
 

                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne 25. 5. 2016 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

č. 5 / 2016 

                                                                  

                                 

Č.j. :  954  / 2016 -1 

 

 

Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda Kindlová, Pavel Vavruška, Antonín Jeřábek, Pavel   

      Mikšovic, Jiří Müller, Věra Mrázková, Milan Mudra, 

              

                                     

Omluveni: Jan Mrkvička, Linda Libertinová, Jiří Blesk 

 

V sále přítomno v době zahájení 1 občan. (později 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: Magda Kindlová, Jiří Müller. 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu Magdu Kindlovou a Jiřího 

Müllera, jako zapisovatelku Dagmar Novotnou. 

Pro: 8    Proti:  0    Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 1byl schválen 8 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. 4/2016 – schválení zápisu 

Předsedající uvedla, že zápis byl ověřovateli podepsán a že k dnešnímu dni nebyly doručeny žádné 

připomínky a proto předsedající navrhla usnesení:    

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání č. 4/2016 konaného 

dne 27. 04. 2016 v předloženém znění. 

Pro: 8    Proti:  0    Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 3 byl schválen 8 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. 4/2016 

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 4/2016 

4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

5. Závěrečný účet města a nápravná opatření  

6. Roční účetní závěrka města 
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7. Rozpočtové opatření 

8. Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Bursík Holding (navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla,  

      Buštěhrad)  

9. Smlouva o sběru, přepravě a odstranění odpadu č. 242016 – AVE (čtrnáctidenní svozy, změna  

      smlouvy u sběrného dvora  

10. Schválení nabídky na obnovu úseku severní fasády zámku: nabídky:  

a) Nabídka č. 1 – Archatt, 1 294 321,- vč. DPH 

b) Nabídka č. 2 – Zručská stavební s. r. o. – 1 450 124,- vč. DPH 

c) Nabídka č. 3 a 4 – firmy potvrdily zájem, ale nakonec nabídku neposlaly  

11. Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Buštěhrad a Středočeským krajem o  

       převedení části pozemků parc. č. 215/27 a 221/4 (na kterých bude vybudován nový chodník) do  

majetku města dle geometrického plánu, který bude proveden 

12. Nový statut Buštěhradského zpravodaje  

13. Schválení nového člena grantového a dotačního výboru 

14. Úkolování Kontrolního výboru 

15. Obecná diskuze                                                                                               

 

Předsedající uvedla, že vyvěšený program navrhuje rozšířit o další body, a navrhla usnesení o 

zařazení bodů do programu zasedání. Zastupitelstvo města Buštěhradu se usneslo zařadit na program 

zasedání tyto body: 

 

13a) zrušení grantového a dotačního výboru 

Pro: 8    Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 13 a) byl schválen 8 hlasy. 

 

13b) zrušení sportovního výboru (starostka vytvoří Sportovní komisi ve stejném složení) 

Pro: 8    Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 13 b) byl schválen 8 hlasy. 

 

13c) na vědomí – rezignace předsedy Výboru pro životní prostředí (J. Müller) 

Pro: 8    Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 13 c) byl schválen 8 hlasy. 

 

13d) návrh nového předsedy Výboru pro životní prostředí (J. Mrkvička) 

Pro: 8    Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 13 d) byl schválen 8 hlasy. 

 

14. ZUŠ Buštěhrad - schválení použití 408 000,- Kč z investičního fondu na zakoupení 

zánovního koncertního křídla 

Pro: 8    Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 14 byl schválen 8 hlasy. 

Následně došlo k přečíslování bodů v programu: 

          

   Nové znění programu:   

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 4/2016 

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 4/2016 

4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

5. Závěrečný účet města a nápravná opatření  

6. Roční účetní závěrka města 

7. Rozpočtové opatření 

8. Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Bursík Holding (navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla, 

Buštěhrad) na vědomí 

9. Smlouva o sběru, přepravě a odstranění odpadu č. 242016 – AVE (čtrnáctidenní svozy, změna 

smlouvy u sběrného dvora  
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10. Schválení nabídky na obnovu úseku severní fasády zámku: nabídky:  

- Nabídka č. 1 – Archatt, 1 294 321,- vč. DPH 

- Nabídka č. 2 – Zručská stavební s. r. o. – 1 450 124,- vč. DPH 

- Nabídka č. 3 a 4 – firmy potvrdily zájem, ale nakonec nabídku neposlaly  

11. Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Buštěhrad a Středočeským krajem o převedení 

části pozemků parc. č. 215/27 a 221/4 (na kterých bude vybudován nový chodník) do majetku 

města dle geometrického plánu, který bude proveden 

12. Nový statut Buštěhradského zpravodaje  

13. Bod zrušen 

13a) zrušení grantového a dotačního výboru 

     13b) zrušení sportovního výboru (starostka vytvoří Sprtovní komisi ve stejném složení 

     13c) na vědomí – rezignace předsedy Výboru pro životní prostředí (J. Müller) 

     13d) návrh nového předsedy Výboru pro životní prostředí (J. Mrkvička) 

14. ZUŠ Buštěhrad - schválení použití 408 000,- Kč z investičního fondu na zakoupení zánovního 

koncertního křídla 

15. Úkolování Kontrolního výboru 

16. Obecná diskuze                                                  

 

   Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný program zasedání   

   zastupitelstva č. 5/2016 dne 25. 5. 2016. 

   Pro: 8    Proti: 0    Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 4 schválen 8 hlasy. 

 

 

 

5. Závěrečný účet města za rok 2015 

Předsedající seznámila přítomné s informací, že dokument Závěrečný účet města byl vyvěšen na obou 

úředních deskách, včetně příloh, a do dnešního dne nebyla Městskému úřadu doručena žádná 

připomínka k tomuto dokumentu. Město Buštěhrad se musí prostřednictvím Městského úřadu 

vypořádat tedy pouze s připomínkami kontrolního auditu, které jsou více méně účetního charakteru, a 

charakteru inventarizace majetku- některý majetek nebyl naveden do účetnictví (kaple, křížky a jiné 

památky), jiné byly evidovány, ale na jiné položce, než je požadováno. Náprava bude provedena do 

konce roku 2016. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu projednalo Závěrečný účet a účetní závěrku 

Města Buštěhradu za rok 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením s výhradami. Přijímá 

následující opatření potřebná k nápravě chyb a nedostatků vyplývajících ze zprávy o přezkoumání 

hospodaření za rok 2015: 

1) Nedostatek: 

ČÚS 707, bod 4 neboť: 

K 31. 12. 2015 bylo nesprávně na účet 132 „Zboží na skladě“ zaúčtováno zboží v prodejní ceně. 

Opatření:  

O zásobách je účtováno způsobem B, k 31. 12. 2016 bude zaúčtováno v pořizovacích cenách – 

zajistí Ing. Linhartová 

2) Nedostatek: 

Vyhláška č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků § 8 odst.3, písm.d) neboť: K 

inventurním soupisům k majetkovému účtu 031 Pozemky nebyla doložena příloha podávající 

informace o uvedení způsobu, jak byly zkontrolovány veškeré údaje o těchto nemovitostech 

uvedených v katastru nemovitostí ČR k 31. 12. 2015. 

Opatření: 

K inventarizaci ke dni 31. 12. 2016 bude doložen výpis listů vlastnictví k rozvahovému dni – zajistí 

inventarizační komise pro inventarizaci pozemků 

3) Nedostatek: 

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky § 33, neboť: 
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K 31. 12. 2015 nebyl na účet 558 „Náklady z drobného dlouhodobého majetku“ zaúčtován nákup 

drobného hmotného majetku v celkové výši 38 330,90 Kč. 

Opatření: 

Chyba byla napravena zaúčtováním opravného dokladu č. 16-036-0001 ke dni 31. 3. 2016. 

4) Nedostatek: 

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky § 65 odst. 6, neboť: 

Územní celek neúčtoval v účetním období o opravných položkách k neuhrazeným pohledávkám po 

splatnosti, vedeným na účtu 311 Odběratelé. Jedná se o účet 194 „Opravné položky k odběratelům, 

na kterém nebylo v účetním období účtováno. 

Opatření: 

Účetní chyba byla opravena zaúčtováním dokladu č. 16-007-00011 ke dni 29. 4. 2016. 

5) Nedostatek: 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 30 odst. 1 a 4, neboť: 

Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny. Do majetku obce na účet 021 

není zařazen veškerý nemovitý majetek města – nejsou zařazeny a oceněny 2 rybníky, drobné 

stavby kulturní hodnoty (křížky, kapličky, pomníky) a některé místní komunikace a veřejné 

osvětlení. Lze konstatovat, že město nevede evidenci veškerého majetku, nemá ho oceněn a zaveden 

do účetnictví. 

Opatření: 

2 rybníky byly v účetnictví dohledány – byly chybně zatříděny mezi pozemky. Chyba bude opravena 

do 31. 5. 2016 – zajistí Ing. Linhartová. 

Dohledání, ocenění a zaevidování majetku – bude provedeno do 31. 12. 2016 

 

 

6) Nedostatek: 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 30 odst. 7 písm. a), neboť: 

Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly skutečnosti, které by umožňovaly jednoznačné 

určení majetku a závazků. Jedná se o inventurní soupisy k účtu: 

314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 

315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 

Opatření: 

Operativní evidence bude v průběhu roku 2016 upravena tak, aby inventarizace pohledávek k 31. 

12. 2016 byla podložena kompletními inventurními soupisy. 

Pro: 8    Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 5 schválen 8 hlasy. 

 

6. Roční účetní závěrka 

Předsedající čte vyjádření předsedkyně finančního výboru, ve kterém se uvádí, že členové 

zastupitelstva města vychází při schvalování roční účetní závěrky Města Buštěhrad za rok 2015 z 

účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2015 – Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, 

Inventarizační výkaz, Příloha inventarizační zprávy.  

Účetnictví Města Buštěhrad za rok 2015 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a 

finanční situace Města. Výsledek hospodaření Města Buštěhrad za rok 2015 činí 9.581.633 Kč, 25 

haléřů. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje roční účetní závěrku Města 

Buštěhradu za rok 2015. 

Pro: 8    Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 6 schválen 8 hlasy. 

 

7. Rozpočtové opatření č. 7/2016 

Předsedající okomentovala rozpočtové opatření, kde dochází k přesunu daní z příjmů a k přesunu 

plánovaných finančních prostředků, které byly alokovány na rekonstrukci hygienického zázemí MŠ 

na položku pro Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla. 
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Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016. 

Pro: 8    Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 7 schválen 8 hlasy. 

 

 

8. Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Bursík Holding (navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla, 

Buštěhrad)  
Předsedající informuje, že z důvodu víceprací je nutno navýšit rozpočet na tuto akci o 1.6mil. Kč. 

Toto navýšení je obsaženo v Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Bursík Holding. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na 

akci Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad s firmou Bursík Holding a pověřuje 

starostku podpisem Dodatku č.1. 

Pro: 8    Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8 schválen 8 hlasy. 

 

9. Smlouva o sběru, přepravě a odstranění odpadu č. 242016 – AVE (čtrnáctidenní svozy, změna 

smlouvy u sběrného dvora  

Předsedající seznamuje přítomné s novým zněním smlouvy o likvidaci, svozu a třídění směsného 

komunálního odpadu, jež městu zajišťuje firma AVE. V rámci vyhlášení programu o finanční úlevě 

při třídění komunálního odpadu zavádí město se společností AVE 14 denní svoz směsného odpadu. 

Dále dochází ke změně v osobě provozovatele Sběrného dvora Buštěhrad. Provozovatelem se stává 

Město Buštěhrad, sběrný dvůr je přejmenován na Sběrné místo. 

Diskuze: P. Mikšovic: Upozorňuje na již nyní přeplněné kontejnery na tříděný odpad, zejména před 

Kulturním střediskem, ale i jinde po městě. J. Müller: Přeplněné kontejnery jsou všude, kde jsou 

nějaké provozovny, nedochází k tomu pouze v nových čtvrtích, v některých ale tyto kontejnery zase 

nejsou, potřeba doplnit. D. Javorčeková: Požádali jsme ECO KOM o doplnění kontejnerů, budou ale 

až v druhé polovině roku, dalším řešením jsou podzemní kontejnery nebo případně svoz v pytlích. L. 

Zámyslický. Navrhuje oprávnit TS ke kontrole toho, kdo ukládá do kontejnerů na tříděný odpad svůj 

odpad, má na mysli, že kontejnery pro občany jsou plněny živnostníky. D. Javorčeková: Právnické 

osoby dokladují každý rok, že mají smlouvy na své vlastní kontejnery. Problém je dokázat, že odpad 

pochází odjinud než od občana. J. Müller: Navrhuje umístění kamery nebo fotopasti a použití jako 

důkazního prostředku. D. Javorčeková: 1. 6. 2016 jde na výběrové řízení ohledně preventistů, 

domnívá se, že by to mohli mít v kompetenci. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o svozu, třídění a likvidaci 

komunálního odpadu s firmou AVE Kladno, Smlouvu o změně názvu a provozovatele Sběrného 

místa Buštěhrad a pověřuje starostku podpisem obou smluv. 

Pro: 8    Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 9 schválen 8 hlasy. 

 

 

10. Schválení nabídky na obnovu úseku severní fasády zámku: nabídky:  

- Nabídka č. 1 – Archatt, 1 294 321,- vč. DPH 

- Nabídka č. 2 – Zručská stavební s. r. o. – 1 450 124,- vč. DPH 

- Nabídka č. 3 a 4 – firmy potvrdily zájem, ale nakonec nabídku neposlaly. 

Předsedající informuje o výběrovém řízení na opravu severní fasády zámku Buštěhrad. Byly osloveny 

celkem 4 firmy, jak je výše uvedeno. Jako nevýhodnější se jeví nabídka firmy Archatt, předsedající 

doporučuje i vzhledem k předchozím zkušenostem s touto firmou, přijmout nabídku od firmy Archatt. 

Město Buštěhrad podalo žádost o grant na obnovu fasády severního křídla zámku Ministerstvo 

kultury, jako každoročně, a tento grant byl městu přislíben ve výši 700tis. Kč. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výsledek výběrového řízení na obnovu 

fasády severního křídla zámku Buštěhrad – firmu Archatt, s cenovou nabídkou 1.294.321,-Kč 

včetně DPH, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
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Pro: 7    Proti: 0    Zdržel se: J. Müller 

Návrh usnesení č. 10 schválen 7 hlasy. 

 

11. Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Buštěhrad a Středočeským krajem o 

převedení části pozemků parc. č. 215/27 a 221/4 (na kterých bude vybudován nový chodník) do 

majetku města dle geometrického plánu, který bude proveden 

Předsedající informuje, že tyto pozemky jsou součástí stavební úpravy při akci „Řešení dopravní 

situace a vybudování parkoviště a přechodu u hřbitova“. Pozemky jsou v majetku Středočeského 

kraje a ten je ochoten je bezúplatně převést na Město Buštěhrad. Město uhradí pouze náklady na 

vyhotovení geometrického plánu. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě darovací 

mezi městem Buštěhrad a Středočeským krajem o bezúplatném převedení části pozemků parc. č. 

215/27 a 221/4 na Město Buštěhrad a pověřuje starostku podpisem Smlouvy. 

Pro: 8    Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 11 schválen 8 hlasy. 

 

12. Nový statut Buštěhradského zpravodaje  

Předsedající informuje o navržených, provedených a revokovaných změnách ve statutu 

Buštěhradského zpravodaje. Nyní předkládá nově upravené znění statutu Buštěhradského zpravodaje, 

kde je zejména upravena regulace inzerce a provedena korekce podle novely Tiskového zákona. 

Diskuze: S. Šumná: předsedou Redakční rady může být jen zastupitel? D. Javorčeková: Ano, poté je 

ještě volen výkonný redaktor a to nemusí být zastupitel. Tyto osoby se mohou měnit, pokud někdo 

podá nějaké návrhy. 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nový statut Buštěhradského 

zpravodaje. 

Pro: 7    Proti: 0    Zdržel se: P. Vavruška 

Návrh usnesení č. 12 schválen 7 hlasy. 

 

       

13. Zrušen 

13 a) Zrušení grantového a dotačního výboru 

13 b) zrušení sportovního výboru (starostka vytvoří Sprtovní komisi ve stejném složení 

13 c) na vědomí – rezignace předsedy Výboru pro životní prostředí (J. Müller) 

13 d) návrh nového předsedy Výboru pro životní prostředí (J. Mrkvička) 

Předsedající informuje, že dosavadní předseda VŽP pan Jiří Müller podal rezignaci vzhledem 

k pracovnímu vytížení v zaměstnání.  Byl předložen návrh na zrušení Grantového a dotačního 

výboru, protože granty a dotace má na starosti primárně pracovník úřadu pan Kosa. Předsedou VŽP 

by se tak stal dosavadní předseda Grantového a dotačního výboru, Jan Mrkvička. Dále starostka 

doporučuje zrušit Sportovní výbor a nahradit jej Sportovní komisí. Doplňuje poptání projektu na 

revitalizaci sportovního areálu. 

Diskuze: J. Müller: Kolik grantů tedy zajistil pan Kosa? D. Javorčeková: Pan Kosa má 1/2 úvazku na 

zajišťování grantů a 1/2 úvazku jako kulturní referent. J. Müller: Máme Kulturní výbor, není tedy 

třeba kulturní referent. M. Mudra: Je nyní více kulturních akcí na městě, než bývalo dříve, 

administrativa s tím spojená, je obsáhlá, a je nyní zpracovávána tak, jak má být správně zpracována. 

D. Javorčeková: Zajišťování grantů je prioritou, jsou to však nárazové události. J. Müller: Kolik 

z podaných žádostí o grant reálně vyšlo? D. Javorčeková: Čekáme na výsledek grantu na školu, 

nevyšla žádost na likvidaci skládky u haldy, máme grant na přechod pro chodce u kostela, grant na 

opravu hřbitovní zdi je v řešení.  

 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zrušení Grantového a dotačního 

výboru 

Pro: 8    Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 13 a) schválen 8 hlasy. 
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13 b) Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zrušení Sportovního výboru 

Pro: 8    Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 13 b) schválen 8 hlasy. 

 

13 c) Zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci pana Jiřího Müllera na předsedu Výboru pro životní  

prostředí. 

 

13 d) Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu volí pana Jana Mrkvičku jako předsedu  

Výboru pro životní prostředí  

Pro: 8    Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 13 d) schválen 8 hlasy 

 

14. ZUŠ Buštěhrad - schválení použití 408 000,- Kč z investičního fondu na zakoupení zánovního 

koncertního křídla 

Předsedající informuje o úmyslu ředitele ZUŠ Buštěhrad využít doporučení zastupitelstva ohledně 

čerpání investičních prostředků a žádá o svolení ke koupi klavírního křídla pro potřeby výuky 

v hodnotě 408.000,-Kč. Dosavadní hudební nástroj bude věnován k potřebám města do 

společenského sálu zámku Buštěhrad. 

Diskuze: M. Kindlová tlumočí názor právníka města, který doporučuje, aby ve smlouvě bylo 

výslovně zakotveno uvedení vlastnictví tohoto klavíru. J. Müller: Bude nám věnovaný klavír 

pojištěn? D. Javorčeková: Máme smlouvu s pojišťovnou na majetek města. P. Vavruška: Vzhledem 

k hodnotě klavíru navrhuje prokonzultovat pojištění s pojišťovnou. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje použití 408 000,- Kč z investičního 

fondu na zakoupení zánovního koncertního křídla. 

Pro: 8    Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 14 schválen 8 hlasy. 

 

15. Úkolování Kontrolního výboru 

Předseda KV A. Jeřábek podotýká, že bude nutno ustanovit komisi pro opětovnou kontrolu 

příspěvkových organizací. D. Javorčeková: Provedeme na příštím zasedání. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

16. Obecná diskuze:   

P. Mikšovic: Parkování aut v křižovatce u hřbitova.  

Poukazuje na stání motorových vozidel u hřbitova, v oblasti křižovatky, navrhuje osazení dopravní 

značkou Zákaz stání. P. Vavruška informuje, že pro řešení této situace jednal již s MM Kladna, 

odborem dopravy, který doporučil prostor před hřbitovními vraty osadit nějakými retardéry a udělat 

zde jinou plochu, po roce nahradit retardéry pevným zařízením. J. Müller upozorňuje, že v dané 

oblasti již značka ZS osazena je, směrem od burzy, ale nikdo jí nedbá. M. Mudra uvádí, že auta tak 

vlastně stojí v křižovatce. P. Vavruška souhlasí, situace je tam tím pádem nebezpečná. J. Müllerová – 

pokud před vraty bude provedena tato úprava, kudy se bude pohřbívat? P. Vavruška- zadním 

vjezdem, ale tyto retardéry mohou být mobilní. 

J. Müller. Otázka na řešení ulice Oty Pavla po rozkopání paní Kindlovou.  

D. Javorčeková – povrch paní Kindlová udělala, nicméně je pro město nevyhovující, bylo jí 

doporučeno, aby povrch předělala podle zaslaných fotografií původního stavu. J. Müller žádá, pokud 

tak neučiní, upravit a nechat tyto náklady právně vymáhat po paní Kindlové. 

P. Mikšovic: Poškozování životního prostředí cizími firmami. 

Žádá, aby se firmám při vydávání povolení k pracem jasně zdůraznilo, že nemohou poškozovat 

životní prostředí. Jako příklad uvádí údržbu plynového zařízení v ulici Švermova, kde došlo 

k nešetrnému chování posádky ke stromům. P. Vavruška- tyto úkony dělají plynárny a také ČEZ a 

Vodárny ze zákona, nežádají o povolení město a nedávají ani harmonogramy údržby svých zařízení, 

nemají to za povinnost. Pokud někdo uvidí, že posádky těchto údržeb se nechovají k životnímu 

prostředí ve městě ohleduplně, má možnost zavolat policii, nebo přestupek vyfotit, popsat a předat 

MMK, odboru životního prostředí, prostřednictvím Městského úřadu Buštěhrad. 
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L. Zámyslický: Referát z Valné hromady VKM a Valné hromady Spolku obcí vlastníků akciíí 

společnosti VKN. 

Doporučuje Městu Buštěhrad vstoupit, jakožto významný akcionář, do Spolku obcí vlastnících akcie 

VKN. Referuje o možnostech a výhodách vstupu do tohoto spolku mimo jiné při podílení se na 

tvorbě cen vodného a stočného pro naši oblast. VKM-Vodárny Kladno Mělník -  investují do oprav 

infrastruktury, zde je možno požádat o opravy vodovodního řadu v našem městě, zahrnutí do 

investičního plánu a možnost využít dotace od VKM na tyto opravy, finální cena by se pro město 

pohybovala kolem 30% skutečných nákladů. D. Javorčeková – připravíme se na vstup do svazku 

obcí, které vlastní akcie VKN (vodárny a kanalizace), a pokusíme se sejít s vedením Vodáren Kladno 

Mělník. P. Vavruška – rozhovor s investičním ředitelem Vodáren Kladno Mělník ohledně investic do 

našeho vodovodního řadu jsme již předběžně vedli. 

L. Zámyslický: Plyn. 

Na základě pověření města jednal s Komoditní burzou na Kladně. Lze, aby Město Buštěhrad 

vstoupilo na burzu a nakoupilo ta dodávky plynu pro město značně levněji. Doporučuje dát výpověď 

současnému dodavateli a vstoupit na burzu, cena může být až poloviční. Mohou se přidat i jiné 

subjekty ve městě, např. příspěvkové organizace. D. Javorčeková – ředitelka ZŠ je proti, má svého 

dodavatele. J. Müller -  je pro nařízení společného dodavatele, v rámci úspor města. P. Vavruška – 

kdo bude dělat obchodníka na burze pro Město Buštěhrad? L. Zámyslický – zjistím. P. Vavruška – je 

možné poptat s plynem i elektřinu?  L. Zámyslický – lze. 

L. Zámyslický: Odpady. 

Původní návrh na pořízení pytlů pro občany na tříděný odpad zavrhuje. Problematika je složitější, 

pytle musí mít jednotný obsah a také podmínky svozu a likvidace jsou složité. J. Müller – jak tedy 

vyřešit nadměrné zatížení kontejnerů na tříděný odpad? D. Javorčeková – prozatím tedy zůstaneme u 

distribuce tašek na tříděný odpad pro občany, pokusíme se přidat kontejnery tam, kde je místo. 

Přeplnění kontejnerů pro občany soukromými subjekty – jaké máme možnosti kontroly, jaké 

povinnosti musí tedy právnické osoby vzhledem k odpadu plnit? D. Novotná -  každá právnická 

osoba musí mít podle zákona o odpadech uzavřenou smlouvu o likvidaci a svozu odpadu tříděného i 

netříděného a podle množství aktuálně vyprodukovaného odpadu má ve smlouvě zakotveno kolik 

kontejnerů a jakého obsahu a druhu bude plnit, tedy platit. Tuto smlouvu – její kopii – poskytuje 

Městskému úřadu spolu s kopií faktury za odvoz za každý rok, nejpozději ke konci každého daného 

roku. Pokud však právnická osoba navýší produkci svého odpadu, má za povinnost iniciovat u svého 

smluvního partnera změnu smlouvy, ve smyslu navýšení objemu svých sběrných nádob (požádat o 

objemnější kontejnery) nebo počtu nádob tak, aby svůj odpad mohla likvidovat podle smlouvy. 

Pokud tak neučiní a odpad plní do veřejných kontejnerů, dopouští se právního deliktu. Kontrolovat, 

zdali má právnická osoba dostatečný počet nebo objem pro své odpady má v kompetenci Česká 

inspekce životního prostředí nebo, pokud by byla právnická osoba spatřena při takovém úkonu, tento 

její postup by byl zdokumentován, bude zaslán na odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna 

k řešení před přestupkovou komisi. V obou případech z tohoto jednání potom plynou pro tuto 

právnickou osobu finanční sankce. Kameru nebo fotopast lze použít jako doplňkový prostředek 

k důkazním prostředkům. 

 

Dále se nikdo do diskuze nepřihlásil, předsedající ukončila zasedání v 18:55 hodin. 

 

 

 

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

ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 5/2016 

ze dne 25. 5. 2016 

 
 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 5/2016 ze dne 25. 5. 2016 přijalo tato usnesení: 

 

 

Schvaluje: 

 

Usnesením č. 1   Ověřovatele zápisu Magdu Kindlovou, Jiřího Müllera a zapisovatelku 

Dagmar Novotnou. 

Usnesením č. 3  Zápis ze zasedání č. 4/2016 ze dne 27. 4. 2016. 

Usnesením č. 4  Doplněný program zasedání zastupitelstva č. 5/2016. 

Usnesením č. 5 Závěrečný účet Města Buštěhradu za rok 2015 

Usnesením č. 6 Roční účetní závěrku Města Buštěhradu za rok 2015 

Usnesením č. 7 Rozpočtové opatření č. 7 /2016. 

Usnesením č. 8  Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Bursík Holding (navýšení kapacity 

ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad) a pověření starostky k podpisu. 

Usnesením č. 9 Smlouvu o sběru, přepravě a odstranění odpadu č. 242016 – AVE 

(čtrnáctidenní svozy) a změnu smlouvy u sběrného dvora, pověření 

starostky k podpisu smluv. 

Usnesením č. 10 Výsledek výběrového řízení na opravu fasády severní části zámku 

Buštěhrad, v majetku města, firmou Archatt Památky za cenu: 1. 294 

321,- vč. DPH a pověření starostky k podpisu smlouvy. 

Usnesením č. 11 Smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi městem Buštěhrad a 

Středočeským krajem o převedení části pozemků parc. č. 215/27 a 221/4 

(na kterých bude vybudován nový chodník) do majetku města dle 

geometrického plánu. 

Usnesením č. 12 Nový statut Buštěhradského zpravodaje. 

Usnesením č. 13a) Zrušení grantového a dotačního výboru . 

Usnesením č. 13b) Zrušení sportovního výboru. 

Usnesením č. 13d) Volbu nového předsedy VŽP - pana Jana Mrkvičky. 

Usnesením č. 14 Schválení použití 408 000,- Kč z investičního fondu ZUŠ Buštěhrad na 

zakoupení zánovního koncertního křídla. 

       

 

Bere na vědomí: 

 

 

Bod č. 2               Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 4/2016 dne 27. 4. 2016. 

Bod č. 13c) Rezignaci předsedy VŽP Jiřího Müllera na funkci předsedy VŽP. 
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Zápis vyhotoven dne: 30. května 2016   

Zápis odeslán ověřovatelům dne: 30. května 2016 

     

Ověřovatelé: 

 

Magda Kindlová               …ověřeno……………………….. dne:  1. 6. 2016 

 

Jiří Müller               … ověřeno ………………...  dne:  6. 6. 2016 

 

 

Starostka města: 

 

Ing. arch. Daniela Javorčeková                podepsáno    dne: 6. 6. 2016 


