
 

                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne 27. 1. 2016 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

č. 1 / 2016 

                                                                  

                                 

Č.j. : 129 / 2016 -1 

 

 

Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda Kindlová, Linda Libertinová, , Pavel 

      Vavruška, Jan Mrkvička, Antonín Jeřábek, Pavel Mikšovic 

      Jiří Blesk, Jiří Müller, Milan Mudra- příchod v 17:34, Věra Mrázková příchod      

       v 17:57 hod. 

                                     

Omluveni: 0 
 

V sále přítomno v době zahájení 8 občanů. 

 

Pořizován audio záznam. 

 

 
1. Zahájení zasedání 

Zasedání zastupitelstva města zahájila v 17:35 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: Jiří Müller, Jiří Blesk. 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu Jiřího Müllera a Jiřího 

Bleska, 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. 13/2015 – schválení zápisu 

Příchod zastupitelů pana Mudry v 17:40 hod. –změna v počtu zastupitelů z 9 na 10. 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. 13/2015 konaného 

dne 14. 12. 2015 v předloženém znění. 

Pro: 10    Proti:  0    Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 3 byl schválen 10 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. 13/2015 

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 13/2015 

4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 
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5. Rozpočtové opatření 

6. Schválení nových stanov Mikroregionu údolí Lidického potoka 

7. Příspěvek psímu útulku Bouchalka – smlouva o obstarání věci 

8. Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 1811/198 (cca 40 m
2
)   

9. Schválení závazné nabídky ČSOB na poskytnutí úvěru na financování projektu „Navýšení  

kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad – 1 etapa“, a projektu rekonstrukce hygienického zázemí 

MŠ 

10. DPS-obsazení volného bytu v DPS  

11. DPS-zařazení či nezařazení do registru čekatelů na byt v DPS  

12. Darovací smlouva mezi ŘSD a městem – darování pozemku parc. č. 453 o výměře 340m2 městu 

13. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 

mezi VKM a městem – obnova vodovodu Vrapický dvůr - Buštěhrad 

14. Schválení koupě pozemků parc. č. 1565/5 (1402 m
2
), 1565/2 (43 m

2
) a 1564/2 (3 m

2
) ležících v 

areálu školy od společnosti GONURA Property – cena 130,- Kč/m
2
 

15. Schválení dotací spolkům 

16. Schválení dohod o spádovosti – Zájezd, Dřetovice, Makotřasy, Lidice 

17. Schválení podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2016 na programy 

zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy – na akci „Novostavba chodníku Buštěhrad, parc. č. 

15, 2/1, k. ú. Buštěhrad“ 

18. Na vědomí – projekt vodovod Bouchalka – výběr ze tří nabídek: 

Bochořák - NOZA: 109 021,- Kč vč. DPH  

Provod: 134 310,- Kč vč. DPH 

Meritum - Suldovský: 161 000,- Kč bez DPH 

19. Úkolování Kontrolního výboru 

20. Obecná diskuze 

 

Předsedající uvedla, že vyvěšený program navrhuje doplnit a rozšířit o další body a vyloučit 

z programu body č.7 a č. 12, posunout číslování bodů směrem nahoru, a navrhla usnesení o zařazení 

bodů do programu zasedání: Zastupitelstvo města Buštěhradu se usneslo: 

 

17. Schválení podání žádosti o dotaci na likvidaci skládky u haldy:  

Pro: 10   Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 17 schválen do programu zasedání. 

 

18. Schválení podání žádosti o dotaci na novou bytovou jednotku v DPS: 

Pro: 10   Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 18 schválen do programu zasedání. 

 

19. a) Schválení podání žádosti o dotaci ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad na úpravu zahrady MŠ 

v areálu ZŠ: 

19. b) Souhlas zřizovatele jakožto vlastníka pozemků s akcí 

Pro: 10   Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 19 a) a 19 b) schválen do programu zasedání. 

 

20. Schválení nové členky redakční rady BZ – Zdeňka Vestfálová 

Pro: 10 Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 20 schválen do programu zasedání. 

 

21. Schválení aktualizovaného krizového plánu obce 

Pro: 10   Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 21 schválen do programu zasedání. 

 

22. Schválení nabídky koupě části pozemku parc. č. 2058 v k. ú Buštěhrad (cíp o výměře cca 

250 m2) za cenu 150,- Kč/m2 

Pro: 10   Proti:  0   Zdržel se: 0 
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Bod č. 22 schválen do programu zasedání. 

 

 

Následně došlo k přečíslování bodů Úkolování Kontrolního výboru a Obecná diskuze: 

Bod č. 23 – Úkolování Kontrolního výboru 

Bod č. 24 – Obecná diskuze 

 

          

   Nové znění programu:   

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 13/2015 

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 13/2015 

4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

5. Rozpočtové opatření 

6. Schválení nových stanov Mikroregionu údolí Lidického potoka 

7. Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 1811/198 (cca 40 m
2
) 

8. Schválení závazné nabídky ČSOB na poskytnutí úvěru na financování projektu „Navýšení 

kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad – 1 etapa“, a projektu rekonstrukce hygienického zázemí 

MŠ 

9. DPS-obsazení volného bytu v DPS  

10. DPS-zařazení či nezařazení do registru čekatelů na byt v DPS  

11. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 

mezi VKM a městem – obnova vodovodu Vrapický dvůr - Buštěhrad 

12. Schválení koupě pozemků parc. č. 1565/5 (1402 m
2
), 1565/2 (43 m

2
) a 1564/2 (3 m

2
) ležících v 

areálu školy od společnosti GONURA Property – cena 130,- Kč/m
2
 

13. Schválení dotací spolkům 

14. Schválení dohod o spádovosti – Zájezd, Dřetovice, Makotřasy, Lidice 

15. Schválení podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2016 na programy 

zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy – na akci „Novostavba chodníku Buštěhrad, parc. č. 15, 

2/1, k. ú. Buštěhrad“ 

16. Na vědomí – projekt vodovod Bouchalka – výběr ze tří nabídek: 

Bochořák - NOZA: 109 021,- Kč vč. DPH  

Provod: 134 310,- Kč vč. DPH 

Meritum - Suldovský: 161 000,- Kč bez DPH 

17. Schválení podání žádosti o dotaci na likvidaci skládky u haldy 

18. Schválení podání žádosti o dotaci na novou bytovou jednotku v DPS 

19. Schválení podání žádosti o dotaci ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad na úpravu zahrady MŠ v 
areálu ZŠ: 

20. Schválení nové členky redakční rady BZ – Zdeňka Vestfálová 

21. Schválení aktualizovaného krizového plánu obce 

22. Schválení nabídky koupě části pozemku parc. č. 2058 v k. ú Buštěhrad (cíp o výměře cca 

250 m2) za cenu 150,- Kč/m2 

23. Úkolování Kontrolního výboru 

24. Obecná diskuze 

 

   Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný program zasedání   

   zastupitelstva č. 1/2016 dne 27. 1. 2016. 

   Pro: 10    Proti: 0    Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 4 schválen 10 hlasy. 
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5. Rozpočtové opatření č. 1/2016 

Předsedající předala slovo předsedkyni finančního výboru, která okomentovala toto rozpočtové 

opatření, týká se zejména žádosti o úvěr v ČSOB za účelem zafinancování rozšíření kapacity ZŠ a 

MŠ Oty Pavla Buštěhrad. 

Diskuze: P. Vavruška-částka je pouze na straně výdajů a není na straně příjmů, proč? L. Libertinová-

je na straně příjmů v jiném oddíle rozpočtu. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016. 

Pro: 10    Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 5 schválen 10 hlasy. 

 

 

6. Stanovy Mikroregionu údolí Lidického potoka-schválení 

L. Libertinová informuje o tom, že stanovy MÚLP byly přezkoumány právničkou města a doplněny. 

Nyní prochází schvalovacím procesem ve všech obcích Mikroregionu. Stanovy odpovídají novým 

požadavkům ze strany obcí a zákonodárců. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Stanovy Mikroregionu údolí 

Lidického potoka. 

Pro: 10    Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 6 schválen 10 hlasy. 

 

Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 1811/198 (cca 40 m2)  – xxxxxxxxxx 

Předsedající informuje, že se jedná o dakší z žádostí na koupi části pozemku v parku Ořešín. Park 

Ořešín vznikl za přispění dotace a na základě podmínek, které musí být dodrženy. Prodej tedy sama 

nedoporučuje. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na prodej části 

pozemku parc. č. 1811/198. 

Pro: 0    Proti: 10    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 7 nebyl schválen. 

 

7. Schválení závazné nabídky ČSOB na poskytnutí úvěru na financování projektu „Navýšení 

kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad – 1 etapa“, a projektu rekonstrukce hygienického 

zázemí MŠ 

Předsedající informuje o financování projektu „Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad“ 

z části formou dotací a z části formou úvěru. Nabídka úvěru od ČSOB je nejvýhodnější, přidali jsme 

k projektu také rekonstrukci hygienického zázemí pavilonu II. ve školce Hřebečská. Je zde možnost 

splacení úvěru dříve. 

Diskuze: P. Vavruška-navrhuje k usnesení doplnit pověření starostky podpisem smlouvy. D. 

Javorčeková-doplňuje ještě informaci o nové smlouvě o kontokorentním úvěru pro město, kde nám 

byla snížena úroková sazba z 2,1% na 1,56%, tuto smlouvu také předkládá zastupitelům ke schválení. 

A. Jeřábek- jak vysoký je to úvěr? D. Javorčeková – 30.mil. J. Müller-bude v této souvislosti zřízen 

ve městě bankomat? D. Javorčeková- ano, jednání o bankomatu snad budou úspěšná. Buštěhrad už 

má dostatečný počet obyvatel, aby to pro banku bylo zajímavé. A. Jeřábek-jaký je úrok u úvěru na 

školu? J. Blesk-0,59%. D. Javorčeková-je možnost mimořádných splátek (pokud vyjde nějaká 

dotace). Jinak budeme mít čtvrtletní splátky. A. Jeřábek.na jak dlouho je tento úvěr? J. Blesk-na 

15let. D. Javorčeková-pokud vše dobře půjde, mohli bychom na dotacích získat až 24mil.Kč. A. 

Jeřábek-do jaké míry je jisté, že dotace obdržíme? J. Mrkvička- je to tak 50/50%. 

Návrh usnesení: a) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje závaznou nabídku úvěru od 

ČSOB ve výši 30.mil.Kč na zafinancování projektu „Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla 

Buštěhrad“a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 



 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 1/2016 ze dne 27. Ledna 2016. Č. j.: 129 / 2016                                                                                                                                                                                  

5 

b) schvaluje smlouvu o kontokorentním úvěru- Dodatek č. 5-od ČSOB- a pověřuje starostku 

podpisem smlouvy. 

a) Pro: 9    Proti: 0    Zdržel se: Libertinová 

Návrh usnesení č. 8a) schválen 9 hlasy. 

b) Pro: 10    Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8b) schválen 10 hlasy. 

 

 

8. DPS-obsazení volného bytu v DPS pí. Xxxxxxx 
Předsedající čte doporučení od předsedkyně sociálního a zdravotního výboru V. Mrázkové, která 

uvádí, že čekatelka je v registru od 25. 2. 2015 a splňuje podmínky pro přidělení bytu č. 35 v DPS. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přidělení bytu č. 35 v DPS Buštěhrad 

paní xxxxxxx. 

Pro: 10    Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 9 schválen 10 hlasy. 

 

9. DPS-zařazení či nezařazení do registru čekatelů na byt v DPS pí. xxxxxx 

Opět předsedající čte doporučení od soc. a zdr. výboru.  Výbor doporučuje zařadit pí Xxxxxxx do 

registru uchazečů o byt v DPS. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení pí xxxxx do registru 

uchazečů o byt v  DPS Buštěhrad. 

Pro: 10    Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 10 schválen 10 hlasy. 

 

10. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 

mezi VKM a městem – obnova vodovodu Vrapický dvůr – Buštěhrad 

Předsedající informuje o tom, že VKM Kladno-Mělník obnovují vodovodní řad ve směru Vrapický 

dvůr – Buštěhrad. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi VKM a městem – obnova vodovodu 

Vrapický dvůr – Buštěhrad a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Pro: 10    Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 11 schválen 10 hlasy. 

 

11. Schválení koupě pozemků parc. č. 1565/5 (1402 m
2
), 1565/2 (43 m

2
) a 1564/2 (3 m

2
) ležících v 

areálu školy od společnosti GONURA Property – cena 130,- Kč/m
2
 

Předsedající informuje, že v areálu Základní školy Oty Pavla Buštěhrad jsou dosud pozemky, které 

nejsou ve vlastnictví města Buštěhradu a které škola využívá. Je potřeba tento stav narovnat, byl 

osloven majitel pozemků GONURA Property, který souhlasil s prodejem pozemků za cenu 130,-

Kč/m
2
. 

Diskuze: A. Jeřábek-které to jsou? D. Javorčeková-na jednom stojí částečně budova ZŠ, druhý je 

v areálu a třetí na zahradě školy, o pozemky se zajímá také jiná soukromá osoba, je přesvědčena, že 

by mělo zůstat pro užívání školy. J. Müller-je potřeba toto dořešit, aby se mohla škola rozšířit. Se 

souhlasnými poznámkami vystoupili také R. Dědič a I. Kasalická. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje koupi pozemků parc. č. 1565/5 (1402 

m2), 1565/2 (43 m2) a 1564/2 (3 m2) ležících v areálu školy od společnosti GONURA Property – za 

cenu 130,- Kč/m2 a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Pro: 10    Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 12 schválen 10 hlasy.  

 

12. Schválení dotací spolkům 
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Předsedající předala slovo J. Mrkvičkovi, který informoval o přijetí žádostí o dotaci z rozpočtu města 

Buštěhradu od několika spolků. Ne všechny však doložily vyúčtování za předcházející dotaci. 

(V 17:57 hod.- příchod V. Mrázková, změna v počtu zastupitelů na 11.) 

Je snaha vyjít vstříc všem žádostem, požadavky jsou však oproti schválené částce o něco vyšší. Klíč 

k přerozdělení je stejný, jako v loňském roce.  Z jedné žádosti byla vyjmuta částka na exkurze, na 

tyto aktivity je možno požádat MÚLP nebo MAS. Celkem se jedná o 12 spolků, které podaly dotace 

včas, z toho 4 spolky přesahují schválený strop. Spolek Buštěhrad Sobě podal 2 žádosti, mimořádně, 

a to z důvodu stěhování Muzea Oty Pavla. 

Diskuze: D. Javorčeková-grantový výbor propočítal vše důkladně. J. Mrkvička, dnes rozdělíme 

521.tis, 94.tis. zbývá. J. Blesk-nesouhlasí s tím, aby nově vzniklý spolek – Klub důchodců-obdržel 

dotaci na zájezdy. J. Mrkvička- je vyjmuto. J. Blesk-začínají a tudíž je tak vysoká částka diskutabilní. 

J. Müller-kolik má Klub důchodců členů? J. Mrkvička-půjdeme na kontrolu. L. Libertinová- 

schvalme jen ty, kteří mají žádost v pořádku k dnešnímu dni. D. Javorčeková-odpověď na dotaz 

z auditoria-žádosti o dotaci a vyúčtování je nutno dodat do konce měsíce ledna 2016. R. Dědič-vybírá 

někdo poštu z adresy: podatelna@mestobustehrad.cz? Poslal žádost a pokud by se sám neozval, 

nedošla by. D. Javorčeková-pošta je z této adresy vybírána, ale ověříme. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje alokaci finančních prostředků coby 

dotaci pro neziskové organizace a spolky takto:  

Název:  

FC Hornest Buštěhrad - futsalový klub       4 000 Kč 

Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

HBC Rytíři Buštěhrad, IČ 27047733       5 000 Kč 

Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

Rybářský spolek Buštěhrad, IČ 26998548       9 000 Kč 

Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

Tělocvičná jednotka Sokol Buštěhrad, IČ 48707414               90 000 Kč 

Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

Tenisový klub "Tenisek Buštěhrad", IČ 01326325               50 000 Kč 

Pro: 9    Proti: 0    Zdržel se: 2 

 

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Stráž Lidic Buštěhrad, IČ 46416404           95 000 Kč 

Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

Střela - sdružení pro letní táborovou činnost, IČ 69001740              13 500 Kč 

Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

Buštěhrad Sobě, IČ 70803625                 95 000 Kč 

Pro: 10    Proti: 0    Zdržel se: 1 

 

Buštěhradské fórum, IČ 22713026                 43 500 Kč 

Pro: 9    Proti: 0    Zdržel se: 2 

 

Divadlo KIX                   40 000 Kč 

Pro: 9    Proti: 0    Zdržel se: 2 

 

Svaz důchodců                   48 000 Kč 

Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

Smíšený pěvecký sbor města Buštěhradu, IČ 22836233              28 000 Kč 

Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

mailto:podatelna@mestobustehrad.cz
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Návrhy usnesení č. 13 schváleny 11 hlasy. 

L. Libertinová navrhuje, zaznamenávat dotace o malý grant a neposkytovat spolkům, které dostanou 

více než 90.000,-Kč dotaci. 

13b) Mimořádná dotace ve výši 139.850,-Kč pro Buštěhrad Sobě na stěhování Muzea Oty Pavla 

do Kulturního střediska. 

D. Javorčeková-byla to mimořádná akce, žádost zní na 139.850,-Kč, D. Javorčeková navrhuje snížit 

tuto dotaci o částku 64.250,-Kč, což je částka požadovaná za odbornou práci autorů expozice. Tento 

příspěvek nepůjde z bloku dotací, ale z jiné části rozpočtu. Navrhuje poskytnout částku 72.700,-Kč. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje mimořádné poskytnutí finančních 

prostředků coby dotaci pro spolek Buštěhrad Sobě na pokrytí nákladů stěhování Muzea Oty Pavla 

ve výši 72.700,-Kč. 

Pro: 8    Proti: 0    Zdržel se: 3 

Návrh usnesení č. 13b) schválen 8 hlasy. 

 

13. Schválení dohod o spádovosti – Zájezd, Dřetovice, Makotřasy, Lidice 

Předsedající informuje o Dohodách o spádovosti společného školského obvodu. Dohody jsou platné 

do 31.8.2016. (zápis do 1. tříd). 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: a) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dohodu o spádovosti s obcí Zájezd. 

Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení:  b) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dohodu o spádovosti s obcí 

Dřetovice. 

Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení:  c) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dohodu o spádovosti s obcí 

Makotřasy. 

Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení: d) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dohodu o spádovosti s obcí Lidice. 

Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrhy usnesení č. 14 a), b), c), d) schváleno 11 hlasy. 

 

14. Schválení podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2016 na programy 

zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy – na akci „Novostavba chodníku Buštěhrad, parc. č. 

15, 2/1, k. ú. Buštěhrad“ 

D. Javorčeková- jedná se o chodník od kostela a na Kladenskou, přechod pro chodce s ostrůvkem na 

křižovatce Kladenské a Revoluční, a půjde také o úpravu vjezdu do zámku. P. Vavruška- spoluúčast 

je 15% z uznatelných nákladů, celkem to bude stát asi 1.mil.Kč, dotace by byla ve výši 900.tis.Kč.  

Diskuze: L. Libertinová-zbytek (spoluúčast) by mohla pokrýt dotace z MÚLP. 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci z  rozpočtu 

SFDI pro rok 2016 na programy zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy – na akci „Novostavba 

chodníku Buštěhrad, parc. č. 15, 2/1, k. ú. Buštěhrad“. 

Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 15 schválen 11 hlasy. 

 

15. Na vědomí – projekt vodovod Bouchalka – výběr ze tří nabídek: 

Bochořák - NOZA: 109 021,- Kč vč. DPH  

Provod: 134 310,- Kč vč. DPH 

Meritum - Suldovský: 161 000,- Kč bez DPH 

Předsedající informuje o zadání projektu nejnižší cenové nabídce, firmě Bochořák – NOZA. 

Je snaha získat dotaci na realizaci vodovodu na Bouchalku. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

16. Schválení podání žádosti o dotaci na likvidaci skládky u haldy:  

Předsedající informuje o opětovném podání žádosti na likvidaci ekologické zátěže, Středočeský kraj 

vyzývá tentokráte k podání město Buštěhrad, je zde tedy šance dotaci obdržet. Nejde jen o likvidaci 

ale také o následný postup pro zabránění ukládání odpadu v této lokalitě. 
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Diskuze: 0 

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

„Odstranění černé skládky pod buštěhradskou haldou – 1. etapa“ z Programu 2016 pro 

poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a 

zemědělství, a závazek finanční spoluúčasti na akci/projektu v minimální výši 5 % z celkových 

uznatelných nákladů akce/projektu a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 17 schválen 11 hlasy. 

 

17. Schválení podání žádosti o dotaci na novou bytovou jednotku v DPS 

Předsedající předkládá žádost ředitelky DPS zřizovateli o schválení podání žádosti o dotaci. 

Diskuze: 0 

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

„Vybudování nové bytové jednotky v DPS Buštěhrad“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z 

rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu a závazek finanční 

spoluúčasti na akci/projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.  

Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 18 schválen 11 hlasy. 

 

18. Schválení podání žádosti o dotaci ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad na úpravu zahrady MŠ v 

areálu ZŠ 

Předsedající předkládá žádost ředitelky ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad zřizovateli o schválení podání 

žádosti o dotaci na projekt „Oživlá zahrada“.  

Diskuze: J. Müller- jde o pozemky města? D. Javorčeková-ano. 

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

akci/projekt „Oživlá zahrada“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 

kraje na Environmentální výchovu, vzdělání a osvětu a závazek finanční spoluúčasti na 

akci/projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu. 

b) Souhlas zřizovatele jakožto vlastníka pozemků s akcí 

Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 19a) a 19b)  schválen 11 hlasy 

 

19. Schválení nové členky redakční rady BZ – Zdeňka Vestfálová 

Redakční rada BZ navrhuje, aby se paní Zdeňka Vestfálová mohla stát členkou redakční rady 

Buštěhradského zpravodaje. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Zdenu Vestfálovou jako členku 

redakční rady. 

Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 20  schválen 11 hlasy 

 

20. Schválení aktualizovaného krizového plánu obce 

Předsedající informuje o aktualizaci Plánu odezvy orgánů Města Buštěhradu na mimořádnou situaci. 

D. Novotná – jde o soubor předdefinovaných opatření pro mimořádné události, které mohou nastat. 

Z naší strany jde o zajištění osob a prostředků pro tyto případy . 

Diskuze: J. Blesk-navrhuje publikovat v zpravodaji.  

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje aktualizovaný Plán odezvy orgánů 

Města Buštěhradu na mimořádnou situaci. 

Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 21 schválen 11 hlasy 

 

21. Schválení nabídky koupě části pozemku parc. č. 2058 v k. ú Buštěhrad (cíp o výměře cca 250 

m
2
) za cenu 150,- Kč/m

2
. 

Předsedající uvádí, že jde o část soukromého pozemku, který umožní provozovat stezku pro pěší do 

Lidic.  
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Diskuze: M. Mudra – děkuje starostce za osobní jednání s majitelem, který teprve po její intervenci 

s odprodejem souhlasil. J. Mrkvička- celou věc předjednal M. Mudra. 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje koupi části pozemku parc. č. 2058 v k. 

ú Buštěhrad (cíp o výměře cca 250 m
2
) za cenu 150,- Kč/m

2
. 

Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 22 schválen 11 hlasy. 
 

22. Úkolování Kontrolního výboru 

J. Mrkvička- Pověřuje KV  kontrolou naplnění podmínek nefinančního charakteru, ke kterým se 

žadatelé o dotace smluvně zavázaly v roce 2015. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

23. Obecná diskuze:   

J. Blesk – proč zde na zasedání nejsou lidé ze spolků, které žádají o dotaci? Proč na zasedání 

nechodí tolik lidí, jako v minulosti? Bez odpovědi. 

-platí i pro nájemníky uvést byt do slušného původního stavu, pokud jej opouštějí? 

Odp. ano. 

-děkuje za vytvoření nových webových stránek všem zúčastněným. 

-žádá snížení rychlosti v místě pro přecházení u Lidic na 1/61 od křižovatky do Lidic až 

k vodojemu. 

D. Javorčeková- je nutno požádat MMK, odbor dopravy, ale komunikace nepatří nám, patří ŔSD, 

tento požadavek visí na dopravním inspektorátu. 

J. Müller – poděkování organizátorům plesu města. 

R. Dědič – bude provedena revitalizace zeleně? Pokud ano, žádá prořezání lip u potoka. 

I. Kasalická – děkuje za poskytnutí finanční výpomoci s náklady na stěhování Muzea Oty Pavla. 

Objasňuje detaily akce. 

 

Dále se nikdo do diskuze nepřihlásil, předsedající ukončila zasedání v 19:00 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 1/2016 ze dne 27. Ledna 2016. Č. j.: 129 / 2016                                                                                                                                                                                  

10 

 

 

Usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 1/2016 

ze dne 27. 1. 2016 

 
 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 1/2016 ze dne 27. 1. 2016 přijalo tato usnesení: 

 

 

Schvaluje: 

 

Usnesením č. 1   Ověřovatele zápisu Jiřího Müllera a Jiřího Bleska  a zapisovatelku 

Dagmar Novotnou. 

Usnesením č. 3  Zápis ze zasedání č. 13/2015 ze dne 14. 12. 2015. 

Usnesením č. 4  Doplněný program zasedání zastupitelstva č. 1/2016 . 

Usnesením č. 5 Rozpočtové opatření č. 1 /2016. 

Usnesením č. 6 Stanovy Mikroregionu údolí Lidického potoka. 

Usnesením č. 8a)  Závaznou nabídku úvěru od ČSOB ve výši 30.mil.Kč na zafinancování 

projektu „Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad“a pověřuje 

starostku podpisem smlouvy. 

Usnesením  č. 8b)  Schvaluje smlouvu o kontokorentním úvěru- Dodatek č. 5-od ČSOB- a 

pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Usnesením č. 9  Přidělení bytu č. 35 v DPS Buštěhrad paní Xxxxxxxx. 

Usnesením č. 10  Zařazení pí Xxxxxx do registru uchazečů o byt v  DPS Buštěhrad. 

Usnesením č. 11 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti inženýrské sítě mezi VKM a městem – obnova vodovodu 

Vrapický dvůr – Buštěhrad a pověřuje starostku podpisem smlouvy 

Usnesením č. 12 Koupi pozemků parc. č. 1565/5 (1402 m
2
), 1565/2 (43 m

2
) a 1564/2 (3 

m
2
) ležících v areálu školy od společnosti GONURA Property – za cenu 

130,- Kč/m2 a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Usnesením č. 13 a) Alokaci finančních prostředků pro neziskové organizace takto: FC 

Hornest Buštěhrad - futsalový klub 4 000 Kč 

HBC Rytíři Buštěhrad, IČ 27047733 5 000 Kč 

Rybářský spolek Buštěhrad, IČ 26998548 9 000 Kč 

Tělocvičná jednotka Sokol Buštěhrad, IČ 48707414 90 000 Kč 

Tenisový klub "Tenisek Buštěhrad", IČ 01326325 50 000 Kč 

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Stráž Lidic Buštěhrad, IČ 

46416404 95 000 Kč 

Střela - sdružení pro letní táborovou činnost, IČ 69001740 13 500 

Kč 

Buštěhrad Sobě, IČ 70803625  95 000 Kč 

Buštěhradské fórum, IČ 22713026 43 500 Kč 

Divadlo KIX 40 000 Kč 

Svaz důchodců  48 000 Kč 

Smíšený pěvecký sbor města Buštěhradu, IČ 22836233  28 000 Kč. 

Usnesením č. 13 b)    Mimořádné poskytnutí finančních prostředků coby dotaci pro spolek 

Buštěhrad Sobě na pokrytí nákladů stěhování Muzea Oty Pavla ve výši 

72.700,-Kč. 

Usnesením č. 14 a) Dohodu o spádovosti s obcí Zájezd 

Usnesením č. 14 b) Dohodu o spádovosti s obcí Dřetovice 

Usnesením č. 14 c) Dohodu o spádovosti s obcí Makotřasy 
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Usnesením č. 14 d) Dohodu o spádovosti s obcí Lidice 

 

  

Usnesením č. 15  Podání žádosti o dotaci z  rozpočtu SFDI pro rok 2016 na programy 

zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy – na akci „Novostavba 

chodníku Buštěhrad, parc. č. 15, 2/1, k. ú. Buštěhrad“. 

Usnesením č. 16 . 

Usnesením č. 17  Podání žádosti o dotaci na akci/projekt „Odstranění černé skládky pod 

buštěhradskou haldou – 1. etapa“ z Programu 2016 pro poskytování 

dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního 

prostředí a zemědělství, a závazek finanční spoluúčasti na akci/projektu v 

minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu a 

pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Usnesením č. 18 Podání žádosti o dotaci na akci/projekt „Vybudování nové bytové 

jednotky v DPS Buštěhrad“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z 

rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu a 

závazek finanční spoluúčasti na akci/projektu v minimální výši 5 % z 

celkových uznatelných nákladů akce/projektu. 

Usnesením č. 19a) Podání žádosti o dotaci na akci/projekt „Oživlá zahrada“ z Programu 

2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na 

Environmentální výchovu, vzdělání a osvětu a závazek finanční 

spoluúčasti na akci/projektu v minimální výši 5 % z celkových 

uznatelných nákladů akce/projektu. 

Usnesením č. 19b)  Souhlas zřizovatele jakožto vlastníka pozemků s akcí. 

Usnesením č. 20 Zdenu Vestfálovou jako členku redakční rady. 

Usnesením č. 21 Aktualizovaný Plán odezvy orgánů Města Buštěhradu na mimořádnou 

situaci. 

Usnesením č. 22 Koupi části pozemku parc. č. 2058 v k. ú Buštěhrad (cíp o výměře cca 

250 m
2
) za cenu 150,- Kč/m

2
. 

  

 

      Bere na vědomí: 

 

Bod 2       Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 131/2015 dne 14. 12. 2015 

Bod 16      Projekt vodovod Bouchalka – výběr ze tří nabídek: 

Bod 23 Pověření KV  kontrolou naplnění podmínek nefinančního charakteru, ke kterým se 

žadatelé o dotace smluvně zavázaly v roce 2015  

 
 Neschvaluje:  

 Bod č. 7     Návrh na vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 1811/198 

 
Zápis vyhotoven dne: 1. února 2016   

Zápis odeslán ověřovatelům dne: 1. února 2016 

     

Ověřovatelé: 

Jiří Müller               …………………………..  dne:  

 

Jiří Blesk             …………………………...  dne:  

 

 

Starostka města: 

 

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


