
                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne  24. 02. 2016 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

č. 2/2016 

                                                                  

                                 

Č.j.  351 /2016/1 

 

Přítomni: Daniela Javorčeková , Magda Kindlová,  Milan Mudra, Pavel Vavruška, Jiří 

Müller, Pavel Mikšovic, Jiří Blesk,  Věra Mrázková , Antonín Jeřábek  

 

Omluveni: Jan Mrkvička 

                   

 

V sále přítomno v době zahájení 7 občanů 

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 10 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 Věru Mrázkovou a 

Milana Mudru. 

Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Jana Zemanová. 

K návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje ověřovatele zápisu  Věru 

Mrázkovou  a  Milana Mudru a jako zapisovatelku schvaluje Janu Zemanovou 

Pro:  10 Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 1 schválen10 hlasy 

 

 

2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 1/2016 ze dne 27.1.2016 

           Předsedající předala slovo předsedovi kontrolního výboru A. Jeřábkovi, který uvedl, že  

          kontrola byla provedena dne 19.2.2016. Všechna usnesení přijatá na předchozím zase- 

         dání byla naplněna. 

         MěZ vzalo tuto zprávu na vědomí. 

            

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 1/2016 ze dne 27.1.2016 

      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. 

1/2016 ze dne  27.1.2016. 

  

      Pro: 10 Proti: 0  Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 3 byl schválen 10 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 10a)  Schválení podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi – Ministerstvo 

zemědělství – Dotační podprogram 16.A. Údržba a obnova stávajících kulturních 

prvků venkovské krajiny (max. výše dotace 700.000,- Kč) 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Bod č. 10b)  Schválení nutné finanční spoluúčasti města – min. 30% z celkových 

nákladů akce. 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Bod 11a)  Schválení podání žádosti o dotaci na akci - odstranění havarijního stavu 

odtokového kanálu z rybníka – Ministerstvo zemědělství – Dotační podprogram 

129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví 

obcí. 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Bod 11b)  Schválení nutné finanční spoluúčasti města – min. 20%  z celkových 

nákladů akce. 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Bod 12) Schválení nového ceníku nabízených služeb TS města pro občany Buštěhradu 

pro rok 2016 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Bod 13)   Schválení záměru na pronájem bytu v bytovém domě č.p. 128, byt č. 1 ve 3. 

NP, o celkové výměře 38,44 m
2,

, k.ú Buštěhrad, ve vlastnictví Města, za minimálně 

55,- Kč/m
2
/měsíc. 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Bod 14) Schválení nové Zřizovací listiny příspěvkové organizace DPS Buštěhrad 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Bod 15) Souhlas s připojením se ke kampani „Vlajka pro Tibet 2016“ 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Bod 16) Vyškrtnutí hrobu z evidence hrobů válečných hrdinů 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Bod 17)  Usnesení o podobě politické agitace v Buštěhradském zpravodaji 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

V souvislosti s doplněním programu dochází k přečíslování bodů programu. 
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Návrh doplněného programu zasedání: 

 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 1/2016 ze dne 27.1.2016 

3. Schválení zápisu č. 1/2016 ze dne 27.1.2016 

4. Návrh programu /doplnění/ zasedání č. 2/2016 

5. Rozpočtové opatření č. 2/2016 

6. Schválení/neschválení výjimky ze stavební uzávěry pro záměr „Přístavba 

administrativní budovy k hale Buštěhrad, rekonstrukce stávající haly k.ú. 

Buštěhrad 613397, parc.č. 224, 232/4, 223/3, 223/2, 220/2. 

7. Schválení dotací spolkům 

8.  Schválení/neschválení přesunu autobusové zastávky U Kahance 

9. Další postup ve věci náhrady škody ve výši 220.000,- Kč způsobené Městu 

nesprávně podanou výpovědí bývalé zaměstnankyni MěÚ. 

10. a) Schválení podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi – Ministerstvo 

zemědělství – Dotační podprogram 16.A. Údržba a obnova stávajících kulturních 

prvků venkovské krajiny (max. výše dotace 700.000,- Kč.) 

b) schválení nutné finanční spoluúčasti města – min. 30% z celkových nákladů 

akce. 

           11. a) Schválení podání žádosti o dotaci na akci – odstranění havarijního stavu od- 

                tokového kanálu z rybníka – Ministerstvo zemědělství – Dotační program 129 293 -   

              Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádrží ve vlastnictví obcí. 

                b) schválení nutné finanční spoluúčasti města – min. 20% z celkových nákladů akce 

          12. Schválení nového ceníku nabízených služeb TS města pro občany Buštěhradu 

                pro rok 2016 

          13. Schválení záměru na pronájem bytu v bytovém domě č.p. 128, byt č. 1 ve 3. NP, 

                o celkové výměře 38,44 m
2
, k.ú. Buštěhrad, ve vlastnictví Města, za min. 55,- Kč/ 

               m
2
/měsíc. 

          14. Schválení nové Zřizovací listiny příspěvkové organizace DPS Buštěhrad 

          15. Souhlas s připojením se ke kampani „Vlajka pro Tibet 2016“ 

          16. Vyškrtnutí hrobu z evidence hrobů válečných hrdinů 

          17. Usnesení o podobě politické agitace v Buštěhradském zpravodaji 

          18. Úkolování kontrolního výboru 

          19. Obecná diskuze 

 

          Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje upravený program 

          zasedání č. 2/2016 

          Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

          Návrh usnesení č. 4 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

     5.Rozpočtové opatření č. 2/2016 

     Předsedající předala slovo předsedkyni FV L. Libertinové, která seznámila zastupitele 

s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2016, 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. 

2/2016. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 5 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

6.Schválení/neschválení výjimky ze stavební uzávěry pro záměr „Přístavba 

administrativní budovy k hale Buštěhrad, rekonstrukce stávající haly k.ú. Buštěhrad 

613397,  parc.č. 224, 232/4, 223/3, 223/2, 220/2. 

Předsedající seznámila přítomné s žádostí o udělení výjimky ze stavební uzávěry  pro výše 

uvedený záměr. Investor plánuje rekonstrukci stávající budovy a k této budově si přeje 

přistavět administrativní budovu se dvěma nadzemními podlažími. V původní 

dokumentaci, která byla kvůli nově vzniklé stavební uzávěře, zamítnuta ze strany 

Středočeského kraje, měla přístavba 3 nadzemní podlaží. Předsedající konstatovala, že i 

proti této snížené variantě existuje odpor vlastníků sousedících obytných domů. Dále není 

zatím jasné, kdy bude možné napojit tento objekt na kanalizační stoku. Je také 

připravován nový územní plán Města Buštěhradu, kde je pro toto území navrhováno 

využití „smíšené území“, které bude pro Město koncepčně vhodnější. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny připomínky. 

Diskuze: 0 

 

Návrh usnesení: Město Buštěhrad schvaluje výjimku ze stavební uzávěry pro záměr 

„Přístavba administrativní budovy k hale Buštěhrad, rekonstrukce stávající haly k.ú. 

Buštěhrad 613397, parc.č. 224, 232/4, 223/3, 223/2, 220/2. 

Pro: 0   Proti: 9  Zdržel se: 1 (P. Vavruška) 

Návrh usnesení č. 6 nebyl schválen 9 hlasy. 

 

 

7. Schválení dotací spolkům 

Předsedající  seznámila přítomné s návrhem grantového a dotačního výboru na rozdělení 

finančních prostředků z rozpočtu města 4 spolkům a neziskovým organizacím. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozdělení finančních 

prostředků  coby dotaci pro neziskové organizace a spolky: 

- S.K. Buštěhrad, IČ 48705829    81.000,- Kč 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

- TJ. Sokol Buštěhrad – oddil tenisu, IČ 48707431  31.000,- Kč 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

- Rodinné centrum Buštěhradský pelíšek, IČ 26652781 62.550,- Kč 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

- Olga Procházková (fyzická osoba) . pro činnost ČCK   6.400,- Kč 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 7 byl schválen 10 hlasy. 
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    8. Schválení/neschválení přesunu autobusové zastávky U Kahance. 

    Předsedající seznámila přítomné s návrhem na přeložení autobusové zastávky U Kahance  

    (ve směru od Kladna), který obdrželo Město od majitelů nemovitosti č.p. 556. 

    Navrhovatelé  poukazují  na nadměrný hluk  a prašnost při setrvávání autobusů na zastávce, 

    která je přímo u jejich nemovitosti. Současně navrhují 2 místa na Kladenské ulici, kam by  

    se dala zastávka přemístit. 

    V. Mrázková poukázala na fakt, že zastávka je před zmíněnou nemovitostí již desítky let 

    a noví majitelé o této skutečnosti věděli v době, kdy nemovitost kupovali. 

    Diskuze: 0 

 

    Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přesun autobusové zastávky  

    U Kahance. 

    Pro: 0   Proti: 10  Zdržel se: 0 

    Návrh usnesení č. 8 nebyl schválen 10 hlasy. 

 

 

 

    9. Další postup ve věci náhrady škody ve výši 220.000,- Kč způsobené městu  

    nesprávně podanou výpovědí bývalé zaměstnankyni MěÚ. 

   Předsedající informovala přítomné o postupu při posouzení event. práva města Buštěhrad 

   na náhradu škody ve výši 220.000 Kč vůči bývalé starostce Města. Tuto částku bylo město  

   povinno vyplatit zaměstnankyni MěÚ na základě usnesení Krajského soudu v Praze. 

   Členové zastupitelstva Města se shodli na podání žádosti o nezávislé posouzení práva města  

   na náhradu škody. Tento posudek, který byl vypracován advokátní kanceláří, však nevyzněl 

   jednoznačně ve prospěch Města. 

   S ohledem na promlčecí lhůtu pro uplatnění práva na náhradu škody podniklo Město  

   příslušné kroky a podalo žalobu. 

   Na základě výše uvedeného nezávislého posudku starostka navrhla, aby město podanou  

   žalobu stáhlo. 

   J. Blesk – navrhl závěr této kauzy mediálně zveřejnit. Pí. Brádlová podotkla, aby město ve  

   věci zveřejnění postupovalo velice obezřetně. Starostka uvedla, že co se zveřejnění týče,  

  bude vše konzultováno s právničkou úřadu. 

 

   Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje stažení žaloby, kterou podalo  

  město Buštěhrad ve věci náhrady škody ve výši 220 .000,- Kč vůči bývalé starostce Města 

  Buštěhradu. 

  Pro:  9   Proti: 0  Zdržel se: 1  (J. Blesk) 

   Návrh usnesení č. 9 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

10.a) Schválení podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi – Ministerstvo 

zemědělství – Dotační podprogram 16.A. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků 

venkovské krajiny (max. výše dotace 700.000,- Kč) 

Dotace je určena na udržování a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny a 

údržby a budování míst, které neslouží osobnímu užívání a nejsou předmětem podnikání.  

Předsedající uvedla, že využití dotace by bylo vhodné na opravu místních kapliček, ale na tyto 

opravy nejsou připraveny projekty, a tudíž žádost o dotaci na jejich opravu nemůžeme podat.  

Na MěÚ existuje projekt na opravu hřbitova, který by bylo možné použít, a město tak může 

zkusit požádat o dotaci na opravu hřbitovní zdi. 
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V diskuzi uvedla obyvatelka bydlící v části za hřbitovem svoji zkušenost s tím, když se 

pokusila poradit zedníkům, kteří v minulosti hřbitovní zeď opravovali.  

J. Müller – dotaz, zda je možné dotaci využít na oboustrannou opravu zdi a nevznikne-li 

problém s opravou zdi a výstavbou plánované cyklostezky. Odp.: cyklostezka je plánována na 

druhé straně silnice.Také  bude prověřeno, na co bude možné dotaci využít. 

J. Blesk -  upozornil na špatný stav kolumbária- zda by nebylo možné event. spojit opravu zdi 

s jeho opravou. Odp.: do dotace tuto opravu nebude možné zahrnout, protože ve výčtu 

možných objektů nejsou zahrnuty vnitřní prvky hřbitova. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci na 

opravu hřbitovní zdi – Ministerstvo zemědělství – Dotační podprogram 16.A. Údržba a 

obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. 

Pro:  10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 10a) byl schválen 10 hlasy. 

 

10b) Schválení nutné finanční spoluúčasti města ve výši min. 30% z celkových nákladů 

akce. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny připomínky. 

Diskuze: 0 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nutnou finanční spoluúčast 

města ve výši min. 30% z celkových nákladů akce. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 10b) byl schválen 10 hlasy. 

 

 

11a) Schválení podání žádosti o dotaci na odstranění havarijního stavu odtokového 

kanálu z rybníka – Ministerstvo zemědělství – Dotační podprogram 129 293 – Podpora 

opatření na rybnících a malých vodních nádrží ve vlastnictví obcí. 

Cílem tohoto programu je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a 

malých vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a 

zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. 

Předsedající uvedla, že v současné době je zpracováván projekt na rekonstrukci odtokového 

kanálu z rybníka. Předpokládaná cena je cca 1 mil. Kč.  

Výše podpory dotačního podprogramu 129 293 – max. do výše 2 mil. Kč,  Město bude žádat 

o částku ve výši 800.000,- Kč. Žádost bude zpracována  externí firmou, termín podání žádosti 

je 29.4.2016. 

J. Müller – upozornil na problematiku parkování aut na Náměstí. Odp.: bude řešeno v rámci 

celkové úpravy Náměstí. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci na 

odstranění havarijního stavu odtokového kanálu z rybníka – Ministerstvo zemědělství – 

Dotační podprogram 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve 

vlastnictví obcí. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 11a) byl schválen 10 hlasy. 
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11b) Schválení nutné finanční spoluúčasti města ve výši min. 20% z celkových nákladů 

akce. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny připomínky. 

Diskuze: 0 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nutnou finanční spoluúčast 

města ve výši min. 20% z celkových nákladů akce. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 11b) byl schválen 10 hlasy. 

 

 

12.Schválení nového ceníku nabízených služeb TS pro občany Buštěhradu pro rok 2016 
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem ceníku nabízených služeb pro občany města 

Buštěhradu, který zpracovali pracovníci TS města. /ceník je přílohou tohoto zápisu/. Návrh 

cen je zpracován jen dle skutečných nákladů. V rámci zkvalitnění služeb budou také v jarních 

měsících opět přistaveny ve městě kontejnery na větve a kompostovatelný odpad ze zahrádek. 

Město zakoupilo štěpkovač větví, který umožní zpracování větví přímo na místě jejich 

ořezání. 

P. Mikšovic – návrh vysoké ceny za odvoz větví a nákladů na jejich zpracování. Odp.: 

v celkové kalkulaci jsou zahrnuty náklady na pracovníky obsluhy, naftu atd., a ceny tak 

odpovídají skutečným nákladům. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nový ceník nabízených služeb TS 

pro občany města Buštěhradu pro rok 2016. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 12 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

13. Schválení záměru na pronájem bytu v bytovém domě č.p. 128, byt č. 1 ve 3 NP, o 

celkové výměře 38,44 m
2
, k.ú. Buštěhrad, ve vlastnictví Města, za minimálně 55,- 

Kč/m
2
/měs. 

Předsedající předala slovo místostarostce Magdě Kindlové, která seznámila přítomné 

s připraveným záměrem na pronájem bytu (1+1) o výměře 38,44 m
2
, k.ú. Buštěhrad, ve 

vlastnictví Města,  min. cena 55,- Kč/m
2
/měs.,( 2.114,- Kč/měs.), a to tzv. obálkovou 

metodou. Zájemci mohou podávat své nabídky v zalepené obálce nadepsané „Nabídka 

nájemného“  do 28. března 2016 do 15.00 hod. Nabídky lze zaslat poštou nebo předat osobně 

do podatelny MěÚ.  

Termíny prohlídek výše uvedeného bytu : 8.3.2016 a 17.3.2016, vždy od 9.00-10.00 hod. a 

16.00 -17.00 hod. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny připomínky. 

Diskuze: 0 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje záměr na pronájem bytu 

v bytovém domě č.p. 128, byt č.1 ve 3NP, o celkové výměře 38,44 m
2
, k.ú. Buštěhrad, ve 

vlastnictví Města, za minimální cenu 55,- Kč/m
2
/měs. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 13 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

 



 

8 

Zápis ze zasedání č. 2/2016 ze dne 24. 2. 2016 

8 

 

14. Schválení nové zřizovací listiny příspěvkové organizace DPS Buštěhrad 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje novou Zřizovací listinu 

příspěvkové organizace Dům s Pečovatelskou službou Buštěhrad (DPS 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: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 14 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

 

15. Souhlas s připojením se ke kampani „Vlajka pro Tibet 2016“ 

Spolek Lungta prostřednitvím dopisu oslovil zastupitele města s žádostí o projednání 

připojení se k akci „Vlajka pro Tibet 2016“, a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10.3.2016 na 

budově úřadu. 

 

Návrh unsesní: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 

10.3.2016  na budově úřadu, a tím připojení se k akci „Vlajka pro Tibet 2016“. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 14 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

 

16. Vyškrtnutí hrobu z evidence hrobů válečných hrdinů. 

Na základě podnětu kronikáře Města Buštěhradu J. Pergla projednali zastupitelé návrh na 

vynětí hrobu na buštěhradském hřbitově, který je veden v evidenci hrobových míst č. 0-0-5, 

ze seznamu hrobů válečných hrdinů, č.975, seznam vedený Ministerstvem vnitra. Dle šetření, 

které p. Pergl provedl, je zřejmé, že výše uvedený hrob nesplňuje ani jednu z podmínek 

zákona č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech, aby mohl být takto označován. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny připomínky. 

Diskuze: 0 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu navrhuje vyškrtnutí hrobu na místním 

hřbitově, vedeného v evidenci hrobových míst č. 0-0-5, a v seznamu hrobů válečných hrdinů 

vedených Min. vnitra ČR pod.č. 975, z evidence hrobů válečných hrdinů, neboť nesplňuje 

podmínky podle Zákona č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení  č. 16 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

 

17. Usnesení o podobě politické agitace v Buštěhradském zpravodaji 

Předsedající přečetla návrh Usnesení o politické agitaci v Buštěhradském zpravodaji (BZ): 

- V BZ nebude poskytován prostor prezentaci politických stran a uskupení 

- Pokud půjde o pozvánku na jednorázovou akci – uveřejnění je možné, avšak pouze 

v textové podobě (bez loga, obrázků apod.) 

- Výjimkou je poslední číslo BZ, které vyjde před komunálními volbami, kde bude 

všem buštěhradským politickým stranám a uskupením vymezen stejný prostor. 



 

9 

Zápis ze zasedání č. 2/2016 ze dne 24. 2. 2016 

9 

J. Blesk – zda se nejedná o diskriminaci (právo na svobodu projevu a vyjadřování). Odp.: 

předsedající uvedla, že se v tomto případě o žádnou diskriminaci nejedná a případné stížnosti 

budou řešeny. 

Diskize: 0 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Usnesení o podobě politické 

agitace v Buštěhradském zpravodaji: 

1. V BZ nebude poskytován prostor prezentaci politických stran a uskupení 

2. Pokud půjde o pozvánku na jednorázovou akci – uveřejnění je možné, avšak pouze 

v textové podobě (bez loga, obrázků apod.) 

3. Výjimkou je poslední číslo BZ, které vyjde před komunálními volbami, kde bude všem 

buštěhradským politickým stranám a uskupením vymezen stejný prostor. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 17 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

18. Úkolování Kontrolního výboru 

Úkol ze zasedání č. 1/2016 – kontrola naplnění podmínek nefinančního charakteru, ke kterým 

se žadatelé o dotace smluvně zavázaly v roce 2015. 

Předseda kontrolního výboru uvedl, že vzhledem k časové zaneprázdněnosti členů KV bude 

kontrola provedena v příštích dnech, a s jejím výsledkem bude zastupitelstvo seznámeno na 

příštím zasedání. 

 

J. Blesk – provést kontrolu – komunikace Oty Pavla, přístavba u domu č,p, 243 

J. Müller – kdy bude předlážděna komunikace, platba záboru 

Odp. P. Vavruška – veškerá stavební povolení na stavbu + přípojky jsou v kompetenci 

stavebního odboru Magistrátu Kladno,  s majitelkou nemovitosti je ze strany města průběžně 

jednáno.  Povrch komunikace bude předlážděn a uveden do původního stavu jakmile bude 

vhodné počasí.   Majitelka nemovitosti platí Městu za zábor prostranství. 

Starostka uvedla, že požádala   Obecní policii Stehelčeves o průběžnou kontrolu, jak je 

dodržován zákaz vjezdu do ul. Oty Pavla. 

J. Blesk konstatoval, že mu bylo tímto v podstatě zodpovězeno, a tudíž bere zpět tento úkol 

pro KV. 

 

 

 

19. Obecná diskuze  

H. Blesková – zda je nutné stavbu označit cedulí „Stavba povolena“? Odp. ano, označení 

stavby je součástí Stavebního povolení a vydává ho stavební odbor Magistrátu, který stavbu 

také kontroluje. 

E. Hrabinová – špatný stav chodníků v Revoluční ulici směrem od rybníka ke škole, povolení 

parkování na chodnících. Odp. P. Vavruška – je objednáno zaměření chodníků a bude zadáno 

vypracování projektu na úpravu tohoto úseku.  

J. Müller – na výše uvedených chodnících bylo povoleno pouze částečné stání, ve směru od 

školy se nikdy neparkovalo. Navrhuje stání pouze na jedné straně ulice. Odp.: Město bude 

požadovat vypracování více variant úpravy této ulice, předpokládaný termín je  r. 2017. 

J.Müller- vybudování chybějící části chodníku v Revoluční ulici před domem č.p. 110. Odp. 

pozemek není ve vlastnictví Města.  

V. Mrázková – zda je pronajmutá druhá ordinace v č.p. 65. Odp. Pronajmutá není, prostory 

jsou ve špatném stavu, bude nutná oprava. 
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J. Blesk – vyvěšení upoutávek na loutkové divadelní představení v Sokolovně, povolení + 

zaplacení poplatku. 

Informace z kulturního výboru : připojení se k akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“,  potřeba 

vytištění obecní kroniky + zajištění podpisů. 

Dále upozornil na provoz v Tyršově ulici (kamiony). 

P. Brádlová – umístění nové autobusové zastávky mezi Buštěhradem a Lidicemi. Odp.: je 

předjednáno s ČSAD, čeká se na vyjádření POLICIE ČR + další povolení. 

Starostka informovala o možnosti instalace bankomatu v Buštěhradě – bankomat ČSOB, 

umístěn bude  pravděpodobně v budově  České pošty. 

P. Kotouč informoval o Mezinárodní soutěži ve zpěvu harckých kanárů. 

Starostka pozvala přítomné na slavnostní koncert u příležitosti udělení titulu Čestný občan 

paní Marii Horové, který se bude konat 25. 2. 2016 v sále zámku. 

 

 

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. 2/2016 

ze dne 24.02.2016 

 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 2/2016 ze dne 24.2.2016 přijalo tato usnesení: 

 

Schvaluje: 

 

Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu Věru Mrázkovou a Milana Mudru a jako 

zapisovatelku Janu Zemanovou 

 

Usnesením č. 3 – zápis č. 1/2016 ze dne 27.1.2016 

 

Usnesením č. 4 – doplněný program zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

č.2/2016 

 

Usnesením č. 5 – rozpočtové opatření č. 2/2016 

 

 

Usnesením č. 7 –  rozdělení finančních prostředků coby dotaci pro neziskové 

organizace a spolky: 

      S.K. Buštěhrad, IČ 48705829     81.000,- Kč 

      TJ Sokol Buštěhrad-odd. tenisu, IČ 48707431   31.000,- Kč 

      Rodinné centrum Buštěhradský pelíšek, IČ 26652781  62.550,- Kč 

      Olga Procházková /FO/ - pro činnost ČCK    6.400,- Kč 

 

Usnesením č. 9 – stažení žaloby, kterou podalo Město Buštěhrad ve věci náhrady 

škody ve výši 220.000,- Kč vůči bývalé starostce Města Buštěhradu. 

 

Usnesením č. 10a) – podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi – 

Ministerstvo zemědělství – Dotační program 16.A. Údržba a obnova stávajících 

kulturních prvků venkovské krajiny. 

 

Usnesením č. 10b) – nutnou finanční spoluúčast Města ve výši min. 30% 

z celkových nákladů akce. 

 

Usnesením č. 11a) – podání žádosti o dotaci na odstranění havarijního stavu 

odtokového kanálu z rybníka – Ministerstvo zemědělství – Dotační program 

129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví 

obcí. 

 

Usnesením č. 11b) – nutnou finanční spoluúčast Města ve výši min 20% 

z celkových nákladů akce. 

 

Usnesením č. 12 – nový ceník nabízených služeb TS pro občany města 

Buštěhradu pro rok 2016 
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Usnesením č. 13 – záměr na pronájem bytu v bytovém domě č.p. 128, byt č. 1 ve 

3NP, o celkové výměře 38,44 m
2
, k.ú. Buštěhrad, ve vlastnictví Města, za 

minimální cenu 55,- Kč/m
2
/měs. 

 

Usnesením č. 14 – novou Zřizovací listinu příspěvkové organizace Dům 

s Pečovatelskou službou (DPS 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. 15 – vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3.2016 na budově úřadu, a tím 

připojení se k akci „Vlajka pro Tibet 2016“. 

 

Usnesením č. 16 – navrhuje vyškrtnutí hrobu na místním hřbitově, vedeného 

v evidenci hrobových míst č. 0-0-5, a v seznamu hrobů válečných hrdinů vedených 

Min. vnitra ČR pod č. 975, z evidence hrobů válečných hrdinů, neboť nesplňuje 

podmínky Zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech. 

 

Usnesením č. 17 – Usnesení o podobě politické agitace v Buštěhradském 

zpravodaji: 

1. V BZ nebude poskytován prostor prezentaci politických stran a uskupení 

2. Pokud půjde o pozvánku na jednorázovou akci – uveřejnění je možné, avšak 

pouze v textové podobě (bez loga, obrázků apod.) 

3. Výjimkou je poslední číslo BZ, které vyjde před komunálními volbami, kde 

bude všem buštěhradským politickým stranám a uskupením vymezen stejný 

prostor. 

 

 

Neschvaluje: 

 

Usnesením č. 6 – výjimku ze stavební uzávěry pro záměr „Přístavba 

administrativní budovy k hale Buštěhrad, rekonstrukce stávající haly k.ú. 

Buštěhrad 613397, parc.č. 224, 232/4, 223/3, 223/2, 220/2. 

 

Usnesením č. 8 – přesun autobusové zastávky U Kahance 

 

 

Bere na vědomí: 

 

1. Kontrolu usnesení ze zasedání č. 1/2016 ze dne 27.1.2016 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Věra Mrázková                                         ………………………….. 

 

Milan Mudra                                             …………………………. 

 

Starostka města: 

 

Ing. Arch. Daniela Javorčeková     ……………………………………….      


