0 
Bod č. 12 schválen do programu zasedání 
 
Bod č. 13 – vložit 
13. Sponzorský dar pro Domov pod lípou, Lipník-Čachovice   
Pro: 11    Proti:   0   Zdržel se: 0 
Bod č. 13 schválen do programu zasedání 
 
Bod č. 14 – vložit 
14. RC Pelíšek - změna v žádosti o dotaci města 
Pro: 11    Proti:   0   Zdržel se: 0 
Bod č. 14 schválen do programu zasedání 
 
Bod č. 15 – vložit 
15. x.xxxxxx - prodloužení nájemní smlouvy v Kladenské 207 na 1 rok 
Pro: 11   Proti:   0   Zdržel se: 0 
Bod č. 15 schválen do programu zasedání. 
 
Bod č. 16 – vložit 
16. Zvýšení nájmu v bytech v DPS na 55,- Kč za m2 
Pro: 11    Proti:   0   Zdržel se: 0 
Bod č. 16 schválen do programu zasedání. 
 
Bod č. 17 – vložit 
17. Návrh na finanční odměnu pro ředitelku DPS p. xxxxxx xxxxxxxxxxx 
Pro: 11   Proti:   0   Zdržel se: 0 
Bod č. 17 schválen do programu zasedání. 
 
Bod č. 18 – vložit 
18. Návrh na finanční odměnu pro ředitele ZUŠ pxxxxxxxx xxxxxxx 
Pro: 11    Proti:   0   Zdržel se: 0 
Bod č. 18 schválen do programu zasedání. 
 
Následně došlo k přečíslování bodů Úkolování Kontrolního výboru a Obecná diskuze: 
Bod č. 19 – Úkolování Kontrolního výboru 
Bod č. 20 – Obecná diskuze 
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   Nové znění programu:   
1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 
2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 11/2015 
3. Schválení zápisu ze zasedání č. 11/2015 
4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 
5. Osvědčení o nastoupení do funkce zastupitele města Buštěhradu 
6. Rozpočtové opatření 
7. Schválení pravidel pro poskytování dotací spolkům pro rok 2016 
8. Schválení účasti ve spolupráci s UCEEB na projektu EU s názvem ENER4EDU v rámci Interreg, 

jehož tématem je komplexní sanace školských budov 
9. Schválení pořizovatele Územního plánu – firma Prisvich 
10. Návrh na finanční odměnu pro ředitelku Základní školy a mateřské školy Oty 

Pavla Buštěhrad, paní xxx.xx.xxxxxxxx xxxxxxxx 
11. Dodatek smlouvy č. 10 mezi městem Buštěhrad a firmou  Archatt – na vědomí  
12. OZV č. 4/2015 – zrušovací vyhláška pro zrušení OZV č. 1/2009 O zákazu požívání alkoholických 

nápojů na vybraných veřejných prostranstvích (nahrazena vyhláškou č. 3/2014) 
13. Sponzorský dar pro Domov pod Lípou, Lipník-Čachovice (xxxx.xxxxxx xxxx) 
14. RC Pelíšek - změna v žádosti o dotaci města 
15. X. xxxxxx - prodloužení nájemní smlouvy v Kladenská 207 na 1 rok 
16. Zvýšení nájmu v bytech v DPS na 55,- Kč za m2 
17. Návrh na finanční odměnu pro ředitelku DPS p. xxxxxx xxxxxxxxxxx 
18. Návrh na finanční odměnu pro ředitele ZUŠ p. xxxxxxxx xxxxxxx 
19. Úkolování Kontrolního výboru 
20. Obecná diskuze 

  
   Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný program zasedání   
   zastupitelstva č. 12/2015 dne 25. 11. 2015. 
   Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 4 schválen 11 hlasy. 
 

5. Osvědčení o nastoupení do funkce zastupitele města Buštěhradu 
Předsedající připomenula, že na předchozím zasedání zastupitelstva složil do jejích rukou slib nový 
zastupitel za sdružení „Pro Buštěhrad“, pan Pavel Mikšovic. Pan Mikšovic postupuje na tuto pozici 
zastupitele jako náhradník, tudíž obdrží Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva od zastupitelů 
Města Buštěhradu, podepsán starostkou města. Předsedající předala panu Pavlu Mikšovicovi písemné 
Osvědčení o nástupu na zastupitelský mandát, opětovně mu poblahopřála. Navrhla znění usnesení:  
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu stvrzuje Osvědčení o nastoupení do funkce 
zastupitele Města Buštěhradu pro pana Pavla Mikšovice. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 5 schválen 11 hlasy 
 

6. Rozpočtové opatření 
Předsedkyně Finančního výboru seznámila s přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu města 
na straně příjmů a výdajů. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2015. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 6 schválen 11 hlasy 
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7. Schválení pravidel pro poskytování dotací spolkům pro rok 2016 
Předsedající seznámila přítomné s novými pravidly, která připravili Jan Mrkvička a JUDr. Sladká, 
dává slovo J. Mrkvičkovi. Jsou zpřísněna kritéria, spolky tato pravidla dostanou e-mailem. Částky 
v podstatě kopírují loňskou poptávku. U titulu malých dotací do 5.000,-Kč je snížena celková částka 
pro poskytnutí. Účinnost pravidel nastane po 30 dnech, žádosti je tedy možno teoreticky podávat od 
26. prosince 2015 do 15. ledna 2016. 
Diskuze: J. Blesk-upřednostnil by spolky, které dodají vyúčtování včas. J. Mrkvička-kdo nedodá 
vyúčtování, nedostane dotaci na další rok.(Vyúčtování je nutno podat do 31. ledna 2015). Je možnost 
podat žádost současně s vyúčtováním příspěvku roku 2015, celý proces se tím urychlí. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Pravidla pro poskytování dotací 
spolkům pro rok 2016. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 7 schválen 11 hlasy 
 

8. Schválení účasti ve spolupráci s UCEEB na projektu EU s názvem ENER4EDU v rámci 
Interreg, jehož tématem je komplexní sanace školských budov 
Předsedající objasňuje podstatu projektu – jedná se zde o program na komplexní sanaci školských 
budov, my bychom byli partnerem, v rámci rekonstrukce školy bychom přešli na kotel na štěpku. 
V průběhu programu ještě můžeme změnit formu vytápění.  
Diskuze: J. Mrkvička- projekt je určen na podporu získání udržitelného zdroje energie (štěpka, 
peletky apod..), 1. Fáze je hledat pro školu optimální vytápění. J. Müller-jde o biomasu tedy, neplatí 
to, že může zůstat plynové vytápění? J. Mrkvička-stávající kotel zůstane v provozu. J. Müller-zdá se 
mu to nesmyslné, proč provozovat obě varianty, nezatracoval by plynovou kotelnu. M. Mudra- 
v případě plynu jsme odkázáni pouze na jeden zdroj. J. Mrkvička-kalkulace rekonstrukce kotelny na 
plynovou a investice do štěpkové hovoří finančně ve prospěch té štěpkové. J. Blesk-poukazuje na 
náročnost obsluhy a skladování topného materiálu v případě kotelny na štěpku. A. Jeřábek-je stávající 
kotelny tak špatná? P. Vavruška- je již za hranicí životnosti, jak ve škole, tak ve školce, musí se řešit 
obě. J. Müller-dají se do programu zahrnout i bytové kotle? J. Mrkvička-ne, jde o projekt pouze pro 
veřejné budovy. D. Javorčeková- upozorňuje, že schvalujeme pouze účast na projektu, je pro. J. 
xxxxxxxxx - má UCEEB nějaké reference? Nejsou zde renomovanější firmy? J. Mrkvička- UCEEB 
řídí celý projekt, ne jednotlivosti. J. Müller-jak se budeme finančně podílet? J. Mrkvička-účast nás 
nyní nezavazuje k ničemu. D. Javorčeková-typ paliva se dá před konečným projektem změnit, 
můžeme mít i tepelné čerpadlo či jiný obnovitelný zdroj. X.xxxxxxxxx -kdo je ze zastupitelů takový 
odborník, aby to mohl zhodnotit? D. Javorčeková-UCCEB, z důvodu naší účasti na projektu. A. 
Jeřábek- rekonstrukce školy je finančně náročná již nyní, budou se tímto podle něj dále jen navyšovat 
náklady. D. Javorčeková- dochází k navýšení nákladů mimo jiné také pro to, že budova z 50.let není 
kvalitně postavena a neudržela by nádstavbu, nedostačuje kapacita jídelny, kuchyně a je nutno udělat 
přeložku elektro. J. Mrkvička-je nutné navýšit kapacitu školy, současná již nedostačuje, jsme schopni 
pokrýt více než polovinu nákladů z dotací, je zde tak možnost výrazně ušetřit. D. Javorčeková- 
můžeme dostat až 250tis.E. A Jeřábek- domnívá se, že je to skrytá podpora pro výdělek firem. M. 
Mudra- rekonstrukce plynové kotelny vyjde ve škole na 3. mil. Kč, pro štěpku hovoří cena 1.5mil.Kč. 
J. Müller-kolik stála rekonstrukce kotelny v ZUŠ? P.Vavruška-600.tis.Kč. J. Müller- počítá, že 
rekonstrukce plynové kotelny v ZŠ by tedy vyšlo na 1mil.800.tis. Kč., nikoliv na 3.mil. P. Vavruška- 
jde zde o to, zdali se rozhodneme pro závislost na plynu, nebo si pořídíme vytápění z obnovitelného 
zdroje a staneme se na plynu nezávislí, je pro to, jít cestou nezávislosti na dodávkách plynu. D. 
Javorčeková – náklady z části pokryje dotace. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje účast ve spolupráci s UCEEB na 
projektu EU s názvem ENER4EDU v rámci Interreg, jehož tématem je komplexní sanace 
školských budov, tématem je rekonstrukce kotelny a topení v ZŠ a MŠ Oty Pavla. Zastupitelstvo 
schvaluje 15% účast města na nutné předfinancování projektu. 
Pro: 7     Proti: Müller, Jeřábek  Zdržel se: Mrázková, Libertinová 
Návrh usnesení č. 8 schválen 7 hlasy. 
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9. Schválení pořizovatele Územního plánu – firma Prisvich 

Předsedající seznamuje s nutností pořízení nového Územního plánu Města Buštěhradu, tento úmysl 
již zastupitelé schválili, nyní je nutno přistoupit k dalším krokům. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhrad schvaluje: 
uzavření smlouvy příkazní č. 35032 se společností PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, oprávněnou k 
výkonu územně plánovací činnosti v souladu s § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon), kterou je zajištěno pro pořizovatele, Městský úřad Buštěhrad, splnění 
kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 6 odst. 2 stavebního zákona 
při pořizování nového územního plánu Buštěhradu, o jehož pořízení rozhodlo Zastupitelstvo města 
Buštěhrad usnesením č. 20a) ze dne 3. 12. 2014; 
 
Zastupitelstvo města Buštěhrad ukládá starostce města: 
oznámit veřejnou vyhláškou rozhodnutí Zastupitelstva města Buštěhrad pořídit nový územní plán 
Buštěhradu, který nahradí územní plán města Buštěhrad schválený dne 30. 3. 2005, ve znění 
pozdějších změn, s výzvou občanům obce a vlastníkům pozemků a staveb na území obce a dalším 
subjektům uvedeným v § 44 stavebního zákona, že je možno uplatňovat návrhy na pořízení ÚP 
Buštěhradu podle § 46 odst. 1 stavebního zákona a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 9 schválen 11 hlasy 

 
10. Návrh na finanční odměnu pro ředitelku Základní školy a mateřské školy Oty Pavla Buštěhrad, 

paní Xxxxxxxx xxxxxxxx 
Předsedající informuje o zprávě ředitelky školy o zásluhách za uplynulý rok. Návrh vzešel od 
zástupce ředitelky, odměna jde z rozpočtu školy a je navržena ve výši 30.000,-Kč. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhrad schvaluje finanční odměnu pro ředitelku ZŠ a 
MŠ Oty Pavla Buštěhrad ve výši 30.000,-Kč. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 10 schválen 11 hlasy 
 

11. Dodatek smlouvy č. 10 mezi městem Buštěhrad a firmou  Archatt – na vědomí  
Předsedající informuje o uzavřeném Dodatku č. 10 mezi Městem Buštěhradem a firmou Archatt na 
dobudování rekonstrukce západního křídla zámku Buštěhrad, nyní nově ještě o Dodatku č. 11, kterým 
jsou pokryty veškeré ostatní zbylé práce a smlouva je tímto naplněna. 
Diskuze: 0 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

12. Návrh OZV č. 4/2015  
Jedná se o zrušovací vyhlášku, kterou se ruší OZV č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na 
vybraných veřejných místech. Tuto vyhlášku nahradila OZV č. 3/2014, původní je třeba zrušit. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhrad schvaluje OZV č. 4/2015. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 12 schválen 11 hlasy 
 

13. Sponzorský dar pro Domov pod Lípou, Lipník-Čachovice (xxxx. Xxxxxx xxxx) 
Předsedající informuje, že Město Buštěhrad se stalo v minulosti opatrovníkem nezl. xxxxxx xxxx, 
který je umístěn v domově pro handicapované děti v Lipníku-Čachovicích, chlapec je nevidomý a 
mentálně postižený. Navrhuje poskytnutí jednorázové částky na podporu jeho potřeb ve výši 20.000,-
Kč. 
Diskuze: 0 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhrad schvaluje sponzorský dar pro Domov pod Lípou, 
Lipník-Čachovice, ve výši 20.000,-Kč, určený na pokrytí potřeb nezl. xxxxxx xxxx 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 13 schválen 11 hlasy 

 
14. RC Pelíšek - změna v žádosti o dotaci města 

M. Kindlová uvádí, že v žádosti RC Pelíšek o dotaci z rozpočtu města pro rok 2015 se vyskytla chyba 
v článcích 6. a 7, mění se zde položky následovně: Položka č. 6 - odměny dětem 5.000Kč 
Položka č. 7 – loutkové divadlo 15.000Kč.  
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhrad schvaluje z důvodu technické chyby – přepisu - 
změnu v Žádosti o poskytnutí neinvestičního účelového finančního příspěvku na rok 2015 
Rodinnému centru Buštěhradský pelíšek, a to: 
Položka č. 6 - odměny dětem 5.000Kč 
Položka č. 7 – loutkové divadlo 15.000Kč 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 14 schválen 11 hlasy 
 

15. X. xxxxxx - prodloužení nájemní smlouvy v Kladenské 207 na 1 rok 
M. Kindlová – nájemní smlouva pro pana xxxxxxx končí k 31. 12. 2015, navrhuje nájemní smlouvu 
prodloužit o další rok s tím, že nový výměr nájmu bude respektovat nové, zastupiteli schválené ceny 
nájemného a to 55,-Kč/m2. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhrad schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na 
bytovou jednotku v ulici Kladenská 207, panu Xxxxxxxxx na jeden rok a to od 1. 1. 2016. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 15 schválen 11 hlasy 
 

16. Zvýšení nájmu v bytech v DPS na 55,- Kč za m2 
M. Kindlová představuje návrh na novou cenu nájmu za bytové jednotky v DPS Buštěhrad na 55,-
Kč/m2. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhrad schvaluje novou cenu nájmu za m2 v DPS 
Buštěhrad ve výši 55,-Kč/m2. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 16 schválen 11 hlasy. 
 

17. Návrh na finanční odměnu pro ředitelku DPS p. xxxxxx xxxxxxxxxxx 
Předsedající navrhuje finanční odměnu pro paní ředitelku DPS Buštěhrad, xxxxxx xxxxxxxxxxx, ve 
výši 30.000,-Kč. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhrad schvaluje finanční odměnu pro ředitelku DPS 
Buštěhrad xxxxxx xxxxxxxxxxx ve výši 30.000,-Kč. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 17 schválen 11 hlasy. 
 

18. Návrh na finanční odměnu pro ředitele ZUŠ p. xxxxxxxx xxxxxxx 
Předsedající obdržela návrh na odměnu pro ředitele ZUŠ pana xxxxxxxx xxxxxxx, za první čtvrtletí 
školního roku 2014-2015, ve výši 5.000,-Kč. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhrad schvaluje finanční odměnu pro ředitele ZUŠ 
Buštěhrad pana xxxxxxxx xxxxxxx, za první čtvrtletí školního roku 2014-2015, ve výši 5.000,-Kč. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 18 schválen 11 hlasy. 
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19. Úkolování Kontrolního výboru 
Zastupitelstvo nemá žádné úkoly. 
 
 

20. Obecná diskuze:   
D. Javorčeková - informuje o přerušení provozu v MŠ Buštěhrad během vánočních prázdnin. 
J. Blesk – apeluje na zlepšení akustiky v sále, upozorňuje na nebezpečný odpad v ul. Oty Pavla, 
upozorňuje na nutnost zabezpečení výkopu u domu paní xxxxxxx, v ulici Oty Pavla, kde probíhají 
razantní stavební úpravy domu, zajištění staveniště je podle něj chatrné. 
J. Müller- uložit pí xxxxxxx, aby do 14 dní zabezpečila komunikaci alespoň zasypáním, aby byla 
průjezdná. Dát jí nařízení o navrácení komunikace do původního stavu, termín do jara 2016. Pokud 
nesplní, zajistit na naše náklady a náklady paní xxxxxxxx přefakturovat. J. xxxxxxxxx – jak je zde 
zabezpečen úklid sněhu v ulici Oty Pavla? D. Javorčeková – seshora. J. xxxxxxxxx – padá tam ta 
opěrná zeď? D. Javorčeková – nepadá, máme statický posudek. 
J. Blesk – upozorňuje na potíže s parkováním na Kladenské, u pošty, parkují zde řidiči neukázněně, 
navrhuje pověřit tímto OP Stehelčeves.  
J. Blesk – ul. Hřebečská – špatné parkování vozidla na chodníku, brání chodcům v průchodu. 
Chodník se nedá používat mimo jiné také proto, že občané mají své křoviny a stromy přerostlé do 
chodníku. Požádat občany o odstranění - ošetření dřevin ostříháním. D. Javorčeková – dáme výzvu do 
Zpravodaje. Nastolena otázka žádosti o spolupráci s městskou policií Kladno. D. Javorčeková – 
Kladno nemá kapacity, uvažuje se o zřízení Městské policie Buštěhrad. 
J. Müller – parking před zdravotním střediskem využívají občané jiných obcí k odložení vozidla při 
nástupu na autobusy do Prahy, navrhuje osadit parkovací hodiny a dopravní značení. 
P. Vavruška – dopravní značení lze instalovat, je nutno ale vyřešit následné dodržování onoho 
značení. 
V. Mrázková – je možné přidat OP Stehelčeves finance na přijetí 2 strážníků pouze pro Buštěhrad? D. 
Javorčeková – zkoušeli jsme to, ale obec Stehelčeves nechce navyšovat stav strážníků. 
x.xxxxx – jakou částkou se podílí firma Doma je doma na výstavbě parkoviště u hřbitova a 
obslužných komunikací? D. Javorčeková – Doma je doma poskytlo cca 500. tis. Kč. P. Vavruška – 
celý projekt se jmenuje: „Zpevnění plochy a vyřešení dopravní situace v oblasti U hřbitova“, zahrnuje 
celkem 6 stavebních úseků a hrubé terénní úpravy. Doma je doma se podílí na realizaci asi tak z 
30ti%. 
x. xxxxx – ul. U Rybníka je vrak auta již delší dobu, žádá řešení. D. Javorčeková – upozorníme OP 
Stehelčeves.  
D. Javorčeková – informuje o nutné sanaci výtoku z rybníka, který je v havarijním stavu, je to složitá 
konstrukce, bude asi nutno učinit opatření na Náměstí a u Čermáků. Odhad sanace je cca 15.mil.Kč. 
x. xxxxx upozornil v této souvislosti, že v potoku před ČOV vznikla jakási „malá hráz“, díky níž 
dochází k podmáčení okolních pozemků. D. Javorčeková přislíbila prověření ze strany města. 
J. xxxxxxxxx – jak se osvědčila hlídka u školy. Odp. – osvědčila. 
 
Dále se nikdo do diskuze nepřihlásil, předsedající ukončila zasedání v 19:00 hodin. 
Pozvánka na rozsvícení Vánočního stromu v pátek 27. 11. 2015 v 18:00 hod. 

 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------- 
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Usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 12/2015 
ze dne 25. 11. 2015 

 
 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 12/2015 ze dne 25. 11. 2015 přijalo tato usnesení: 
 
 

Schvaluje: 
 
Usnesením č. 1   Ověřovatele zápisu Pavla Mikšovice a Lindu Libertinovou a 

zapisovatelku Dagmar Novotnou 
Usnesením č. 3  Zápis ze zasedání č. 11/2015 ze dne 26. 10. 2015 
Usnesením č. 4  Doplněný program zasedání zastupitelstva č. 12/2015  
Usnesením č. 5 Osvědčení o nastoupení do funkce zastupitele pro p.  Pavla Mikšovice 
Usnesením č. 6 Rozpočtové opatření č. 19/2015 
Usnesením č. 7 Pravidla pro poskytování dotací spolkům pro rok 2016. 
Usnesením č. 8  Účast ve spolupráci s UCEEB na projektu EU s názvem ENER4EDU v 

rámci Interreg, jehož tématem je komplexní sanace školských budov, 
tématem je rekonstrukce kotelny a topení v ZŠ a MŠ Oty Pavla. 
Zastupitelstvo schvaluje 15% účast města na nutné předfinancování 
projektu. 

Usnesením č. 9  Uzavření smlouvy příkazní č. 35032 se společností PRISVICH, s.r.o., IČ 
27101053, oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti v souladu s 
§ 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon), kterou je zajištěno pro pořizovatele, Městský úřad 
Buštěhrad, splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně 
plánovací činnosti podle § 6 odst. 2 stavebního zákona při pořizování 
nového územního plánu Buštěhradu, o jehož pořízení rozhodlo 
Zastupitelstvo města Buštěhrad usnesením č. 20a) ze dne 3. 12. 2014; 
Zastupitelstvo města Buštěhrad ukládá starostce města: 
oznámit veřejnou vyhláškou rozhodnutí Zastupitelstva města Buštěhrad 
pořídit nový územní plán Buštěhradu, který nahradí územní plán města 
Buštěhrad schválený dne 30. 3. 2005, ve znění pozdějších změn, s výzvou 
občanům obce a vlastníkům pozemků a staveb na území obce a dalším 
subjektům uvedeným v § 44 stavebního zákona, že je možno uplatňovat 
návrhy na pořízení ÚP Buštěhradu podle § 46 odst. 1 stavebního zákona a 
stanovit k tomu přiměřenou lhůtu. 

Usnesením č. 10  Finanční odměnu pro ředitelku ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad ve výši 
30.000,-Kč. 

Usnesením č. 12 OZV č. 4/2015. 
Usnesením č. 13  Sponzorský dar pro Domov pod Lípou, Lipník-Čachovice, ve výši 

20.000,-Kč, určený na pokrytí potřeb nezl. xxxxxx xxxx. 
Usnesením č. 14   Z důvodu technické chyby – přepisu - změnu v Žádosti o poskytnutí 

neinvestičního účelového finančního příspěvku na rok 2015 Rodinnému 
centru Buštěhradský pelíšek, a to: 
Položka č. 6 - odměny dětem 5.000Kč 
Položka č. 7 – loutkové divadlo 15.000Kč 

. 
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Usnesením č. 15  Prodloužení nájemní smlouvy na bytovou jednotku v ulici Kladenská 
207, panu xxxxxxxxx na jeden rok a to od 1. 1. 2016. 

Usnesením č. 16 Novou cenu nájmu za m2 v bytech DPS Buštěhrad ve výši 55,-Kč/m2. 
Usnesením č. 17  Finanční odměnu pro ředitelku DPS Buštěhrad ve výši 30.000,-Kč. 
Usnesením č. 18 Finanční odměnu pro ředitele ZUŠ Buštěhrad, za první čtvrtletí školního 

roku 2014-2015, ve výši 5.000,-Kč. 
 

      Bere na vědomí: 
 

Bod 2       Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 11/2015 dne 26. 10. 2015 
Bod 11      Uzavření Dodatku č. 10 a 11. mezi Městem Buštěhradem a firmou Archatt na        

     dokončení rekonstrukce západního křídla zámku Buštěhrad. 
 
 
.  
 

 
 

Zápis vyhotoven dne: 30. listopadu 2015   
Zápis odeslán ověřovatelům dne: 30. listopadu 2015 
     
Ověřovatelé: 
Pavel Mikšovic               …………………………..  dne:  

 
Linda Libertinová             …………………………...  dne:  

 
 

Starostka města: 
 

Ing. arch. Daniela Javorčeková                ……………………    dne:  


