
                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne  18.12.2019 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

                                                                     č. 11/2019 

                                                                  

                                 

Přítomni: Daniela Javorčeková ,  Magda Kindlová, Jiří Blesk, Eva Gallatová, Hana Hejná, Jiřina 

Kopsová, Jan Mrkvička, Milan Mudra, Jakub Plášek (17.40) Pavel Vavruška 

 

Omluveni:  Stanislava Šumná 

           

V sále přítomni v době zahájení 3 občani 

Pořizován audiozáznam. 

 

1. Zahájení zasedání 

Zasedání zastupitelstva města zahájila v 17.30 hod. a dále řídila starostka města Daniela 

Javorčeková (dále jako předsedající). Předsedající přivítala přítomné a konstatovala, že zasedání 

zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, z celkového počtu 11 členů zastupitelstva bylo 

přítomno 9 zastupitelů, takže zasedání je schopno se usnášet ve všech bodech programu. Informace 

o konání zasedání byla zveřejněna v souladu se zákonem na obou úředních deskách MěÚ.  

 

Za ověřovatele zápisu tohoto zasedání předsedající navrhla p.  Magdu Kindlovou a p. Milan Mudru 

Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Jana Zemanová. 

K návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje ověřovatele zápisu p. Magdu Kindlovou a 

p. Milana Mudru, a  jako zapisovatelku schvaluje Janu Zemanovou 

Pro:  9    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 1 schválen 9 hlasy 

  

            

2.       Schválení zápisu ze zasedání č. 10/2019 

      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. 10/2019 ze dne  

      27.11.2019 

      Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 2 schválen 9 hlasy 

 

 

3. Návrh programu zasedání 

Předsedající seznámila přítomné s navrženým programem jednání, který byl zveřejněn na úředních 

deskách  a navrhla úpravu programu jednání: 

 

- Zrušení znění bodu č. 13 – nahrazeno novým zněním: 

Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu na podporu turistických informačních 

center Středočeského kraje pro rok 2019 ve výši 19.500,-Kč 

Pro zařazení do programu: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

- Návrh nového bodu č. 14 

Odměny zastupitelům od 1.1.2020 (dle nařízení vlády) 

Pro zařazení do programu: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 
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- Návrh nového bodu č. 15 

Stanovení výše příspěvku na úpravu zevnějšku (ošatného) zastupitelům provádějícím slavnostní 

obřady a matrikářce na rok 2020 

Pro zařazení do programu: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

V souvislosti s doplněním programu dochází k přečíslování bodů programu. 

 

Návrh doplněného programu zasedání: 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky  

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 10/2019 

3. Návrh programu /doplnění programu/ schválení programu zasedání 

4. Rozpočtové opatření  

5. Schválení rozpočtu města na rok 2020 

6. Pověření starostky k provedení nutných rozpočtových opatření ke konci roku 2019 dle zákona 

7. Veřejná zakázka „Sběr, příprava a odstraňování odpadu – Buštěhrad“ – výběr dodavatele 

8. Akce „Vybavení odborných učeben ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad“ – Smlouva o řízení projektu 

mezi městem Buštěhrad a LK Advisory, s.r.o. 

9. Schválení přijetí dotace na projekt zeleň v extravilánu 

10. Schválení nového nájemného pro byty v č.p. 207 

11. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, mezi DPS 

Buštěhrad a Středočeským krajem 

12. Smlouva  Buštěhrad a psím útulkem Buštěhrad 

13. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu na podporu turistických informačních 

center Středočeského kraje pro rok 2019 ve výši 19.500,- Kč. 

14. Odměny zastupitelům od 1.1.2020 (dle nařízení vlády) 

15. Stanovení výše příspěvku na úpravu zevnějšku (ošatného) zastupitelům  provádějícím slavnostní 

obřady a matrikářce na r. 2020. 

16. Obecná diskuze 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje upravený program zasedání městského 

zastupitelstva č. 11/2019 

Pro:  9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 3  byl schválen 9 hlasy. 

 

V 17.40 hod. se dostavil Jakub Plášek – změna počtu zastupitelů na 10 

 

4. Návrh na změnu rozpočtu Města Buštěhradu – rozpočtové opatření č. 12/2019 

Předsedající seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 12/2019, které svým rozsahem 

podléhá schválení zastupitelstva města /návrh je přílohou tohoto zápisu/. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2019 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 4 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

5. Schválení rozpočtu města na rok 2020 

Předsedající předložila návrh rozpočtu města Buštěhradu na rok 2020, který byl zastupiteli projednán na 

pracovní poradě. Úpravy zapracovány do návrhu, který byl v zákonné lhůtě vyvěšen na úřední desce 

města. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 
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Návrh usnesení:  

a) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pozměňovací návrh na snížení příjmů uvedených v návrhu 

rozpočtu města Buštěhradu na rok 2020 o 84.700,- Kč dle skutečně přiznané výše dotace v rámci 

souhrnného dotačního vztahu 

Pro:  10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 5a) byl schválen 10 hlasy 

 

b) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pozměňovací návrh na navýšení příjmů a výdajů (§ 3745 

rozpočtové skladby) uvedených v návrhu rozpočtu o 1 675.759,60 Kč dle obdrženého rozhodnutí o 

poskytnutí dotace na obnovu zeleně v extravilánu města Buštěhrad 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 5b) byl schválen 10 hlasy 

 

c) Zastupitelstvo města Buštěhrad schvaluje rozpočet města Buštěhradu na rok 2020 dle předloženého 

návrhu a po zapracování pozměňovacích návrhů s příjmy v celkové výši 100 730.992,95 Kč, výdaji 

v celkové výši 101 759.485,60 Kč a financováním ve výši 1 028.492,65 Kč s tím, že schodek bude 

financován z přebytku hospodaření za rok 2019. 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 5c) byl schválen 10 hlasy. 

 

 

6. Pověření starostky k provedení nutných rozpočtových opatření na konci roku 2019 dle zákona 

Do konce roku 2019 není plánováno žádné zasedání MěZ. Z tohoto důvodu zastupitelé pověřují 

starostku města k provedení nutných rozpočtových opatření ke konci roku 2019 dle zákona. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu pověřuje starostku provedením nutných rozpočtových 

opatření ke konci roku 2019 dle zákona. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 6 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

7. Veřejná zakázka „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu-Buštěhrad“ – výběr dodavatele 

Předsedající informovala o provedeném výběrovém řízení na akci „Sběr, přeprava a odstraňování 

odpadu-Buštěhrad“. Do výběrového řízení se přihlásila pouze jedna firma – AVE Kladno s.r.o. 

Předsedající proto navrhuje, aby Město Buštěhrad uzavřelo Smlouvu o poskytování služeb v oblasti 

nakládání s odpady s firmou SVE Kladno za celkovou nabídkovou cenu za provedení plnění na dobu 4 

let – 15 691.570,- Kč bez DPH. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje  výběr dodavatele na akci „Sběr, přeprava a 

odstraňování odpadu-Buštěhrad“ a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání 

s odpady mezi Městem Buštěhrad a spol. AVE Kladno s.r.o., za celkovou nabídkovou cenu 15 691.570,- 

Kč bez DPH. 

Pro:  10  Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 7 byl schválen 10 hlasy. 
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8. Akce „Vybavení odborných učeben ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad“ – smlouva o řízení projektu 

mezi Městem Buštěhrad a spol, LK Advisory s.r.o. 

Městu Buštěhrad bude přidělena dotace na akci „ Vybavení odborných učeben ZŠ a MŠ Oty Pavla 

Buštěhrad“, č. projektu CZ 06.2.67/0.0/16_063/0003790,  v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu, výzva č. 47 IROP – infrastruktura pro předškolní vzdělávání SVL-Zvýšení kvality 

a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“. 

Společnost LK Advisory, s.r.o. poskytne městu Buštěhrad služby týkající se organizačního zajištění a 

projektového a finančního řízení projektu, a zabezpečí dodržování podmínek daných dokumentací IROP. 

Předpokládaná celková cena řízení projektu je 90.000,- Kč bez DPH (cena nezahrnuje cestovné dle 

skutečně ujetých km + příslušná sazba DPH). 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o řízení projektu uzavřenou mezi 

Městem Buštěhrad a spol. LK Advisory, s.r.o, na akci „Vybavení odborných učeben ZŠ a MŠ Oty Pavla 

Buštěhrad“ za celkovou cenu 90.000,- Kč bez DPH. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

9. Schválení přijetí dotace na projekt zeleň v extravilánu. 

Městu Buštěhrad bude přidělena dotace od Ministerstva životního prostředí na akci „Obnova zeleně 

v extravilánu města Buštěhrad“ ve výši 1 675.759,60 Kč,  vlastní zdroje ve výši (min.) 418.939,90 Kč. 

Město vypíše v lednu 2020 výběrové řízení  na zhotovitele výše uvedené akce. V rámci realizace dojde 

k odstranění, ošetření a výsadbě dřevin, včetně tříleté následné péče a k založení trávníků a obnově 

polních cest v extravilánu města Buštěhrad dle připraveného projektu. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města \Buštěhradu schvaluje přijetí dotace od Ministerstva životního 

prostředí z operačního programu životní prostředí 2014-2020, na akci „Obnova zeleně v extravilánu 

města Buštěhrad“ ve výši 1 675.759,60 Kč. 

Pro: 110   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 9 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

10. Schválení nového nájemného pro byty v č.p. 207 

Zastupitelé navrhli na základě schválených Zásad pro přidělování obecních bytů novou výši nájemného 

ve dvou obecních bytech v č. p. 207. Dosavadní výše nájemného činí 55,-Kč/m
2
, navrhovaná výše 

nájemného – 110,- Kč/m
2
. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje novou výši nájemného ve dvou obecních 

bytech v č.p. 207, a to 110,- Kč/m
2
. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 10 byl schválen 10 hlasy. 
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11. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, mezi 

Městem Buštěhrad a Středočeským krajem 

Smluvní strany uzavřely dne 25.3.2019 VPS  o dotaci/příspěvku k zajištění poskytování sociální služby. 

Dotace byla poskytnuta ve výši 1 571.300,- Kč. Předmětem dodatku č. 1 je změna celkové výše dotace 

na částku 1 672.500,- Kč z důvodu přidělení dotace v druhém mimořádném termínu dotačního řízení pro 

rok 2019 v souvislosti nařízení vlády č. 263/2018 Sb. a nařízení vlády č. 332/2018 Sb. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh Dodatku č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby na rok 2019, ev.č. S-0466/SOC/2019/1, 

 uzavřenou mezi Středočeským krajem a příjemcem DPS Buštěhrad 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 11 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

12. Smlouva o dílo mezi městem Buštěhrad a psím útulkem Buštěhrad 
Předsedající  přednesla návrh na uzavření Smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel Eugenie Sychrovská-Psí 

útulek Bouchalka zavazuje k péči o zatoulané psy, kteří budou odchyceni na území města Buštěhradu. 

Navrhovaná odměna pro zhotovitele je 20,- Kč ročně na jednoho obyvatele Buštěhradu /vč. DPH/. 

Zastupitelé vznesli připomínky k výši odměny za poskytované služby, předseda fin. výboru J. Blesk 

považuje podklady předané p. Sychrovskou za nedostatečné a požádal o poskytnutí času k detailnějšímu 

vyhodnocení, příp. získání dalších podkladů. 

Předsedající uvedla, že uzavření Smlouvy doporučuje a výši odměny považuje za přiměřenou. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem 

Buštěhrad a Eugenií Sychrovskou-Psí útulek Buštěhrad  pro rok 2020, odměna za poskytované služby 

bude činit 20,- Kč/rok/na jednoho obyvatele Buštěhradu /vč. DPH|/ 

Pro: 5   Proti: 1 (J.Blesk) Zdržel se: 4 (P. Vavruška, J.Mrkvička, H.Hejná, J. 

Plášek) 

Návrh usnesení č. 12 nebyl schválen nadpoloviční většinou členů zastupitelstva. 

 

 

13. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu na podporu turistických 

informačních center Středočeského kraje pro rok 2019 ve výši 19.500,- Kč. 

Městu Buštěhrad byla schválena neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle výše 

uvedeného programu na zajištění činnosti Turistického informačního centra Buštěhrad v roce 2019, 

v max. výši 19.500,- Kč. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského 

kraje podle Programu na podporu turistických informačních center Středočeského kraje pro rok 2019 a 

uzavření VPS o poskytnutí dotace. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 13 byl schválen 10 hlasy. 
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14. Odměny zastupitelům od 1.1.2020 (dle nařízení vlády) 

Novelou Nařízení vlády č. 318/2017 ze dne 9.12.2019 byla stanovena nová max. výše odměn 

neuvolněným členům zastupitelstva.  Zastupitelstvo schvaluje nové výše odměn pro neuvolněné členy 

zastupitelstva od 1.1.2020  dle návrhu, který je přílohou tohoto zápisu. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze|: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nové výše odměn jednotlivým neuvolněným 

členům zastupitelstva, s platností od 1.1.2020, ve výši uvedené v příloze tohoto zápisu. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 14 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

 

15. Stanovení výše příspěvku na úpravu zevnějšku (ošatného) zastupitelům provádějícím slavnostní 

obřady a matrikářce na rok 2020. 

Předsedající podala návrh na vyplacení finančního příspěvku – tzv. ošatné – pro zastupitele a matrikářku, 

kteří zajišťují slavnostní akty a občanské obřady města Buštěhradu  dle návrhu, který je přílohou tohoto 

zápisu. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výši příspěvku na úpravu zevnějšku /ošatné/  

starostce D. Javorčekové, místostarostce M. Kindlové, pověřenému zastupiteli J. Pláškovi a matrikářce 

J. Zemanové dle předloženého návrhu. Termín vyplacení-spolu s odměnou, či platem za měsíc leden 

2020. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 15 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

16. Obecná diskuze: 

D. Javorčeková – informovala o Petici občanů obce Makotřasy, kterou iniciovali zastupitelé obce na 

základě tragické dopravní nehody, která se stala na přechodu pro chodce na silnici I/61. Obsahem petice 

je požadavek na vybudování zpomalovacího ostrůvku nebo jiného zpomalovací prvku v tomto úseku 

silnice.   

JX.Xxxxx -  zálohování kroniky města Buštěhradu na externí disk 

X.Xxxxx– zprůjezdnění polní cesty směrem z Buštěhradu do Stehelčevse /výstavba RD v lokalitě za 

pivovarskými sklepy/ 

X.Xxxxx– dosud nebyly dodány výsledky archeologického průzkumu, který proběhl v r. 2018 na 

pozemku za pivovarskými sklepy 

XXXX.XXXXXXX– informovala o programu S knihou do života, který probíhá v rámci knihoven, 

možnost využití při slavnostním vítání nových občánků. 

 

      
  

Předsedající oznámila, že program zasedání byl vyčerpán, poděkovala přítomným zastupitelům a 

zasedání v 18.45 hod. ukončila. 
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Usnesení 

ze  zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 11/2019 

ze dne 18.12.2019 

 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 11 ze dne 18.12.2019 přijalo tato usnesení: 

 

Schvaluje: 

Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu p Magdu Kindlovou a p. Milana Mudru, zapisovatelku 

tohoto zasedání p. Janu Zemanovou. 

Usnesením č. 2 – zápis ze zasedání č. 10/2019 ze dne 27.11.2019 

Usnesením č. 3 – upravený program zasedání městského zastupitelstva č. 11/2019 

Usnesením č. 4 – rozpočtové opatření č. 12/2019 

Usnesením č. 5a) – pozměňovací návrh na snížení příjmů uvedených v návrhu rozpočtu města 

Buštěhradu na rok 2020 o 84.700,- Kč dle skutečně přiznané výše dotace v rámci souhrnného 

dotačního vztahu. 

Usnesením č. 5b) – pozměňovací návrh na navýšení příjmů a výdajů (§ 3745 rozpočtové 

skladby) uvedených v návrhu rozpočtu o 1 675.759,60 Kč dle obdrženého rozhodnutí o 

poskytnutí dotace na obnovu zeleně v extravilánu města Buštěhrad 

Usnesením  č. 5c) – rozpočet města Buštěhradu na rok 2020 dle předloženého návrhu a po 

zapracování pozměňovacích návrhů s příjmy v celkové výši 100 730.992,95 Kč, výdaji v celkové 

výši 101  759.485,60 Kč a financováním ve výši 1 028.492,65 Kč s tím, že schodek bude 

financován z přebytku hospodaření za rok 2019. 

Usnesením č- 6 – pověřuje starostku provedením nutných rozpočtových opatření ke konci roku 

2019 dle zákona. 

Usnesením č. 7 – výběr dodavatele na akci „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu-Buštěhrad“ a 

schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady mezi Městem 

Buštěhrad a spol. AVE Kladno s.r.o., za celkovou nabídkovou cenu 15 691.570,- Kč bez DPH. 

Usnesením č. 8 – Smlouvu o řízení projektu uzavřenou mezi Městem Buštěhrad a spol. LK 

Advisory, s.r.o., na akci „Vybavení odborných učeben ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad“ za 

celkovou cenu 90.000,- Kč bez DPH. 

Usnesením č. 9 – přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí z operačního programu 

životní prostředí 2014-2020, na akci „Obnova zeleně v extravilánu města Buštěhrad“ ve výši 

1 675. 759,60 Kč. 

Usnesením č. 10 – novou výši nájemného ve dvou obecních bytech v č.p. 207, a to 110,- Kč/m
2
 

Usnesením č. 11 – návrh Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na 

poskytování sociální služby na rok 2019, ev. Č. S-0466/SOC/2019/1, uzavřenou mezi 

Středočeským krajem a příjemcem DPS Buštěhrad. 

Usnesením č. 13 – přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu na podporu 

turistických informačních center Středočeského kraje pro rok 2019 a uzavření VPS o poskytnutí 

dotace. 

Usnesením č. 14 – nové výše odměn jednotlivým neuvolněným členům zastupitelstva, s platností 

od 1.1.2020, ve výši uvedené v příloze tohoto zápisu. 

Usnesením č. 15 – výši příspěvku na úpravu zevnějšku (ošatné) starostce D. Javorčekové, 

místostarostce M. Kindlové, pověřenému zastupiteli J. Pláškovi a matrikářce Janě Zemanové dle 

předloženého návrhu. Termín vyplacení – spolu s odměnou či platem za měsíc leden 2020. 

. 
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Zamítá: 

Usnesením č. 12 -  uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Buštěhrad a Eugenií Sychrovskou-Psí 

útulek Buštěhrad pro rok 2020, odměna za poskytované služby bude činit 20,- Kč/rok/na jednoho 

obyvatele Buštěhradu (vč. DPH). 

 

 

                         Zápis by vyhotoven dne 27.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 


