Zápis
z Ustavujícího zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ),
které se konalo dne 31.10.2018 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1
č. 1/2018
Č.j. 1813/2018/1
Přítomni: Daniela Javorčeková, Jiří Blesk, Eva Gallatová, Hana Hejná, Magda Kindlová, Jiřina Kopsová,
Jan Mrkvička, Milan Mudra, Jakub Plášek, Stanislava Šumná, Pavel Vavruška.
V sále přítomno v době zahájení 5 občanů
Pořizován audiozáznam.
1. Zahájení zasedání
Zasedání zastupitelstva města Buštěhradu zahájila v 17.35 hod. a dále řídila dosavadní starostka
města Daniela Javorčeková (dále jako předsedající).
Předsedající přivítala přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno tak, aby se
v souladu s 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo
do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování, a
bylo řádně vyhlášeno. Informace podle §93 odst. 1 zákona o obcích byla na obou úředních deskách
městského úřadu zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 24.10.2018.
Předsedající dále na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že
přítomno je všech 11 členů zastupitelstva, a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
2. Za ověřovatele zápisu tohoto zasedání předsedající navrhla Milana Mudru a Pavla Vavrušku.
Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Jana Zemanová.
K návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje ověřovatele zápisu Milana Mudru a
Pavla Vavrušku. a jako zapisovatelku schvaluje Janu Zemanovou
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 1 schválen 11 hlasy
3. Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu. Předsedající upozornila, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek
zánik mandátu.
Předsedající každému ze zastupitelů přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích: „Slibuji
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svojí funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu obce Buštěhradu a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. Každý člen
zastupitelstva pronesl slovo „slibuji“ a podepsal se na listinu prokazující složení tohoto slibu. Žádný
člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou.
4. Schválení programu zasedání
Předsedající seznámila přítomné s navrženým programem zasedání a navrhla jeho zněnu a doplnění:
- Navrhuje vypuštění bodu č. 24 - žádost o zařazení do registru čekatelů na byt v DPS. Zdravotní a
sociální výbor nebyl zatím zřízen, a proto nemohla být projednána žádost o zařazení žadatele do
registru čekatelů.
Pro vypuštění bodu z programu: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
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-

Doplnění bodů:
č. 27 – schválení užívání závěsného státního odznaku pro místostarostu a pověřené členy
zastupitelstva při slavnostních příležitostech a občanských obřadech města.
Pro zařazení do programu: 11
Proti:0
Zdržel se: 0
č. 28 - schválení zastupitele – „určený zastupitel pro Územní plán města“.
Pro zařazení do programu: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné další požadavky na doplnění programu.
V souvislosti s doplněním programu došlo k přečíslování bodů programu.
Návrh doplněného programu jednání:
Zahájení zasedání
Určení ověřovatelů a zapisovatelky
Složení slibů členů zastupitelstva
Schválení programu zastupitelstva
Volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů
b) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolnění
c) Volba starosty
d) Volba místostarosty
6. Zřízení Finančního výboru
a) Volba předsedy Finančního výboru
b) Určení počtu členů Finančního výboru
c) Volba členů Finančního výboru
7. Zřízení Kontrolního výboru
a)Volba předsedy Kontrolního výboru
b) Určení počtu členů Kontrolního výboru
c) Volba členů Kontrolního výboru
8. Zřízení ostatních výborů, schválení předsedů jednotlivých výborů, počet členů a jejich schálení
9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných člen§ zastupitelstva (§72 odst. 2 Zákona o
obcích)
10. Stanovení, zda se budou poskytovat cestovní náhrady členům zastupitelstva v případě pracovní cesty
11. Stanovení, zda se budou poskytovat stravenky starostovi
12. Stanovení výše vyplácení odměn za výkon fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce,
tj. za výkon funkce členů výborů, komisí (a jakým způsobem se bude evidovat a předávat podklad
pro výplatu odměny).
13. Stanovení výše příspěvku na úpravu zevnějšku (ošatného) zastupitelům provádějícím slavnostní
obřady a matrikářce na rok 2019
14. Kontrola usnesení ze zasedání č. 8/2018
15. Schválení zápisu ze zasedání č. 8/2018
16. Rozpočtové opatření
17. Schválení podání žádosti o dotaci na cyklostezku Buštěhrad-Lidice, uzavření smlouvy s firmou
LK Advisory, s.r.o.
18. Kaplička Sv. Maří Magdalény, Náměstí:
a) přijetí dotace: Město Buštěhrad přijímá dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ve výši
342.778,- Kč na akci „Obnova kaple Sv.Máří Magdalény, Buštěhrad“, a uzavře se Středočeským
krajem smlouvu o poskytnutí dotace
b) výběr zhotovitele na tuto akci
19. Navigační systém města Buštěhrad – výběr zhotovitele
1.
2.
3.
4.
5.
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20. Žádost o prodloužení výjimky ze stavební uzávěry na rok 2019 (p. Opletal – pozemky parc.č.
232/1, 232/2, 232/3 a 232/4 – přeměna na dočasné parkoviště)
21. Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad – zadání vypracování projektu pro stavební povolení
22. ZUŠ Buštěhrad:
a) schválení žádosti ZUŠ o převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního
fondu
b) schválení uložení odvodu z fondu investic ZUŠ do rozpočtu zřizovatele (322.000,- Kč)
c) schválení žádosti ZUŠ o snížení neinvestičního příspěvku na rok 2018
d) schválení odměny řediteli ZUŠ na rok 2018
23. ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad:
a) žádost o doplnění zřizovací listiny
b) projednání přerušení provozu mateřské školy a školní družiny ve šk. r. 2018/2019
24. Dodatek ke smlouvě s firmou Štědrý
25. Schválení smluv o sdružených dodávkách elektřiny a plynu pro město Buštěhrad na rok 2019
26. Schválení užívání závěsného státního odznaku pro místostarostu a pověřené členy zastupitelstva při
slavnostních příležitostech a občanských obřadech města
27. schválení „určeného zastupitele pro Územní plán města“
28. Obecná diskuze
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný program Ustavujícího
zasedání zastupitelstva č. 1/2018
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 4 byl schválen 11 hlasy.
5. Volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhla, aby byl určen pouze jeden místostarosta. Z řad zastupitelů nebyl vznesen
žádný protinávrh.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje, že bude zvolen pouze jeden
místostarosta.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 5a) byl schválen 11 hlasy
b) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
Předsedající navrhla, aby funkce starosty města byla jedinou uvolněnou funkcí. Z řad zastupitelů
nebyl vznesen žádný protinávrh.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje, že funkce starosty města bude jedinou
uvolněnou funkcí.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 5b) byl schválen 11 hlasy.
c) Volba starosty
Předsedající vyzvala přítomné zastupitele, aby navrhli kandidáta na funkci starosty města. Jiří
Blesk navrhl na tuto funkci paní Danielu Javorčekovou. Z řad zastupitelů nebyl vznesen žádný
protinávrh.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí aklamací starostkou města Buštěhradu
paní Ing.arch. Danielu Javorčekovou.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 5c) byl schválen 11 hlasy.
Starostkou města Buštěhradu se stává Ing. arch.Daniela Javorčeková. Volba proběhla
aklamací.
Nově zvolená starostka řídí dále Ustavující zasedání zastupitelstva města Buštěhradu jako
předsedající.
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d) Volba místostarosty
Předsedající navrhla, aby místostarostkou města Buštěhradu byla zvolena paní Mgr. Magda
Kindlová. Z řad zastupitelů nebyl vznesen žádný protinávrh.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí místostarostkou města Buštěhradu paní
Mgr. Magdu Kindlovou
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 5d) byl schválen 11 hlasy.
Místostarostkou města Buštěhradu se stává Mgr. Magda Kindlová. Volba proběhla aklamací.
6. Zřízení finančního výboru
Předsedající uvedla, že zřízení finančního výboru je povinné ze zákona.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu zřizuje finanční výbor
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 6 byl schválen 11 hlasy
a) Volba předsedy finančního výboru
Předsedající podala návrh, aby se předsedou finančního výboru stal pan Jiří Blesk.
Z řad zastupitelů nebyl vznesen žádný protinávrh.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí předsedou finančního výboru pana Jiřího
Bleska.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 1 (J. Blesk)
Návrh usnesení č. 6a) byl schválen 10 hlasy.
b) Volba počtu členů finančního výboru
Předseda finančního výboru J. Blesk podal návrh, aby finanční výbor pracoval jako tříčlenný.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny k počtu členů žádné připomínky.
Návrh usnesení|: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje, aby finanční výbor pracoval jako
tříčlenný.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 6b) byl schválen 11 hlasy.
c) Volba členů finančního výboru
Předseda finančního výboru J. Blesk navrhl,aby finanční výbor pracoval ve složení: Jiří Blesk, Ing.
a
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny ke složení finančního výboru žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Ing. Luďka Zámyslického a Ing. Jitku
Menclovou členy finančního výboru.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 6c) byl schválen 11 hlasy.
7. Zřízení kontrolního výboru
Předsedající uvedla, že zřízení kontrolního výboru je povinné ze zákona
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu zřizuje kontrolní výbor
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 7 byl schválen 11 hlasy
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a) Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající podala návrh, aby se předsedkyní kontrolního výboru stala paní Hana Hejná
Z řad zastupitelů nebyl vznesen žádný protinávrh.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí předsedkyní kontrolního výboru paní Hanu
Hejnou.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 1 (H.Hejná)
Návrh usnesení č. 7a) byl schválen 10 hlasy.
b) určení počtu členů kontrolního výboru
Určení počtu členů kontrolního výboru bude provedeno na příštím zasedání MěZ
Zastupitelstvo bere na vědomí
c) volba členů kontrolního výboru
Volba členů kontrolního výboru bude provedena na příštím zasedání MěZ
Zastupitelstvo bere na vědomí.
8. Zřízení ostatních výborů, schválení předsedů jednotlivých výborů a jejich členů
8.1. Zřízení kulturního výboru
Předsedající předkládá návrh na zřízení kulturního výboru. Nebyl vznesen žádný protinávrh.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu zřizuje kulturní výbor.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č.8.1 byl schválen 11 hlasy
8.1a) Volba předsedy kulturního výboru
Předsedající podala návrh, aby předsedkyní kulturního výboru byla paní Eva Gallatová.
Z řad zastupitelů nebyl vznesen žádný protinávrh.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí předsedkyni kulturního výboru paní Evu
Gallatovou.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 1 (E. Gallatová)
Návrh usnesení č. 8.1.a) byl schválen 10 hlasy.
8.1.b) určení počtu členů kulturního výboru
Předsedkyně kulturního výboru E. Gallatová navrhuje, aby kulturní výbor pracoval jako devítičlenný.
Z řad zastupitelů nebyl vznesen žádný protinávrh.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje, aby kulturní výbor pracoval jako
devítičlenný.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č.8.1.b) byl schválen 11 hlasy
8.1c) volba členů kulturního výboru
Předsedkyně kulturního výboru navrhla, aby kulturní výbor pracoval ve složení: Eva Gallatová, Jiří
Blesk, Helena Blesková, Hedvika Servusová, Jaroslav Pergl,. Jan Zelenka, Jan Novotný, Martin Kosa,
Karel Jelínek.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
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Návrh
usnesení:
Zastupitelstvo
města Buštěhradu schvaluje Jiřího Bleska, Helenu
Bleskovou, Hedviku Servusovou, Jaroslava Pergla, Jana Zelenku, Jana Novotného, Martina Kosu a
Karla Jelínka členy kulturního výboru
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 8.1c) byl schválen 11 hlasy.

8.2 Zřízení zdravotního a sociálního výboru
Předsedající předkládá návrh na zřízení zdravotního a sociálního výboru. Nebyl vznesen žádný
protinávrh.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu zřizuje zdravotní a sociální výbor.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
Návrh usnesení č. 8.2 byl schválen 11 hlasy.
8.2a) Volba předsedy zdravotního a sociálního výboru
Předsedající podala návrh , aby předsedkyní zdravotního a sociálního výboru byla paní
Stanislava Šumná. Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí předsedkyní zdravotního a sociálního
výboru paní Stanislavu Šumnou.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 8.2a) byl schválen 11 hlasy.
8.2b) určení počtu členů zdravotního a sociálního výboru
Předsedkyně zdravotního a sociálního výboru Stanislava Šumná navrhuje, aby zdravotní a
sociální výbor pracoval jako pětičlenný.
Z řad zastupitelů nebyl vznesen žádný protinávrh.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje, aby zdravotní a sociální zdravotní
výbor pracoval jako pětičlenný.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 8.2b) byl schválen 11 hlasy
8.2c) volba členů zdravotního a sociálního výboru
Předsedkyně zdravotního a sociálního výboru navrhuje, aby zdravotní a sociální výbor pracoval
ve složení: Stanislava Šumná, Zdeňka Vestfálová, Helena Blesková, Šárka Vojnová, Eliška
Nebyl vznesen žádný protinávrh.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Zdeňku Vestfálovou, Helenu
Bleskovou, Šárku Vojnovou a Elišku Peslovou členkami zdravotního a sociálního výboru.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 8.2c) byl schválen 11 hlasy.
8.3. Zřízení výboru pro životní prostředí
Předsedající předkládá návrh na zřízení výboru pro životní prostředí. Nebyl vznesen žádný
protinávrh.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu zřizuje výbor pro životní prostředí.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 8.3 byl schválen 11 hlasy
8.3a) volba předsedy výboru pro životní prostředí
Předsedající podala návrh, aby předsedou výboru pro životní prostředí byl pan Jan Mrkvička.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí předsedou výboru pro životní prostředí
pana Jana Mrkvičku.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Návrh usnesení č. 8.3a) byl schválen 11 hlasy.
8.3b) určení počtu členů výboru pro životní prostředí
Předseda výboru pro životní prostředí J. Mrkvička navrhuje, aby výbor pracoval jako
sedmičlenný. Z řad zastupitelů nebyl vznesen žádný protinávrh.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje, aby výbor pro životní prostředí
pracoval jako sedmičlenný.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 8.3b) byl schválen 11 hlasy.
8.3c) volba členů výboru pro životní prostředí
Předseda výboru pro životní prostředí navrhl, aby výbor pro životní prostředí pracoval ve
složení: Jan Mrkvička, Luděk Zámyslický, Markéta Tvrzová, Eva Gallatová, Lucie Dlouhá,
Vladimíra Horká, Jiří Švarc.
Nebyl vznesen žádný protinávrh.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Luďka Zámyslického, Markétu
Tvrzovou, Evu Gallatovou, Lucii Dlouhou, Vladimíru Horkou a Jiřího Švarce členy výboru pro
životní prostředí.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 8.3c) byla schválen 11 hlasy.
8.4. Zřízení Redakční rady Buštěhradského zpravodaje
Předsedající předkládá návrh na zřízení Redakční rady Buštěhradského zpravodaje. Nebyl vznesen
žádný protinávrh.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu zřizuje Redakční radu Buštěhradského
zpravodaje.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 8.4 byl schválen 11 hlasy.
8.4a) Předsedající navrhuje, aby předsedou Redakční rady BZ byl pan Jakub Plášek. Nebyl
vznesen žádný protinávrh.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí pana Jakuba Pláška předsedou Redakční
rady Buštěhradského zpravodaje.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 8.4a) byl schválen 10 hlasy.
8.4b) určení počtu členů Redakční rady BZ
Předseda RR Jakub Plášek navrhl, aby RR pracovala v pětičlenném složení.
Nebyl vznesen žádný protinávrh.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje, aby Redakční rada pracovala
v pětičlenném složení.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 8.4b) byl schválen 11 hlasy
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8.4c) volba členů Redakční rady BZ
Předseda RR BZ navrhl, aby RR pracovala ve složení:Jakub Plášek, Jaroslav Pergl, Ivona
Kasalická, Zdeňka Vesfálová, Luděk Zámyslický
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Jaroslava Pergla, Ivonu
Kasalickou, Zdeňku Vesfálovou a Luďka Zámyslického členy Redakční rady Buštěhradského
zpravodaje.
Pro:11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 8.4c) byl schválen 11 hlasy.
8.5. Zřízení sportovního výboru
Předsedající předkládá návrh na zřízení sportovního výboru. Nebyl vznesen žádný protinávrh.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu zřizuje sportovní výbor.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení: č. 8.5 byl schválen 11 hlasy.
8.5a) volba předsedy sportovního výboru
Předsedající podala návrh, aby předsedou sportovního výboru by pan Milan Mudra. Z řad
zastupitelů nebyl vznesen žádný protinávrh.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí předsedou sportovního výboru pana
Milana Mudru.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 1 (M. Mudra)
Návrh usnesení č. 8.5a) byl schválen 10 hlasy.
8.5b) určení počtu členů sportovního výboru
Určení počtu členů sportovního výboru bude provedeno na příštím zasedání MěZ
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
8.5c) volba členů sportovního výboru
Volba členů bude provedena na příštím zasedání MěZ.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
8.6. Zřízení výboru pro výstavbu
Předsedající předkládá návrh na zřízení výboru pro výstavbu. Nebyl vznesen žádný protinávrh.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu zřizuje výbor pro výstavbu
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 8.6. byl schválen 11 hlasy.
8.6a) Volba předsedy výboru pro výstavbu
Předsedající podala návrh, aby předsedou výboru pro výstavbu byl pan Pavel Vavruška. Z řad
zastupitelů nebyly vznesen žádný protinávrh.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí předsedou výboru pro výstavbu pana Pavla
Vavrušku.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 1 (P. Vavruška)
Návrh usnesení č. 8.6a) byl schválen 10 hlasy.
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8.6b) určení počtu členů výboru pro výstavbu
Předseda výboru pro výstavbu navrhl, aby výbor pro výstavbu pracoval jako pětičlenný.
Z řad zastupitelů nebyl vznesen žádný protinávrh.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje, aby výbor pro výstavbu pracoval
jako pětičlenný.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 8.6b) byl schválen 11 hlasy.
8.6c) volba členů výboru pro výstavbu
Předseda výboru pro výstavbu navrhl, aby výbor pracoval ve složení: Pavel Vavruška, Jiří Müller,
Josef Veselý, František Rák, Aleš Benda.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Jiřího Müllera, Josefa Veselého,
Františka Ráka a Aleše Bendu členy výboru pro výstavbu.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 8.6c) byl schválen 11 hlasy.
9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích)
Předsedající předložila návrh na usnesení o odměnách za výkon funkcí neuvolněných zastupitelů ve
znění:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje dle § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněným členům
zastupitelstva dle nařízení vlády č. 318/2017 s platností od 1.11.2018, ve výši:
- Jiří Blesk
předseda finančního výboru
odměna
měs.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
- Eva Gallatová
předsedkyně kulturního výboru
odměna
/měs.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
- Hana Hejná
předsedkyně kontrolního výboru
odměna
/měs.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
- Magda Kindlová
místostarostka
odměna
/měs.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
- Jiřina Kopsová
členka zastupitelstva
odměna
/měs.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
- Jan Mrkvička
předseda výboru pro životní prostředí
odměna
č/měs.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
- Milan Mudra
předseda sportovního výboru
odměna
/měs.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
- Jakub Plášek
předseda Redakční rady BZ
odměna
měs.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
- Stanislava Šumná
předsedkyně zdravotního a sociálního výboru odměna
/měs.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
- Pavel Vavruška
předseda výboru pro výstavbu
odměna
/měs.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 9 byl schválen 11 hlasy.
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10. Stanovení, zda se budou poskytovat cestovní
náhrady členům zastupitelstva v případě
pracovní cesty.
Předsedající navrhla poskytnutí cestovních náhrad zastupitelům schválit. Z řad zastupitelů nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje, aby členům zastupitelstva byly v případě
pracovní cesty propláceny cestovní náhrady ve výši stanovené platnou legislativou.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 10 byl schválen 11 hlasy.
11. Stanovení, zda se budou stravenky poskytovat starostovi města
Členka zastupitelstva J. Kopsová navrhla, aby starostce města byly poskytovány stravenky. Z řad
zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje poskytnutí stravenek starostce města za
stejných podmínek a ve stejné výši jako zaměstnancům města.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 11 byl schválen 11 hlasy.
12. Stanovení výše vyplácení odměn za výkon fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
obce, tj. za výkon funkce členů výborů, komisí (a jakým způsobem se bude evidovat a předávat
podklad pro výplatu odměny).
Předsedající podala návrh na ocenění práce členů jednotlivých výborů nebo komisí, kteří nejsou členy
zastupitelstva města, určitou odměnou. Dosavadní výše těchto odměn byla stanovena částkou
Kč/os. za absolvované jednání výboru nebo komise, roční limit byl stanoven ve výši
/os.
V diskuzi vystoupil J. Plášek, J. Mrkvička a J. Blesk s různými návrhy na pravidla pro vyplácení odměn.
Protože v tomto bodu nedošlo ke shodě, předsedající navrhla další projednání a odložení bodu na další
zasedání MěZ.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odložení projednání tohoto bodu na další
zasedání MěZ.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 12 byl schválen 11 hlasy.
13. Stanovení výše příspěvku na úpravu zevnějšku (ošatného) zastupitelů provádějícím slavnostní
obřady a matrikářce na rok 2019
Předsedající podala návrh na vyplacení finančního příspěvku – tzv. „ošatné“ – pro zastupitele a
matrikářku, kteří zajišťují slavnostní akty a občanské obřady města Buštěhradu. Pro rok 2018 byla
schválena částka
.
J. Blesk navrhl, aby částka byla navýšena na 10.000,- Kč/os./rok, z řad zastupitelů nebyly vzneseny
žádné další návrhy.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje finanční příspěvek – tzv. „ošatné“ – pro
matrikářku Janu Zemanovou a zastupitelky, které zajišťují občanské obřady – starostku Danielu
Javorčekovou a místostarostku Magdu Kindlovou – v paušální výši
s platností od
1.1.2019.
Návrh usnesení č. 13 byl schválen 11 hlasy.

14. Kontrola usnesení ze zasedání č. 8/2018
Předsedající seznámila zastupitele s výsledkem kontroly usnesení ze zasedání č. 8/2018 ze dne
12.9.2018.

11

Kontrola byla provedena dne 24.10.2018, všechna usnesení přijatá na tomto zasedání byla
naplněna.
MěZ vzalo tuto informaci na vědomí.
15. Schválení zápisu ze zasedání č. 8/2018 ze dne 12.9.2018
Předsedající konstatovala, že ověřovatelé zápisů z minulých 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. 8/2018 ze dne
12.9.2018.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 15 byl schválen 11 hlasy.
16. Rozpočtová opatření
Předsedající seznámila přítomné s návrhem na změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 10/2018, které
bylo schváleno starostkou města.
Zastupitelstvo města Buštěhradu bere informaci o rozpočtovém opatření č. 10/2018 na vědomí.
Předsedající dále seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 11/2018, které svým
rozsahem podléhá schválení zastupitelstvem města (návrh je přílohou tohoto zápisu.).
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2018.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 16 byl schválen 11 hlasy.
17. Schválení podání žádosti o dotaci na cyklostezku Buštěhrad – Lidice, uzavření smlouvy s firmou
LK Advisory s.r.o.
Předsedající seznámila přítomné s návrhem na podání žádosti o dotaci na akci „Cyklostezka BuštěhradLidice“. Poskytovatelem dotace je Integrovaný regionální operační program (IROP), výzva č. 50
„Udržitelná doprava – integrované projekty ITI“, výzva č. 20 „Budování infrastruktury pro cyklistickou
dopravu II“. Vzhledem k časové tísni Město požádalo firmu LK Advisory, s.r.o., se sídlem v Praze 10,
o cenovou nabídku na zpracování žádosti o tuto dotaci a studii proveditelnosti. Firma LK Advisory již
s městem Buštěhrad spolupracuje na akci Přístavba MŠ.
Cenová nabídka:
Cena za zpracování žádosti o dotaci (splatná po splnění kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti
projektu - 36.300,- Kč vč. DPH
Cena za studii proveditelnosti (splatná pouze v případě přiznání dotace, způsobilý výdaj – 90% hradí
poskytovatel dotace) - 193.600,- Kč vč. DPH
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci na akci
Cyklostezka Buštěhrad – Lidice z programu IROP, výzva č. 50 „Udržitelná doprava – integrované
projekty ITI“, a dále schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou LK Advisory, s.r.o. se sídlem v Praze
10, na zpracování žádosti o dotaci za cenu 36.300,- Kč vč. DPH, a studii proveditelnosti za cenu
193.600,- Kč vč. DPH, a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 17 byl schválen 11 hlasy.

12

18. Kaplička Sv. Máří Magdalény, Náměstí:
a) přijetí dotace
Městu Buštěhrad byla poskytnuta dotace z Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje na obnovu památek určených ke společenskému využití ve výši 342.778,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu přijímá dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ve
výši 342.778,- Kč na akci „Obnova kaple Sv.Máří Magdalény, Buštěhrad, a uzavře se Středočeským
krajem smlouvu o poskytnutí dotace, pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 18a) byla schválen 11 hlasy.
b) Výběr zhotovitele na tuto akci
Na základě poptávky byly podány 2 nabídky:
- ENERFINA, s.r.o., Praha –Břevnov,
nabídková cena 795.854,- Kč bez DPH
- Akant Art, v.o.s, Praha 9
780.154,- Kč bez DPH
Společnost ENERFINA se zaměřuje na renovaci interiérů a exteriérů, spolupracuje
s kvalifikovanými restaurátory. Společnost Akant Art pracuje převážně na památkově chráněných
objektech, zaměřuje se na obnovu kulturních památek. Obě firmy poskytují záruku na dílo 60
měsíců.
J. Mrkvička – s jakým využitím kapličky se počítá po rekonstrukci. Odp. – kaplička je součástí
„Stezky historií Buštěhradu“, předpokládá se zabudování dveřní mříže, aby bylo možno nahlédnout
do interiéru kapličky.
J. Pergl informoval o osudu obrazu madony, originál obrazu je zrestaurován a uložen v NG. Kopie
je uložena ve Sládečkově vlastivědném muzeu. Dále upozornil na velkou vlhkost zdiva kapličky.
D. Javorčeková uvedla, že tento problém je v projektu ošetřen.
Předsedající navrhla přijmout cenově výhodnější nabídku, a to nabídku firmy Akant Art, v.o.s..
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zhotovitele na akci „Obnova kaple sv.
Máří Magdalény, Buštěhrad“, a to firmu Akant Art, v.o.s., Praha 9, za cenu 780.154,- Kč bez DPH,
a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 18b) byl schválen 11 hlasy.
19. Navigační systém města Buštěhrad – výběr zhotovitele
Na základě poptávky byly podány 3 nabídky:
- Atlas Advertising Group s.r.o., Králův Dvůr
nabídková cena 369.629,- Kč bez DPH
- Rex spol. s r.o., Praha-Holešovice
371.500,- Kč bez DPH
- Jakub Křiváček, Praha 5
377.200,- Kč bez DPH
Nabídka obsahuje turistické značení pro celé město, velkoplošné orientační mapy, mapy pro
infocentrum.
J. Mrkvička připomněl, aby na mapách byly uvedeno: např- možnost průchodu ze zámecké zahrady
do Lidické ulice, nový rybník Na Bouchalce, prostor určený pro venčení psů…
Předsedají navrhla přijmout cenově nejvýhodnější nabídku – nabídku firmy Atlas Advertising Group,
s.r.o.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výběr zhotovitele na akci „Navigační
systém města Buštěhrad“, a to firmu Atlas Advertising Group, s.r.o., Králův Dvůr, za cenu 369.629,Kč bez DPH, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 19 byl schválen 11 hlasy.
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20. Žádost o prodloužení výjimky ze stavební uzávěry na rok 2019 (pozemky parc.č. 232/1, 232/2,
232/3 a 232/4 – přeměna na dočasné parkoviště).
Majitel pozemků p. P. Opletal požádal o prodloužení výjimky ze stavební uzávěry na r. 2019. pro výše
uvedené pozemky. Pozemky jsou v současné době využívány jako velkokapacitní parkoviště.
Majitel pozemků v budoucnu plánuje pozemky využít pro výstavbu souboru staveb, ve kterých budou
jak prostory pro služby, tak i byty.
Podmínky pro provozování dočasného parkoviště stanovuje Odbor výstavby magistrátu města Kladna.
Předsedající konstatovala, že schválením nového územního plánu města (předpokládá se v r. 2019),
končí i stavební uzávěra pro město Buštěhrad.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje prodloužení výjimky ze stavební uzávěry
pro pozemky parc.č. 232/1, 232/2, 232/3 a 232/4, k.ú. Buštěhrad, a to na přeměnu na dočasné
parkoviště. Výjimka se bude týkat pouze r. 2019.
Pro: 7
Proti: 1 (J.Mrkvička)
Zdržel se: 3 (S.Šumná, H.Hejná, J. Blesk)
Návrh usnesení č. 20 byl schválen 7 hlasy.
21. Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad – zadání vypracování projektu pro stavební povolení
Pro úpravu objektu ZUŠ Buštěhrad byla vypracována studie. Úpravy jsou rozděleny do tří etap:
1. etapa – obkopání obvodových zdí, oddrenážování dešťové vody z povrhů dvora
2. etapa – stavba schodiště a zpřístupnění podkroví
3. etapa – vestavba podkroví /demolice původního schodiště
Předsedající seznámila zastupitele s nabídkou In. Arch Pavla Geiera na vypracování projektové
dokumentace ve stupni sloučeného DUR a DSP pro tuto akci, za nabídkovou cenu 200.000,- Kč bez
DPH. Finanční prostředky budou uvolněny z rozpočtu ZUŠ.
Předsedající uvedla, že vzhledem k plánovanému rozpočtu celé akce, se jedná o velice dobrou cenu a
navrhla nabídku přijmout.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nabídku Ing. arch. Pavla Geiera na
vypracování projektové dokumentace ve stupni sloučeného DUR a DSP na akci „Revitalizace budovy
ZUŠ Buštěhrad“, za cenu 200.000,- Kč bez DPH, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se. 0
Návrh usnesení č. 21 byl schválen 11 hlasy.
22. ZUŠ Buštěhrad
a) Schválení žádosti ZUŠ o převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního
Ředitel ZUŠ Buštěhrad požádal o schválení převodu finančních prostředků ZUŠ v částce 350.000,Kč z Rezervního fondu do Fondu reprodukce majetku-fond investic. Důvodem je plánovaná
rekonstrukce ZUŠ.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje žádost ZUŠ Buštěhrad o převod
finančních prostředků v částce 350.000,- Kč z Rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku
hospodaření do Fondu reprodukce majetku-fond investic.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 22a) byl schválen 11 hlasy
b) Schválení uložení odvodu z fondu investic ZUŠ do rozpočtu zřizovatele
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje převod finančních prostředků ZUŠ
Buštěhrad ve výši 322..000,- Kč z Fondu reprodukce majetku-fond investic do rozpočtu zřizovatele,
tj. Města Buštěhradu. Finanční prostředky jsou určeny na projekt rekonstrukce ZUŠ Buštěhrad.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 22b) byl schválen 11 hlasy.
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c) Schválení žádosti ZUŠ o snížení neinvestičního příspěvku na rok 2018
K žádosti nebyly vzneseny řádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje žádost ZUŠ Buštěhrad o snížení
neinvestičního příspěvku na rok 2018 o 3.000,- Kč.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:0
Návrh usnesení č. 22c) byl schválen 11 hlasy
d) Schválení odměny řediteli ZUŠ Buštěhrad na rok 2018
Předsedající navrhla vyplacení odměny řediteli ZUŠ Buštěhrad ( z rozpočtu ZUŠ Buštěhrad).
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odměnu řediteli ZUŠ Buštěhrad ve výši
max.
za rok 2018.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení 22d) byl schválen 11 hlasy.

23. ŽŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad
a) Žádost o doplnění Zřizovací listiny
Ředitelka ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad požádala o doplnění Zřizovací listiny v oblasti doplňkové
činnosti o možnost organizování společenských akcí ( ples školy, další mimoškolní akce).
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje žádost ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad o
doplnění Zřizovací listiny v oblasti doplňkové činnosti – organizování společenských akcí.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 23a) byl schválen 11 hlasy.
b) Projednání přerušení provozu mateřské školy a školní družiny
Ředitelka ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad požádala o schválení přerušení provozu mateřské školy
v době od 27.12.2018 do 2.1.2019 z provozních důvodů – jedná se o dobu, která je shodná
s vánočními prázdninami ZŠ.
Dále žádá o schválení přerušení provozu školní družiny v době shodné s vedlejšími prázdninami ZŠ:
podzimní prázdniny 29.10.2018-30.10.2018, vánoční prázdniny 27.12.2018-2.1.2019, pololetní
prázdniny 1.2.2019, jarní prázdniny 4.3.2019-10.3.2019, velikonoční prázdniny 18.4.2019
z provozních důvodů
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přerušení provozu mateřské školy od
27.12.2018 do 2.1.2019 z provozních důvodů. Dále schvaluje přerušení provozu školní družiny
v termínech shodných s vedlejšími prázdninami, a to 29.10.2018-30.10.2018, vánoční prázdniny
27.12.2018-2.1.2019, pololetní prázdniny 1.2.2019, jarní prázdniny 4.3.2019-10.3.2019, velikonoční
prázdniny 18.4.2019.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 23b) byla schválen 11 hlasy.
24. Dodatek ke smlouvě s firmou Milan Štědrý
Předsedající seznámila zastupitele s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 112/2018 na akci
„Buštěhrad, zpevněné plochy u ŽŠ – 1. etapa“, - doplnění díla za celkovou cenu 624.168,- Kč bez DPH.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev.č.
112/2018, uzavřený mezi Městem Buštěhrad a firmou Milan Štědrý, a to za vícepráce na akci
„Buštěhrad, zpevněné plochy u ZŠ-1. etapa“ za cenu 624.168,- Kč bez DPH, a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 24 byl schválen 11 hlasy.
25. Schválení smluv o sdružených dodávkách elektřiny a plynu pro Město Buštěhrad na rok 2019
Předsedající seznámila přítomné se komentářem ke smlouvám o nárůstu cen energií pro rok 2019, kterou
zpracovala pracovnice Komoditní burzy Kladno (zajišťuje nákup energií pro město Buštěhrad).
J. Plášek – zda by nebylo vhodné znovu posoudit jak je postavená smlouva s Komoditní burzou – zda je
pro Město ještě výhodná. Je zřejmé, že ceny energií porostou – zvážit, zda by bylo vhodnější oslovit
přímo dodavatele energií, udělat vlastní výběrové řízení.
D. Javorčeková – nákup energií od Komoditní burzy je bezpečnější, při nákupu od firmy může dojít i
tomu, že firma sice nabídne výhodnou cenu, ale následně zkrachuje – což se městu stalo. Příprava
výběrového řízení je poměrně složitá.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny
a plynu na rok 2019 ve formě závěrkových listů: elektřina – společnost Centropol Energy, a.s., plyn –
společnost Pražská plynárenská, a.s.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:0
Návrh usnesení byl schválen 11 hlasy.
26. Schválení užívání závěsného státního znaku při obřadech
Starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný státní znak (§
108 zákona o obecním zřízení). Zastupitelstvo města stanoví, v kterých případech může tento znak
užívat jiný člen zastupitelstva.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje užívání závěsného státního znaku při
významných a občanských obřadech města pro místostarostku a pověřené členy zastupitelstva.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 26 byl přijat 11 hlasy.
27. Schválení člena zastupitelstva jako „Určeného zastupitele“ pro územní plán města.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva Ing. arch. Danielu Javorčekovou
k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem územního plánu Buštěhradu jako tzv. „určený zastupitel“ ve
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 27 byla schválen 11 hlasy.
28. Obecná diskuze:
M. Mudra – informoval o vyhlášení elektronické dražby pozemku parc.č. 2269 o výměře cca 1.000 m 2,
k.ú, Buštěhrad, zahájení dražby dne 4.12.2018. Předsedající navrhla projednat možnou účast na dražbě
na příští pracovní poradě zastupitelstva.
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M. Mudra – navrhl, zda by bylo možné zakoupit do společenského sálu televizi s velkou úhlopříčkou
pro promítání dokumentů, plánů atd. při zasedáních nebo dalších akcích města.
J. Mrkvička – zveřejnění data, kdy bude projednáván rozpočet města. Předsedající uvedla, že 21.11.2018
bude na pracovní poradě rozpočet projednáván. Zároveň vyzvala zastupitele, aby připravili za své
výbory požadavky na r. 2019.
Příští zasedání se bude konat 28.11.2018, v prosinci se bude pracovní porada konat 11.12.2018,
poslední zasedání v tomto roce bude 19.12.2018 – po skončení tohoto zasedání se bude konat
předvánoční setkání se zástupci spolků a sportovních klubů
Předsedající oznámila, že program zasedání byl vyčerpán a zasedání v 19.45 hod. ukončila.
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Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 01/2018
ze dne 31.10.2018
Zastupitelstvo na svém ustavujícím zasedání č. 1/2018 ze dne 31.10.2018 přijalo tato usnesení:
Usnesením č. 1 – schvaluje ověřovatele zápisu p. Milana Mudru a p. Pavla Vavrušku,
zapisovatelku tohoto zasedání p. Janu Zemanovou.
Usnesením č. 4 – schvaluje doplněný program Ustavujícího zasedání zastupitelstva č. 1/2018
Usnesením č. 5a) – určuje, že bude zvolen pouze jeden místostarosta
Usnesením č. 5b) – určuje, že funkce starosty bude jedinou uvolněnou funkcí
Usnesením č. 5c) – volí aklamací starostkou města Buštěhradu paní Ing. arch. Danielu
Javorčekovou
Usnesením č. 5d) – volí aklamací místostarostou města paní Mgr. Magdu Kindlovou
Usnesením č. 6 – zřizuje finanční výbor
Usnesením č. 6a) – volí předsedou finančního výboru pana Jiřího Bleska
Usnesením č. 6b) – schvaluje, aby finanční výbor pracoval jako tříčlenný
Usnesením č. 6c) – schvaluje Luďka Zámyslického a Jitku Menclovou členy finančního výboru
Usnesením č. 7 – zřizuje kontrolní výbor
Usnesením č. 7a) – volí předsedkyni kontrolního výboru paní Hanu Hejnou
Usnesením č. 8 – zřizuje kulturní výbor
Usnesením č. 8.1a) – volí předsedkyní kulturního výboru paní Evu Gallatovou
Usnesením č- 8.1b) – schvaluje, aby kontrolní výbor pracoval jako devítičlenný
Usnesením č. 8.1c) – schvaluje Jiřího Bleska, Helenu Bleskovou, Hedviku Servusovou,
Jaroslava Pergla, Jana Zelenku, Jana Novotného, Martina Kosu a Karla Jelínka členy kulturního
výboru
Usnesením č. 8.2 – zřizuje zdravotní a sociální výbor
Unsesením č. 8.2a) – volí předsedkyní zdravotního a sociálního výboru paní Stanislavu Šumnou
Usnesením č. 8.2b) – schvaluje, aby zdravotní a sociální výbor pracoval jako pětičlenný
Usnesením č. 8.2c) – schvaluje Zdeňku Vestfálovou, Helenu Bleskovou, Šárku Vojnovou a
Elišku Peslovou členkami zdravotního a sociálního výboru
Usnesením č. 8.3 – zřizuje výbor pro životní prostředí
Usnesením č. 8.3a) – volí předsedou výboru pro životní prostředí pana Jana Mrkvičku
Usnesením č. 8.3b) – schvaluje, aby výbor pro životní prostředí pracoval jako sedmičlenný
Usnesením č. 8.3c) – schvaluje Luďka Zámyslického, Markétu Tvrzovou, Evu Gallatovou, Lucii
Dlouhou, Vladimíru Horkou a Jiřího Švarce členy výboru pro životní prostředí
Usnesením č. 8.4 – zřizuje Redakční radu Buštěhradského zpravodaje
Usnesením č. 8.4a) – volí Jakuba Pláška předsedou Redakční rady Buštěhradského zpravodaje
Usnesením č, 8.4.b) – schvaluje, aby Redakční rada pracovala v pětičlenném složení.
Usnesením č. 8.4c) – schvaluje Jaroslava Pergla, Ivonu Kasalickou, Zdeňku Vestfálovou a
Luďka Zámyslického členy Redakční rady Buštěhradského zpravodaje
Usnesením č. 8.5 – zřizuje sportovní výbor
Usnesením č. 8.5a) – volí předsedou sportovního výboru pana Milana Mudru
Usnesením č. 8.6 – zřizuje výbor pro výstavbu
Usnesením č. 8.6a) – volí předsedou výboru pro výstavbu pana Pavla Vavrušku
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Usnesením č. 8.6b) – schvaluje, aby výbor pro výstavbu pracoval jako pětičlenný
Usnesením č. 8.6c) - schvaluje Jiřího Müllera, Josefa Veselého, Františka Ráka a Aleše Bendu
členy výboru pro výstavbu
Usnesením č. 9 – schvaluje dle § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení(, ve znění
pozdějších předpisů, měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva dle
nařízení vlády č. 318/2017, s platností od 1.11.2018 ve výši:
Jiří Blesk
Předseda finančního výboru
odměna
měs.
Eva Gallatová
předsedkyně kulturního výboru
měs.
Hana Hejná
Předsedkyně kontrolního výboru
/měs.
Magda Kindlová
Místostarostka
/měs.
Jiřina Kopsová
členka zastupitelstva
/měs.
Jan Mrkvička
předseda výboru pro životní prostředí
měs.
Milan Mudra
předseda sportovního výboru
/měs.
Jakub Plášek
předseda Redakční rady BZ
/měs.
Stanislava Šumná
předsedkyně zdravotního a sociálního výboru
Pavel Vavruška
předseda výboru pro výstavbu
/měs.
Usnesením č. 10 – schvaluje, aby členům zastupitelstva byly v případě pracovní cesty
propláceny cestovní náhrady ve výši stanovené platnou legislativou.
Usnesením č. 11 – schvaluje poskytnutí stravenek starostce města za stejných podmínek a ve
stejné výši jako zaměstnancům města
Usnesením č. 12 – schvaluje odložení projednání vyplácení odměn za výkon fyzickým osobám,
které nejsou členy zastupitelstva obce na příští zasedání MěZ
Usnesením č. 13 – schvaluje finanční příspěvek – tzv. „ošatné“ – pro matrikářku Janu
Zemanovou a zastupitelky, které zajišťují občanské obřady – starostku Danielu Javorčekovou a
místostarostku Magdu Kindlovou – v paušální výši
, s platností od 1.1.2019.
Usnesením č. 15 – schvaluje zápis ze zasedání č. 8/2018 ze dne 12.9.2018
Usnesením č. 16 – schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2018
Usnesením č. 17 – schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Cyklostezka Buštěhrad-Lidice
z programu IROP, výzva č. 50 „Udržitelná doprava – integrované projekty ITI“, a dále schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo s firmou LK Advisory, s.r.o. se sídlem v Praze 10, na zpraování žádosti
o dotaci za cenu 36.000,- Kč vč. DPH, a studii proveditelnosti za cenu 193.600,- Kč vč. DPH, a
pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Usnesením č. 18a) – přijímá dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 342.778,- Kč na akci
„Obnova kaple Sv. Máří Magdalény, Buštěhrad, a uzavře se Středočeským krajem smlouvu o
poskytnutí dotace, a pověřuje starostku podpisem této smlouvy
Usnesením č. 18b) – schvaluje zhotovitele na akci „Obnova kaple Sv.Máří Magdalény,
Buštěhrad“, a to firmu Akant Art, v.o.s., Praha 9, ze cenu 780.154,- Kč bez DPH, a pověřuje
starostku podpisem smlouvy
Usnesením č. 19 – schvaluje výběr zhotovitele na akci „Navigační systém města Buštěhrad“, a to
firmu Atlas Advertising Group, s.r.o., Králův Dvůr, ze cenu 369.629,- Kč bez DPH, a pověřuje
starostku podpisem smlouvy
Usnesením č. 20 – schvaluje prodloužení výjimky ze stavební uzávěry pro pozemky parc.č.
232/1, 232/2, 232/3 a 232/4, k.ú. Buštěhrad, a to na přeměnu na dočasné parkoviště. Výjimka se
bude týkat pouze roku 2019.
Usnesením č. 21 - schvaluje nabídku Ing, arch. Pavla Geiera na vypracování projektové
dokumentace ve stupni sloučeného DUR a DSP na akci „Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad“,
za cenu 200.000,- Kč bez DPH, a pověřuje starostku podpisem smlouvy
Usnesením č. 22a) – schvaluje žádost ZUŠ Buštěhrad o převod finančních prostředků v částce
350.000,- Kč z Rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do Fondu
reprodukce majetku – fond investic
Usnesením č. 22b) – schvaluje převod finančních prostředků ZUŠ Buštěhrad ve výši 322.000,Kč z Fondu reprodukce majetku-fond investic do rozpočtu zřizovatele, tj. Města Buštěhradu.
Finanční prostředky jsou určeny na projekt rekonstrukce ZUŠ Buštěhrad
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Usnesením č. 22c) – schvaluje žádost ZUŠ Buštěhrad o snížení neinvestičního příspěvku
na rok 2018 o 3.000,- Kč
Usnesením č. 22d) – schvaluje odměnu řediteli ZUŠ Buštěhrad ve výši max.
za rok
2018.
Usnesením č. 23a) – schvaluje žádost ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad o doplnění Zřizovací listiny
v oblasti doplňkové činnosti – organizování společenských akcí
Usnesením č. 23b) – schvaluje přerušení provozu mateřské školy v době od 27.12.2018 do
2.1.2019 z provozních důvodů. Dále schvaluje přerušení provozu školní družiny v termínech
shodných s vedlejšími prázdninami, a to 29.10.2018-30-10-2018, vánoční prázdniny 27.12.20182.1.2019, pololetní prázdniny 1.2.2019, jarní prázdniny 4.3.2019-10.3.2019, velikonoční
prázdniny 18.4.2019.
Usnesením č. 24 – schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 112/2018, uzavřený mezi
Městem Buštěhrad a firmou Milan Štědrý, a to na akci „Buštěhrad, zpevněné plochy u ZŠ1.etapa“ za cenu 624.168,- Kč bez DPH, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesením č. 25 – schvaluje smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny a plynu na rok 2019 ve
formě závěrkových listů: elektřina – společnost Centropol Energy, a.s., plyn – společnost Pražská
plynárenská, a.s.
Usnesením č. 26 – schvaluje užívání závěsného státního znaku při významných a občanských
obřadech města pro místostarostku a pověřené členy zastupitelstva
Usnesením č. 27 – pověřuje člena zastupitelstva Ing. arch. Danielu Javorčekovou k tomu, aby
spolupracoval s pořizovatelem územního plánu Buštěhradu jako tzv. „určený zastupitel“ ve
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
Bere na vědomí:
Bod č. 7b) – odložení určení počtu členů kontrolního výboru do příštího zasedání MěZ
Bod č. 7c) – odložení volby členů kontrolního výboru do příštího zasedání MěZ
Bod č. 8.5b) – odložení určení počtu členů sportovního výboru do příštího zasedání MěZ
Bod č. 8.5c) - odložení volby členů sportovního výboru do příštího zasedání MěZ
Bod č. 14– informaci o kontrole usnesení ze zasedání č. 8/2018 ze dne 12.9.2018
Bod č. 16 – informaci o rozpočtovém opatření č. 10/2018
Zápis byl vyhotoven dne 09.11.2018

Ověřovatelé:
Milan Mudra
Pavel Vavruška

…………………………..
…………………………

Starostka města:
Ing. Arch. Daniela Javorčeková

……………………………………….

