Zápis
ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ),
které se konalo dne 21. 12. 2016 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1
č. 13/2016
Č.j. 2390/2016/1
Přítomni: Daniela Javorčeková , Magda Kindlová, Milan Mudra, Jiří Müller, Pavel Mikšovic, Antonín
Jeřábek, Linda Libertinová, Věra Mrázková
Omluveni: Jiří Blesk, Jan Mrkvička, Pavel Vavruška
V sále přítomni v době zahájení 2 občané
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 Antonína Jeřábka a Lindu Libertinovou
Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Jana Zemanová.
K návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje ověřovatele zápisu Antonína Jeřábka a
Lindu Libertinovou 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. 11/2016 a 12/2016
Předsedající předala slovo předsedovi kontrolního výboru A. Jeřábkovi, který uvedl, že
kontrola usnesení obou zasedání byla provedena dne 21.12.2016. Všechna usnesení přijatá na
předchozích zasedání byla naplněna.
MěZ vzalo tuto zprávu na vědomí.

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 12/2016
Předsedající konstatovala, že ověřovatelé zápisu z minulého 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. 12/2016 ze dne
30.11.2016
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 3 byl 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:
Bod č. 14 – Prodej pozemků parc.č. 1954/3 a 2373 (komunikace U Panelárny) – nabídka Real ECO
Technik. Předsedající uvedla, že s firmou Real ECO Technik stále ještě probíhají jednání a navrhla tento
bod z programu vyřadit.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Předsedkyně sociálního a zdravotního výboru V. Mrázková navrhla zařadit do programu bod:
- Projednání nového složení členů sociálního a zdravotního výboru
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Tento bod bude zařazen pod poř. č. 14
Místostarostka navrhla zařadit do programu jednání bod:
- Žádost vedení DPS Buštěhrad o možnost vybudování nového bytu v DPS Buštěhrad.
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. 11/2016 a č. 12/2016
3. Schválení zápisu č. 12/2016
4. Návrh programu – doplnění programu – schválení programu zasedání
5. Rozpočtové provizorium na rok 2017
6. Studie revitalizace sportovního areálu – výběr varianty
7. Pronájem nebytových prostor v 1. patře zámku Římskokatolické farnosti Rozdělov
8. Návrh na přijetí daru – pozemků parc.č. 997/27, 1279/7, 1279/8 a 1318/7 do majetku města
9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvě o právu provést
stavbu uzavřenou mezi Městem Buštěhrad a Antonínem Jeřábkem – Veřejné osvětlení na novém
úseku ulice Javorová
10. Schválení smlouvy o sdružených dodávkách energie na rok 2017 se společností Pražská plynárenská
a.s.
11. Smlouva o spolupráci při realizaci stavby „Úprava stávající křižovatky silnic 1/61 x III/00714“ mezi
městem Buštěhrad a obcí Lidice.
12. Obecně závazná vyhláška č. 2016 „O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, vč. tanečních zábav a diskoték a jiných
kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.
13. Nové zásady pro prodej pozemků ve vlastnictví Města Buštěhradu
14. Nové složení členů sociálního a zdravotního výboru
15. Podání žádosti o dotaci z MMR – Národní program na podporu CR v regionech 2017, podprogram 3
– rozvoj veřejné infrastruktury CR
16. Návrh na odměny ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací města
17. Změna zřizovací listiny ZŠ a MŠ Oty Pavla v Buštěhradě – dodatek č. 2
18. Žádost vedení DPS Buštěhrad o možnost vybudování nového bytu v DPS Buštěhrad
19. Úkolování kontrolního výboru
20. Obecná diskuze
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje upravený program zasedání městského
zastupitelstva č. 13/2016
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 4 byl schválen 8 hlasy.
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5. Rozpočtové provizorium na rok 2017
Předsedající uvedla, že na základě rozboru navrhovaných výdajů stále ještě probíhají jednání
zastupitelstva o konečné podobě návrhu rozpočtu města pro rok 2017. Jednání se uskuteční 4.1.2017 za
přítomnosti účetní města Ing. Linhartové.
Protože rozpočet nebude schválen před 1. lednem 2017, bude se rozpočtové hospodaření řídit v době do
schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Zastupitelstvo města schvaluje dle § 13 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tato pravidla
rozpočtového provizoria pro rok 2017:
- Čerpání výdajů do výše 1/12 celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria
podle rozpočtu minulého roku, uvolnění prostředků na pravidelně se opakující výdaje a sjednané
závazky
- Uvolnění prostředků na příspěvky zřízeným nebo založeným organizacím pro zajištění jejich chodu
v maximální výši 1/12 příspěvku roku 2016
- Splnění povinností vyplývajících z právních předpisů – např. vratky dotací v rámci finančního
vypořádání
- Výdaje na řešení výjimečných havarijních a krizových situací
- Financování rozjetých investičních akcí, jejichž zastavení by znamenalo pro obec další zvýšené
náklady (nové investiční akce v době rozpočtového provizoria nezačínají)
- Čerpání výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem
programu, případně s finančním plánem.
- Nebudou vypláceny malé granty, granty spolkům, kulturním a sportovním organizacím a návratné
finanční výpomoci v podobě půjček na opravy nemovitostí, které město poskytuje.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji
rozpočtu po jeho schválení (§ 13 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.)
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové provizorium města
Buštěhradu pro rok 2017.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se. 0
Návrh usnesení č. 5 byl schválen 8 hlasy.
6. Studie revitalizace sportovního areálu – výběr varianty
Předsedající představila navržené varianty na revitalizaci sportovního areálu. Po posouzení finančních
možností a funkčnosti areálu se vedení města přiklání k variantě C1.
J.Müller – případná dotace bude ve 100% výši? Odp. – určitě nebude, spoluúčast je většinou podmínkou
poskytnutí dotace. Vypracování projektu zaplatí město, u některých dotací je pak tato položka uznatelná
do nákladů v rámci dotace. Předběžná cena revitalizace areálu je ve výši 18 mil. Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje studii revitalizace sportovního areálu
Buštěhrad – variantu C1 – k dalšímu projektování.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 1 (M. Kindlová)
Návrh usnesení č. 6 byl schválen 7 hlasy.
7. Pronájem nebytových prostor v 1. patře zámku Římskokatolické farnosti Rozdělov
Záměr na pronájem nebytových prostor v 1. patře zámku Buštěhrad (zázemí kostela) byl schválen
zastupitelstvem na jeho 12. zasedání dne 30.11.2016 usnesením č. 8b).
O pronájem uvedených prostor projevil zájem pouze jeden zájemce – Římskokatolická farnost u kostela
sv. Václava, Kladno-Rozdělov, dne 8.12.2016, vedeno pod č,j. 2339/2016.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pronájem nebytových prostor v 1. patře
zámku Buštěhrad (zázemí kostela) ve vlastnictví Města Buštěhrad, Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Václava, Kladno-Rozdělov. Výše nájemného je stanovena na 300,- Kč/měsíčně.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 7 byl schválen 8 hlasy.
8. Návrh na přijetí daru – pozemků parc.č. 997/27, 1279/7, 1279/8 a 1318/7 do majetku města
Město Buštěhrad obdrželo nabídku paní Alžběty Růžičkové, Kladno, která je vlastníkem pozemků
parc.č. 997/27 o výměře 39 m2, parc.č. 1279/7 o výměře 40 m2, parc.č. 1279/8 o výměře 90 m2 a parc.č.
1318/7 o výměře 29 m2, k.ú. Buštěhrad. Jedná se o pozemky pod komunikací v ul. Okružní a v ul.
Tyršova. Paní Růžičková nabízí darování výše uvedených pozemků do majetku městu Buštěhrad s tím,
že Město Buštěhrad administrativně převod pozemků vyřídí a uhradí veškeré finanční náklady s tím
spojené.
L. Libertinová – pozemky pod uvedenou komunikací jsou ve vlastnictví několika dalších vlastníků. Při
jednáních o převodu těchto pozemků do vlastnictví města bylo zastupiteli stanoveno, že město převezme
pozemky do vlastnictví pouze jako jeden celek, a ne jen některé části.
Odp. – ostatní vlastníci nesouhlasí s darováním pozemků městu. Zastupitelé návrh paní Růžičkové
projednali a rozhodli se dar přijmout.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí daru od paní Alžběty Růžičkové –
pozemků parc.č. 997/27, 1279/7, 1279/8 a 1318/7, k.ú. Buštěhrad, do majetku města.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 8 byl schválen 8 hlasy.
9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvě o právu provést
stavbu, mezi městem Buštěhrad a p. Antonínem Jeřábkem – Veřejné osvětlení na novém úseku
ulice Javorová.
Firma Meritum Kladno-Projekce s.r.o. zpracovává projektovou dokumentaci a zajišťuje územní souhlas
na akci „Buštěhrad rozvody V.O. – p. Jeřábek. Jedná se o nové veřejné osvětlení, které bude osvětlovat
veřejné plochy v ulici Javorová. Město Buštěhrad je výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 1819/1, k.ú.
Buštěhrad, p. Antonín Jeřábek je investorem stavby zařízení veřejného osvětlení na uvedeném pozemku.
Předmětem výše uvedené smlouvy je sjednání podmínek pro uzavření vlastní budoucí smlouvy ke
zřízení a vymezení věcného břemene.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. 16153/VB/1, název
stavby: Buštěhrad rozvody V.O. – p. Jeřábek, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 1 (A.Jeřábek)
Návrh usnesení č. 9 byl schválen 7 hlasy.
10. Schválení smlouvy o sdružených dodávkách energie na rok 2017 se společností Pražská
plynárenská a.s.
Centrum společného nákupu energií, z.ú. zrealizoval na Českomoravské komoditní burze dne 5.12.2016
centrální nákup elektřiny a plynu pro Město Buštěhrad na období roku 2017. Na základě tohoto sdělení
byly Městu zaslány nové smlouvy o sdružených službách dodávek energie uzavřené se společností
Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Národní 37, Praha 1.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny připomínky.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nové smlouvy o sdružených
službách dodávky energie (Závěrkový list) – Dodávka elektřiny a Dodávka zemního plynu,na rok 2017,
uzavřené mezi Městem Buštěhrad a společností Pražská plynárenská, a.s., Praha 1.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 10 byl schválen 8 hlasy.
11. Smlouva o spolupráci při realizaci stavby „Úprava stávající křižovatky silnic I/61 x III/00714“
mezi městem Buštěhrad a obcí Lidice
Město Buštěhrad je vlastníkem části pozemků pod chodníkem vedoucím mezi Buštěhradem a Lidicemi.
Obec Lidice podá žádost o dotaci na realizaci úpravy výše uvedené křižovatky a na základě Smlouvy o
spolupráci se Město Buštěhrad bude podílet na financování vlastního podílu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o spolupráci při realizaci stavby
„Úprava stávající křižovatky silnic I/61 x III/00714“ uzavřenou mezi obcí Lidice a Městem Buštěhrad,
a pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 11 byl schválen 8 hlasy.
12. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 „O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a
jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku“
Zastupitelstvo města Buštěhrad se usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. b) a § 84 odst. 2,
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku.
M. Mudra – jak se bude postupovat při konání soukromých akcích na soukromém pozemku? Odp. –
pokud bude rušen noční klid při konání soukromé akce, je pouze v kompetenci POLICIE ČR, aby tuto
situaci řešila. Při konání soukromých akcí je také vhodné domluvit se předem se svými sousedy.
P. Mikšovic – zda by bylo možné upozornit v OZV na používání zábavné pyrotechniky? Odp. –
používání zábavné pyrotechniky upravuje jiné nařízení, proto není součástí této vyhlášky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 – „O
stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění
veřejného pořádku“. Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města
Buštěhrad vydaná dne 26.2.2008, č. 2/2008.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 12 byl schválen 8 hlasy.
13. Nové zásady pro prodej pozemků ve vlastnictví Města Buštěhradu
Předsedající uvedla, že ceny pozemků stanovené Zásadami pro prodej pozemků ve vlastnictví Města
schválené 25.3.2015, zůstávají v platnosti, nově se doplňuje:
- V odůvodněných případech může zastupitelstvo města svým usnesením určit cenu individuálně
v jiné výši.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje s platností od 1.1.2017 Zásady pro prodej
pozemků ve vlastnictví Města v souladu s cenovou mapou pro Středočeský kraj tako:
- Za stavební pozemek cena ve výši 1.500,- Kč/m2
- Za ostatní pozemky cena ve výši 750,-Kč/m2
- V odůvodněných případech může zastupitelstvo města svým usnesením určit cenu individuálně v jiné
výši.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 13 byl schválen 8 hlasy.
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14. Nové složení členů sociálního a zdravotního výboru
Předsedkyně sociálního a zdravotního výboru požádala o schválení nové členky sociálního a zdravotního
výboru, protože v současné době výbor pracuje jako čtyřčlenný. Předsedkyně výboru navrhla, aby se
členkou výboru stala paní Šárka Vojnová (ředitelka DPS Buštěhrad).
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nové složení sociálního a zdravotního
výboru: Věra Mrázková, Hana Vaváková, Zdeněk Štefek, Antonín Kadlec, Šárka Vojnová.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 14 byl schválen 8 hlasy.
15. Podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj – Národní program na podporu CR
v regionech 2017, podprogram 3 – rozvoj veřejné infrastruktury CR
Předsedající informovala o možnosti využití dotace na obnovu informačních tabulí a orientačních šipek
v Buštěhradě. Rozsah dotace je min. 250 tis. Kč až 5 mil. Kč, spoluúčast je ve výši 50%.
Předpokládaný požadavek města bude cca 250-300 tis. Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj – Národní program na podporu CR v regionech 2017, podprogram 3 – rozvoj veřejné
infrastruktury CR.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 15 byl schválen 8 hlasy.
16. Návrh na odměny ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací města
Předsedající informovala o návrzích na výši odměn pro ředitele ZUŠ Buštěhrad, ředitelky DPS
Buštěhrad a ředitelky ZŠ a MŠ Oty Pavla v Buštěhradě. Zastupitelé rozhodli, že odměny budou
vyplaceny všem ředitelům ve výši 10.000,- Kč/os.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu navrhuje odměny pro ředitele a ředitelky
příspěvkových organizací města Buštěhradu ve výši 10.000,- Kč/osobu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 16 byl schválen 8 hlasy.
17. Změna zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Oty Pavla Buštěhrad
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad. Mění se znění čl. II –
název organizace Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad se sídlem Buštěhrad, Tyršova
77, PSČ 273 43, IČ 61894273, a znění čl. III – Právní forma organizace – Příspěvková organizace,
Pobočky: základní škola-Tyršova 77, Buštěhrad, základní škola- Tyršova 262, Buštěhrad, mateřská
škola-Tyršova 262, Buštěhrad, mateřská škola-Hřebečská 660, Buštěhrad, školní jídelna-Tyršova 77,
Buštěhrad, školní jídelna-Hřebečská 660, Buštěhrad, školní družina-Tyršova 77, Buštěhrad, školní
družina-Tyršova 262, Buštěhrad. Ostatní ustanovení Zřizovací listiny zůstávají nezměněny.
Pro: 8
Proti: 0
Návrh usnesení č. 17 byl schválen 8 hlasy

Zdržel se: 0
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18. Žádost vedení DPS Buštěhrad o možnost
vybudování nového bytu v DPS Buštěhrad
Předsedkyně sociálního a zdravotního výboru V. Mrázková seznámila zastupitele s návrhem ředitelky
DPS Buštěhrad na vybudování nové bytové jednotky v DPS Buštěhrad. Jedná se přestavbu prostor, kde
je v současnosti tzv. denní stacionář. Tyto prostory nejsou pro tento účel téměř využívány a vybudování
nového bytu by bylo pro DPS ekonomicky výhodnější.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vybudování nového bytu pro manželské
páry v DPS Buštěhrad podle postupů uvedených v žádosti s tím, že finanční zajištění celé akce bude
z prostředků DPS Buštěhrad.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 18 byl schválen 8 hlasy.
19. Úkolování Kontrolního výboru
Nové úkoly nebyly KV zadány. Předsedající požádala předsedu KV A. Jeřábka o zprávu k problematice
„4 oken“, kterou měl KV zpracovat do 20.12.2016. A. Jeřábek uvedl, že KV zpracoval zprávu, ve které
odpovídá na zadané otázky. Předsedající konstatovala, že v uvedené věci ji nikdo nepožádal o poskytnutí
potřebných materiálů a podkladů, a tudíž neví, jak mohl KV odpovědi zpracovat. A. Jeřábek uvedl, že
vycházeli z informací, které jim starostka již dříve poskytla. Dále členové KV uvádějí, že položené
otázky nejsou uvedeny v žádném usnesení, a tudíž to ani nemusí být otázky zastupitelů. Předsedající
považuje toto tvrzení za neopodstatněné, protože v usnesení č. 19/2016 ze dne 26.10.2016 bylo jasně
zastupiteli schváleno předání seznamu dotazů kontrolnímu výboru. A. Jeřábek tedy přistoupil
k prezentaci jednotlivých odpovědí na zadané otázky. Odpovědi byly nekonkrétní, bylo neustále
odkazováno na vyjádření paní starostky a na to, že by se danou otázkou měl zabývat někdo jiný (např.
finanční výbor). Předsedající proto požádala A. Jeřábka, aby vypracované odpovědi zaslal emailem
zastupitelům k seznámení. Dále doporučila KV, aby sepsali požadavky na vyhledání podkladů a
dokumentů k dané věci a příslušní zaměstnanci úřadu jim s jejich vyhledáním pomohou. Předsedající
konstatovala, že zadaný úkol nebyl kontrolním výborem splněn, a až se zastupitelé se zprávou KV
seznámí bude navržen další postup v této věci.
V 18.30 odešla Magda Kindlová.
20. Obecná diskuze
M. Mudra – v jakém stadiu je rekonstrukce kotelny ve škole? Odp.- v minulém týdnu bylo vyměněno
čerpadlo a kotelna je zatím funkční. M. Mudra obdržel informaci o tom, že firma Siemens dostala
evropský grant na regulaci vytápění ve velkých areálech škol. Veškeré náklady na realizaci regulace
vytápění údajně hradí firma Siemens, předpokládaná návratnost investice je cca 10 let. Předsedající
požádala M. Mudru o zprostředkování pozvání zástupce firmy Siemens na městský úřad k dalšímu
jednání.
J. Pergl – při rozhovoru s buštěhradským občanem dostal informaci o tom, že pokud si chce občan
Buštěhradu podat žádost do DPS Buštěhrad, tak mu nebude vyhověno, protože přednost dostávají
žadatelé odjinud. Odp. V. Mrázková – tato informace se nezakládá na pravdě. V případě, že žádá občan
Buštěhradu má vždy přednost před ostatními žadateli. Jednou z podmínek však je využívání sociálních
služeb, které jsou v DPS poskytovány. Všechny potřebné informace dostanou žadatelé přímo u ředitelky
DPS pí. Vojnové.
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. 13/2016
ze dne 21.12.2016
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 13/2016 ze dne 21.12.2016 přijalo tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č.1 – ověřovatele zápisu Antonína Jeřábka a Lindu Libertinovou a jako zapisovatelku
schvaluje Janu Zemanovou.
Usnesením č. 3 – zápis ze zasedání č. 12/2016 ze dne 30.11.2016
Usnesním č. 4 – upravený program zasedání městského zastupitelstva č. 13/2016.
Usnesením č. 5 – rozpočtové provizorium města Buštěhradu pro rok 2017
Usnesením č. 6 – studii revitalizace sportovního areálu Buštěhrad – variantu C1 – k dalšímu
projektování
Usnesením č. 7 – pronájem nebytových prostor v 1. patře zámku Buštěhrad (zázemí kostela) ve
vlastnictví Města Buštěhrad, Římskokatolické Farnosti u kostela sv. Václava, Kladno-Rozdělov.
Výše nájemného je stanovena na 300,- Kč/měsíčně.
Usnesením č. 8 – přijetí daru od paní Alžběty Růžičkové – pozemků parc.č. 997/27, 1279/7,
1279/8 a 1318/7, k.ú. Buštěhrad, do majetku města.
Usnesením č. 9 – uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. 16153/VB/1, název stavby: Buštěhrad rozvody
V.O.- p- Jeřábek, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesením č. 10 – nové smlouvy o sdružených službách dodávky energie (Závěrkový list) –
Dodávka elektřiny a Dodávka zemního plynu, na rok 2017, uzavřené mezi Městem Buštěhrad a
společností Pražská plynárenská, a.s. Praha 1.
Usnesením č. 11 – Smlouvu o spolupráci při realizaci stavby „Úprava stávající křižovatky silnic
I/61 x III/00714“ uzavřenou mezi obcí Lidice a Městem Buštěhrad a pověřuje starostku jejím
podpisem.
Usnesením č. 12 – Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 – „O stanovení podmínek pro pořádání,
průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních
zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného
pořádku“. Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Buštěhrad
vydaná dne 26.2.2008. č. 2/2008.
Usnesením č. 13 – s platností od 1.1.2017 Zásady pro prodej pozemků ve vlastnictví Města
v souladu s cenovou mapou pro Středočeský kraj takto:
 Za stavební pozemek cena ve výši 1.500,- Kč/m2
 Za ostatní pozemky cena ve výši 750,- Kč/m2
 V odůvodněných případech může zastupitelstvo města svým usnesením určit cenu
individuálně v jiné výši.
Usnesením č. 14 – nové složení sociálního a zdravotního výboru: Věra Mrázková, Hana Vaváková, Zdeněk Štefek, Antonín Kadlec, Šárka Vojnová
Usnesením č. 15 – podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj – Národní program
na podporu CR v regionech 2017, podprogram 3 – rozvoj veřejné infrastruktury CR
Usnesením č. 16 – návrh odměny pro ředitele a ředitelky příspěvkových organizací města
Buštěhradu ve výši 10.000,- Kč/osobu
Usnesením č. 17 – Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad. Mění se znění čl. II – název organizace Základní škola a
Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad se sídlem Buštěhrad, Tyršova 77, PSČ 27343,
IČ 61897273, a znění čl. III – Právní forma organizace – Příspěvková organizace, Pobočky:
Základní škola-Tyršova 77, Buštěhrad, základní škola-Tyršova 262, Buštěhrad, mateřská
škola-Tyršova 262, Buštěhrad, mateřská škola-Hřebečská 660, Buštěhrad, školní jídelna-
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Tyršova 77, Buštěhrad, školní jídelna-Hřebečská 660, Buštěhrad, školní družina-Tyršova77,
školní družina- Tyršova 262, Buštěhrad. Ostatní ustanovení Zřizovací listiny zůstávají
nezměněny.
Usnesením č. 18 – vybudování nového bytu pro manželské páry v DPS Buštěhrad podle
postupů uvedených v žádosti s tím, že finanční zajištění celé akce bude z prostředků DPS
Buštěhrad
Bere na vědomí
1. Kontrolu usnesení ze zasedání č. 11/2016 a č. 12/2016
Zápis by vyhotoven dne 30.12.2016
Ověřovatelé:
Antonín Jeřábek

…………………………..

Linda Libertinová

…………………………

Starostka města:
Ing. Arch. Daniela Javorčeková

……………………………………….

