
 

 

                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne 5. 10. 2016 od 17.00 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

č. 10 / 2016 

                                                                  

                                 

Č.j. :  1779  / 2016 - 2 

 

 

Přítomni:  Magda Kindlová, Pavel Vavruška, Jiří Müller, Věra Mrázková, Linda Libertinová,  

       Pavel Mikšovic,  

       

              

                                     

Omluveni: Daniela Javorčeková, Jiří Blesk, Antonín Jeřábek, Jan Mrkvička, Milan Mudra 

 

V sále přítomno v době zahájení 0 občanů 

 

Pořizován audio záznam. 

 

1. Zahájení zasedání 

Zasedání zastupitelstva města zahájila v 17:00 hod. a dále řídila místostarostka města Mgr. 

Magda Kindlová, (dále předsedající). Uvedla, že zastupitelé se dostavili v počtu 6, 

zastupitelstvo je tak usnášeníschopné. 

Jako zapisovatelku předsedající navrhla Dagmar Novotnou. Za ověřovatele zápisu tohoto 

zasedání předsedající navrhla: Magdu Kindlovou, Pavla Vavrušku. 

Návrh usnesení 1a):  Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu Magdu 

Kindlovou a Pavla Vavrušku, jako zapisovatelku Dagmar Novotnou. 

Pro: 6    Proti:  0    Zdržel se:  

      Návrh usnesení č. 1 schválen 6 hlasy. 

       

V rámci bodu 1. předsedající informuje o návrhu programu zasedání, které se skládá z bodů:  

 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Přijetí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na odpadové 

hospodářství 

3. Schválení Veřejnoprávní smlouvy č. S-15706/OŽP/2016, o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Středočeského kraje pro Město Buštěhrad na odpadové hospodářství a pověření 

místostarostky podpisem smlouvy. 

4. Obecná diskuze                                                                

 

1b) Navrhuje jako bod 4. zařadit Rozpočtové opatření č. 16/2016. Toto rozpočtové opatření 

pokrývá potřeby na dokončení přístavby ZŠ a MŠ Oty Pavla -  Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ 

Oty Pavla Buštěhrad. Jedná se o výstavbu přístupových cest, chodníků, vstupů, dovybavení 

kuchyně ZŠ. 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města schvaluje zařazení bodu č. 4. Rozpočtové opatření 

č. 16/2016 do programu zasedání. 

Pro: 6    Proti:  0    Zdržel se:  

Návrh usnesení č. 1b) schválen 6 hlasy. 
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     Doplněný program zasedání: 

 

1.  Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Přijetí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na odpadové 

hospodářství 

3. Schválení Veřejnoprávní smlouvy č. S-15706/OŽP/2016, o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Středočeského kraje pro Město Buštěhrad na odpadové hospodářství a pověření 

místostarostky podpisem smlouvy. 

4. Rozpočtové opatření č. 16 / 2016 

5. Obecná diskuze                                                                

1c) Schválení programu zasedání č. 10/2016 

Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje program zasedání č. 10/2016 

Návrh usnesení č. 1c) schválen 6 hlasy. 

 

2. Přijetí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na odpadové  

hospodářství 

Předsedající informuje o to, že o poskytnutí této dotace rozhodlo zastupitelstvo 

Středočeského kraje usnesením č. 028-24/2016/ZK ze dne 19. 9. 2016 a tím jsou splněny 

podmínky pro přidělení dotace Městu Buštěhrad. Navrhuje dotaci přijmout. 

Diskuze: 0 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí individuální účelové 

dotace z rozpočtu Středočeského kraje na odpadové hospodářství. 

Pro: 6           Proti: 0          Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 2 schválen 6 hlasy. 

 

3. Schválení Veřejnoprávní smlouvy č. S-15706/OŽP/2016, o poskytnutí individuální 

účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na odpadové hospodářství, pověření 

místostarostky podpisem této smlouvy 

Předsedající seznámila přítomné zastupitele se smlouvou o poskytnutí dotace na likvidaci 

nelegální skládky odpadu v katastru města Buštěhradu. 

Diskuze: 0 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. S-

15706/OŽP/2016, o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje 

na odpadové hospodářství, a pověřuje místostarostku podpisem této smlouvy.  

 

Pro: 6    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 3 schválen 6 hlasy.   

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 16 / 2016 

Předsedající informuje, že v rámci dokončovacích prací na akci Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ 

Oty Pavla Buštěhrad je nutno provést rozpočtové opatření. 
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Diskuze: J. Müller: o co konkrétně se jedná? P. Vavruška: jedná se především o dodělání 

vstupů a chodníků, osvětlení, dále dovybavení kuchyně malou myčkou. Příští týden proběhne 

kolaudace, je potřeba zajistit, aby proběhla zdárně. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 16 / 

2016. 

 

Pro: 6    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 4 schválen 6 hlasy.   

 

 

5. Obecná diskuze 

P. Vavruška na téma dostavba ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad:  V pátek proběhne 

předkolaudační prohlídka, přebírání všech činností, které byly na této stavbě prováděny. 

Probíhá spolupráce s ČEZem ohledně nových přípojek, není dovyřešena přípojka ohledně 

fotovoltaiky. Je potřeba dopracovat dovybavení kuchyně, také problematiku bezpečnosti a 

vstupů, rovněž přístupové chodníky. Kolaudace by měla proběhnout 11. 10. 2016. 

J. Müller: jak to vypadá se stavbou chodníku k zámku v ul. Revoluční? P. Vavruška: tento 

pátek se budou kopat sondy. Odvodnění zde mělo jít formou protlaku, čekáme na souhlas 

KSÚS, nicméně spíše dojde k tomu, že se silnice bude muset překopat, protlak KSÚS 

nejspíše nepovolí. J. Müller: tím se stavba prodlouží, jak dlouho bude stavba trvat? Do 

Vánoc? P. Vavruška: nejspíše ano. 

 

Dále se nikdo do diskuze nepřihlásil, předsedající ukončila zasedání v 17:10 hod. 
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Usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 10/2016 

ze dne 5. 10. 2016 

 

 

Zastupitelstvo na svém zasedání č. 10/2016 ze dne 5. 10. 2016 přijalo tato usnesení: 

 

 

Schvaluje: 

 

Usnesením č. 1a)   Ověřovatele zápisu Magdu Kindlovou a Pavla Vavrušku a 

zapisovatelku Dagmar Novotnou. 

Usnesením č. 1b)   Zařazení bodu č. 4. Rozpočtové opatření č. 16/2016 do programu 

zasedání. 

Usnesením č. 1c)   Doplněný program zasedání č. 10/2016 

Usnesením č. 2  Přijetí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje  

na odpadové hospodářství. 

Usnesením č. 3  Veřejnoprávní smlouvu č. S-15706/OŽP/2016, o poskytnutí  

individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na 

odpadové hospodářství, a pověřuje místostarostku podpisem této 

smlouvy. 

Usnesením č. 4 Rozpočtové opatření č. 16/2016. 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 7. října 2016   

Zápis odeslán ověřovatelům dne: 10. října 2016 

     

Ověřovatelé: 

 

Magda Kindlová                 …………………………..  dne:  

 

Pavel Vavruška               …………………………...  dne:  

 

 

Místostarostka města: 

 

Mgr. Magda Kindlová   …………………………  dne:  

 
  


