
                                                                           Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne  27.11.2019 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

                                                                     č. 10/2019 

                                                                  

                                 

Č.j.  20232019/1 

 

Přítomni: Daniela Javorčeková , Jiří Blesk, Eva Gallatová(17.35 hod.), Hana Hejná , Jiřina Kopsová, , 

Milan Mudra , Jakub Plášek (17.40 hod.), Stanislava Šumná, Pavel Vavruška, Magda Kindlová 

 

Omluveni:  Jan Mrkvička 

                   

V sále přítomno v době zahájení 11 občanů 

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 8 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.  Stanislavu Šumnou a p. Hanu 

Hejnou. 

Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Jana Zemanová. 

K návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje ověřovatele zápisu p. Stanislavu Šumnou 

a p. Hanu Hejnou, a  jako zapisovatelku schvaluje Janu Zemanovou 

Pro:  8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 1 schválen 8 hlasy 

  

 

            

2.       Schválení zápisu ze zasedání č. 9/2019 

      Předsedající konstatovala, že ověřovatelé zápisu  zápis přečetli, připomínky k  

      zápisu byly zapracovány, a ověřovatelé svými podpisy potvrdili jeho správnost. 

   

      Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání č. 9/2019  

      ze dne 30.10.2019. 

      Pro: 8    Proti: 0  Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 2 schválen 8 hlasy 

 

V 17.35 se dostavila Eva Gallatová – změna počtu zastupitelů na 9 

 

3. Návrh programu zasedání 

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

deskách  a navrhla úpravu programu jednání: 

Nové body do programu jednání: 

- Bod č. 18 – schválení bezúplatného nabytí pozemku parc.č. 1653/5 od SPÚ 

Pro zařazení do programu: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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- Bod č. 19 – Dodatek č. 1 ke zprostředkovatelské smlouvě mezi městem Buštěhrad a realitní kanceláří 

Evropa 

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

 

- Bod č. 20 – zásady pro přidělování bytů v majetku města 

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

 

 

- Bod č. 21 – návrh na zařazení do registru čekatelů na byt (p. Neumannová) 

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

 

- Bod č. 22 – přijetí nových členů do Soc. a zdrav. výboru 

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

 

- Bod č. 23 – změna položek v přidělené dotaci pro Český svaz chovatelů kanárů 

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

 

- Bod č. 24 – Změna položek v přidělené dotaci pro spolek Senioři ČR, MO Buštěhrad 

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

 

- Bod č. 25 – kontrola usnesení ze zasedání MěZ č. 7,8,9/2019 

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.9/2019 

3. Návrh programu /doplnění programu/ schválení programu zasedání 

4. Rozpočtové opatření  

5. OZV Města Buštěhradu č. 3/2019 o místních poplatcích 

6. OZV Města Buštěhradu č. 6/2019, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob 

využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Buštěhradu 

7. Řád veřejného pohřebiště 

8. Rozhodnutí o zrušení VŘ na přístavbu MŠ a vypsání nového VŘ 

9. Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Buštěhradu na rok 2020 

10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje mezi městem Buštěhrad a 

firmou Černohlávek oil 

11.  Smlouva o dílo mezi městem Buštěhrad a psím útulkem Buštěhrad 

12.  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby (parc.č. 1077/1 

a 991/6 v k.ú.Buštěhrad 

13.  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (akce „Buštěhrad rozvody v.o. 

podél hřbitova a cyklostezky“ mezi městem Buštěhrad  a Středočeským krajem zastoupeným KÚSK 

14. Projednání přerušení provozu  MŠ od 23.12.2019 do 3.1.2020 

15. Žádost ZUŠ o využití neinvestičního příspěvku města na rok 2019 na pokrytí DPP – na vědomí 

16. Diskuze na téma odpadů 

17. Program „Kompostuji, nepotřebuji hnědou popelnici“ 

18. Schválení bezúplatného nabytí pozemku parc.č. 1653/5 od SPÚ 

19. Dodatek č. 1 ke zprostředkovatelské smlouvě mezi městem Buštěhrad a realitní kanceláří Evropa 

20. Zásady pro přidělování bytů v majetku města 

21. Návrh na zařazení do registru čekatelů na byt v DPS (x.Xxxxxxxxxx) 

22. Přijetí nových členů do SZV 
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23. Změna položek v přidělené dotaci pro Český svaz chovatelů kanárů 

24. Změna položek v přidělené dotaci  pro spolek Senioři ČR, MO Buštěhrad 

25. Kontrola usnesení ze zasedání MěZ č.. 7,8,9/2019 

26. Obecná diskuze 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje upravený program zasedání městského 

zastupitelstva č. 10/2019 

Pro:  9  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 3 byl schválen 9 hlasy 

 

V 17.45 se dostavil p. Jakub Plášek – změna počtu zastupitelů na 10 

 

 

4. Návrh na změnu rozpočtu Města Buštěhradu – rozpočtové opatření č. 11/2019 

Předsedající  seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 11/2019, 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. 11/2019. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 4 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

 

5. OZV Města Buštěhradu č. 3/2019 - O místních poplatcích 

OZV byla aktualizována dle současné platné legislativy a zahrnuje tyto místní poplatky: 

- Poplatek ze psů 

- Poplatek za užívání veřejného prostranství, 

- Poplatek ze vstupného 

- Poplatek z ubytovací kapacity 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky 

Diskuze: 0 

        Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města  

        Buštěhradu O místních poplatcích. 

        Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

        Návrh usnesení č. 5 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

6. OZV města Buštěhradu č. 6/2019, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob 

využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Buštěhradu 

OZV upravuje sběr a shromažďování rostlinných zbytků: 

- Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad 

- Bioodpad rostlinného původu, který vznikl jako odpad z provozu domácností 

- Způsob využívání zeleného kompostu 

Xxxxxxxx – kam jsou ukládány zbytky zeleně z přistavených kontejnerů v Buštěhradě? Odp. Město má 

uzavřenu smlouvu s p. Xxxxxxx o ukládání zeleně na kompost za Buštěhradem, a dále pak odváží část 

zeleně do kompostárny. 

J. Plášek – ve vyhlášce není uvedeno, že rostlinné zbytky lze ukládat také na sběrné místo. Odp.- bude 

doplněno do OZV do čl. 1, bod 1). 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města 

Buštěhradu č. 6/2019, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného 

kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Buštěhradu. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 6 byl schválen 10 hlasy. 
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7. Řád veřejného pohřebiště města Buštěhradu 

ŘVP upravuje provoz na veřejném pohřebišti města dle platné legislativy. Vztahuje se na provozovatele 

pohřebiště (město Buštěhrad), nájemce hrobových míst, návštěvníky pohřebiště, a na další osoby, které 

se souhlasem provozovatele pohřebiště vykonávají na pohřebišti činnost nebo se zde zdržují. 

Xxxxxxx– zda je v řádu řešena povinnost nájemců hrobových míst na údržbu hrobového místa? Odp. – 

v řádu je podrobně uvedeno v čl. 6. 

Xxxxxx– jak bude řešena problematika tzv. opuštěných hrobů? Odp. – pokud se nepodaří dohledat 

nájemce hrobového místa, může provozovatel s hrobovým místem nakládat až po uplynutí doby 10 let. 

Provozovatel může v té době pouze hrobové místo upravit tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost 

návštěvníků pohřebiště. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Řád veřejného pohřebiště města 

Buštěhradu. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 7 byl  schválen 10 hlasy. 

 

 

8. Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení na akci „Město Buštěhrad-rozšíření mateřské školy“, a 

vypsání nového výběrového řízení. 

V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, vč. důvodů ekonomických, 

pro které se město Buštěhrad rozhodlo ve výběrovém řízení nepokračovat a vypsat řízení nové.. Vítězný 

dodavatel – firma FIMOREK – oznámila, že není schopna garantovat nabídkovou cenu a další nabídka 

v pořadí je pro město Buštěhrad ekonomicky nevýhodná. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu rozhodlo o zrušení podlimitního řízení „Město 

Buštěhrad – rozšíření mateřské školy“, a zároveň rozhodlo o vypsání nového zadávacího řízení za 

stejných podmínek. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

9. Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Buštěhradu na rok 

2020. 

Cílem tohoto Programu je podpoření snahy občanů  o zlepšení celkového vzhledu domů, a tím i celého 

města. Návratnou finanční výpomocí se rozumí bezúročně poskytnutá půjčka, kterou je příjemce 

povinen ve stanovených lhůtách a splátkách vrátit do rozpočtu města. Jednomu žadateli může být 

poskytnuta návratná finanční výpomoc v max. výši 100.000,- Kč, min. výše splátky je  1.500,- Kč/měs.  

NFV může byt žadateli poskytnuta za podmínek stanovených tímto Programem. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Program pro poskytování návratných 

finančních výpomocí z rozpočtu města Buštěhradu na rok 2020. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 9 byl schválen 10 hlasy. 
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10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje, uzavřenou mezi městem 

Buštěhrad a firmou Černohlávek oil 

V Buštěhradě jsou rozmístěny 4 sběrné nádoby na použitý kuchyňský olej a tuk. Zpětný odběr oleje a 

tuků byl doposud pro město zdarma, ale z důvodu zvýšeného výskytu ostatních druhů odpadů v těchto 

sběrných nádobách, kdy tyto odpady musí firma likvidovat na své náklady,  dochází s účinností od 

1.12.2019 k zpoplatnění této služby – a to částkou 500.- Kč /rok/1 nádoba  (bez DPH). 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o zpětném odběru 

použitého rostlinného oleje uzavřenou mezi městem Buštěhrad a firmou Černohlávek oil. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 10 byl přijet 10 hlasy. 

 

 

11. Smlouva o dílo mezi městem Buštěhrad a psím útulkem Buštěhrad 

Eugenie Sychrovská-Psí útulek Bouchalka se zavazuje k péči o zatoulané psy, kteří budou odchyceni na 

území města Buštěhradu. Odměna za poskytované služby činí 20,- Kč/ročně na jednoho obyvatele 

Buštěhradu. 

Předsedající uvedla, že jí byl p. Sychrovskou přislíben přehled o počtu psů odchycených na území města 

a převzatých od občanů města. Tento přehled nebyl ke dni zasedání k dispozici, proto předsedající 

navrhla schválení Smlouvy o dílo odložit. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na odložení projednání a schválení 

Smlouvy o dílo mezi městem Buštěhrad a Eugenií Sychrovskou-Psí útulek Buštěhrad. 

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

Návrh usnesení č. 11 byl přijat 9 hlasy. 

 

 

12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby (parc.č. 1077/ a 

991/6 v k.ú Buštěhrad) mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a.s. 

Město Buštěhrad je vlastníkem pozemků parc.č. 1077/1 a 991/6 v k.ú. Buštěhrad, do jejichž části bude 

umístěno zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení).  Jednorázová úhrada za zřízení věcného 

břemen na těchto pozemcích je stanovena ve výši 1.000,- Kč, 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

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

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6024944/SoBSoVB/001, na pozemcích parc.č. 

1077/ 1 a 991/6 v k.ú. Buštěhrad. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 12 byl přijat 10 hlasy. 

 

 

13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (akce „Buštěhrad rozvody V.O. 

podél hřbitova a cyklostezky“) mezi městem Buštěhrad a Středočeským krajem zastoupeným 

KSÚS 

Středočeský kraj je vlastníkem pozemků parc.č. 221/4, 249, 215/27, 221/15, 221/6, 221/3 a 221/11 v k.ú. 

Buštěhrad,  na kterých bude umístěno kabelové vedení pro veřejné osvětlení podél hřbitova a 

cyklostezky, a proto bude k těmto pozemkům zřízeno věcné břemeno. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě k pozemní komunikaci a s podmínkami stavby a provozu na akci „Buštěhrad 

rozvody V:O. podél hřbitova a cyklostezky“, uzavřenou mezi Středočeským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, a městem Buštěhrad. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení byl přijat 10 hlasy. 

 

 

14. Projednání přerušení provozu MŠ od 23.12.2019 do 03.01.2020 

Vedení ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad požádalo o schválení přerušení provozu MŠ v době vánočních 

prázdnin od 23.12.2019 do 3.1.2020. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přerušení provozu MŠ v Buštěhradě v době 

od 23.12.2019 do 03.01.2020. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 14 byl přijat 10 hlasy 

 

 

15. Žádost ZUŠ Buštěhrad o využití neinvestičního příspěvku města na rok 2019 na pokrytí DPP – na 

vědomí 

Místostarostka M. Kindlová seznámila zastupitele s informací ředitele ZUŠ Buštěhrad o využití 

finančních prostředků z neinvestičního příspěvku města pro výplatu odměn na Dohody o provedení 

práce pro učitele v ZUŠ, kteří zastupují za nemocné učitele. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze:0 

Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí. 

 

 

Vzhledem k o očekávané diskuzi občanů k bodu č. 16 -  svoz a likvidace domácího odpadu – bylo 

stanoveno, že tento bod bude na programu jednání MěZ projednáván od 18.30 hod.  Protože  body č. 1-

15 byly projednány, a do stanoveného času  diskuze zbývá cca 20 minut, předsedající navrhla 

pokračovat v jednání bodem č. 18 a k bodům č. 16 a 17 (body spolu souvisí) se vrátit v určený čas. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Zasedání MěZ bude pokračovat bodem č. 18 

 

18. Schválení bezúplatného nabytí pozemku parc.č. 1653/5 od SPÚ 

Státní pozemkový úřad je vlastníkem pozemku parc. č 1653/5, k.ú. Buštěhrad, na kterém společnost 

BEMETT, a.s. vybudovala a zrekonstruovala stávající komunikaci, kterou doplnila chodníkem a 

parkovacím stáním (v rámci výstavby RD). Tento pozemek bude na základě žádosti převeden do 

majetku města. 

      Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

      Diskuze: 0 

      Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 1653/5, 

     k.ú. Buštěhrad, do majetku města Buštěhradu 

      Pro:  10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 18 byl přijat 10 hlasy 
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19. Dodatek č. 1 ke zprostředkovatelské smlouvě mezi městem Buštěhrad a realitní kanceláří Evropa 

      Realitní kancelář Evropa zprostředkovává pro město Buštěhrad případné uzavření kupní smlouvy o  

      převodu nemovitých věcí (pozemků) v lokalitě za buštěhradskou haldou. Pozemek vedený jako komu- 

      nikace nebude město k prodeji nabízet a pozemek zůstane ve vlastnictví města. Dodatek č. 1 tak upravu- 

     je aktuální stav pozemků nabízených k prodeji. 

     Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

     Diskuze: 0 

      Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dodatek č. 1 ke Zprostředkovatelské  

      Smlouvě ze dne 14.01.2019, uzavřený mezi městem Buštěhrad a realitní kanceláří EVROPA. 

     Pro:  10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

     Návrh usnesení č. 19 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

20. Zásady pro přidělování bytů v majetku města 

      Zásady pro přidělování bytů v majetku města Buštěhradu jsou upraveny podle platné legislativy a 

      stanovují  nové podmínky města pro přidělování bytů na základě následujících skutečností: 

- Prostřednictvím tzv obálkové metody 

- Rozhodnutím o přidělení bytu za účelem sociálního bydlení max. na 1 rok 

- Rozhodnutím o přidělení konkrétnímu žadateli za cenu obvyklou 

- Rozhodnutím o přidělení bytu jako bytu služebního 

O přidělení volného bytu a o podmínkách nájmu rozhoduje zastupitelstvo města na návrh bytové 

komise. 

       J. Blesk – navrhuje doplnit do podmínek přidělování bytu prostřednictvím obálkové metody, že žadatel  

       musí mít trvalý pobyt v Buštěhradě alespoň 2 roky. Zastupitelé s doplněním do Zásad souhlasí. 

      Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Zásady pro přidělování bytů v majetku  

      města. 

      Pro:  10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 20 byl schválen 10 hlasy 

 

 

21. Návrh na zařazení do registru čekatelů na byt v DPS (Xxxxxxxxxx) 

      Předsedkyně sociálního a zdravotního výboru S. Šumná předložila návrh na zařazení p.Xxxx 

      Xxxxxxxxxx do registru čekatelů na byt v DPS.  X.Xxxxxxxxxx splňuje všechny podmínky 

      pro přijetí do DPS. 

      Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

      Diskuze: 0 

      Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení p. Xxxx Xxxxxxxxxx do  

      registru čekatelů na byt v DPS.  

      Pro:  10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení byl přijat 10 hlasy. 

 

 

22. Přijetí nových členů do sociálního a zdravotního výboru 

      Předsedkyně sociálního a zdravotního výboru S. Šumná požádala o schválení rozšíření SZV o 2 nové  

      členy, a to p.Xxx.Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xx.. a p.Xxxxx Xxxxxx. 

      Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

      Diskuze: 0 

      Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nové členy sociálního a zdravotního 

      výboru – p. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx. a p.Xxxxxxxxxxxx. 

      Pro:  10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení byl přijat 10 hlasy. 
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23. Změna položek v přidělené dotaci pro Český svaz chovatelů kanárů 

      Jedná se o změnu ve dvou položkách: 

- Účast na mezinárodních soutěžích  -2,- Kč 

- Příprava kvalifikace    +2,- Kč 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje změnu položek v přidělené dotaci pro 

Český svaz chovatelů, ZO chovatelů zpěvných kanárů dle předloženého návrhu 

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

Návrh usnesení č. 23 byl přijat 9 hlasy. 

 

 

24. Změna položek v přidělené dotaci pro spolek Senioři ČR z.s., MO Buštěhrad 

      Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje změnu položek v přidělené dotaci pro  

      spolek Senioři ČR z.s., MO Buštěhrad dle předloženého návrhu. 

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

     Návrh usnesení č. 24 byl přijat 9 hlasy 

 

 

25.  Kontrola usnesení ze zasedání MěZ č. 7,8,9/2019 

        Kontrola usnesení byla provedena, všechna plnění usnesení byla naplněna. 

         Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí 

 

Schválené body programu byly projednány, proto se přistoupilo k odloženým bodům č. 16 a č. 17. 

 

16.  Diskuze na téma odpadů 

Předsedající předala slovo pracovnici MěÚ p. Dagmar Novotné, která v úvodu vysvětlila, jak se mění 

systém nakládání s odpady, příčiny a důsledky, postup přípravy na změnu systému v Buštěhradě: 

Na území ČR se zavádí nová odpadová legislativa – MŽP navrhlo v novém zákoně o odpadech postupné 

zvyšování poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky. Pro obce tak 

nastává zavedení potřebných kroků pro dosažení vysoké míry třídění vyprodukovaného komunálního 

odpadu, aby finanční zátěž, která na obce dopadne, nebyla tak značná. 

Z tohoto důvodu, zjištění možností jak nakládat s odpady a v jaké režii, si město Buštěhrad zadalo studii 

– zhotovení analýzy skutečného stavu v demografických podmínkách Buštěhradu, a stanovení strategie 

odpadového hospodářství.  Z analýzy bylo zjištěno, že program „Třídím, tudíž šetřím“ je nedostačující a 

dochází i jeho zneužívání. Dále bylo zjištěno, že velký podíl v TDO tvoří bioodpad. Způsob třídění této 

komodity není příliš mezi občany rozšířen. S ohledem na platnost nové legislativy ji však obce zavádět 

musí. 

S ohledem na nově schválené vyhlášky města Buštěhradu, rozhodlo zastupitelstvo města o novém 

způsobu svozu komunálního odpadu a třídění bioodpadů. 

Od 1.1.2020 bude svoz komunálních odpadů probíhat v intervalu 1 x za 14 dní. K nádobě černé barvy 

bude pro každé číslo popisné přidána hnědá nádoba na bioodpad. K bytovým domům několik dalších 

nádob, objemově podle počtu obyvatel. Svoz bioodpadu bude zakalkulován v ceně místního poplatku na 

osobu a rok ve výši 950,- Kč/osoba/rok. Současně zastupitelstvo města Buštěhradu rozhodlo o spuštění 

motivačního programu pro oblast třídění bioodpadu. Pro ty občany, kteří se přihlásí ke kompostování 

bioodpadu a skutečně tak budou činit (tzn. že nebudou využívat hnědou popelnici a ušetří tak za její 

svoz) je stanovena úleva ve výši 200,- Kč z celkové výše místního poplatku na osobu a rok. Sleva je 

vázána na podmínku přihlášení všech bydlících, trvale hlášených osob, v jednom čísle popisném. 
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      Diskuze občanů 

- 14 denní svoz  odpadů -  bude ve velké většině pro domácnosti nedostačující 

- Zápach z popelnic při 14 denním svozu 

- Chybí informace o správném třídění odpadů 

- Chybí možnost volby velikosti popelnice a četnosti svozů 

- Kde se město inspirovalo, nebo z jakých informací město vycházelo při tvorbě tohoto programu 

- Svoz odpadů vlastními popelářskými auty – problematika vlastního svozu a hlavně ukládání odpadu 

a jeho likvidace. 

- Cena za svoz odpadu 

V průběhu diskuze byly zastupiteli a pracovnicí MěÚ vysvětlovány jednotlivé dotazy k výše 

uvedeným bodům. 

Závěrem zastupitelé konstatovali, že nastavený program svozu, likvidace a třídění odpadů vychází ze 

zjištěného stavu a možností města. Pokud se program neosvědčí nebo se objeví další možný způsob 

svozu, likvidace a třídění odpadu, je samozřejmě možné tento program změnit. 

V průběhu diskuze odešel v 18.50 hod. P. Vavruška – změna počtu zastupitel na 9 

V průběhu diskuze odešla v v 19.15 hod. H. Hejná – změna počtu zastupitelů na 8 

V průběhu diskuze odešla v 19:45 hod. E. Gallatová – změna počtu zastupitelů na 7 

Předsedající v 19.50 hod. diskuzi ukončila. 

 

 

17. Program „Kompostuji, nepotřebuji hnědou popelnici“ 
Předsedající představila návrh motivačního programu „Kompostuji, nepotřebuji hnědou popelnici“, 

kterým se stanoví podpora systému obecného kompostování a komunitního kompostování a způsob 

využití kompostu k údržbě a obnově vlastní zeleně a veřejné zeleně na území města Buštěhradu. Občan 

má možnost se do tohoto Programu přihlásit za předpokladu, že se svým podpisem na ohlašovacím 

evidenčním formuláři zaváže plnit městem Buštěhradem stanovené podmínky likvidace svého, vlastní 

činností vyprodukovaného bioodpadu, formou kompostování.. Na základě tohoto formuláře bude 

občanovi přiznaná úleva na místním poplatku při splnění všech podmínek stanovených Programem. 

      Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje program „Kompostuji, nepotřebuji hnědou  

      popelnici“. 

      Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení byl přijat 7 hlasy. 

 

 

25.  Obecná diskuze 

       J. Blesk – poděkoval pracovnicím MěÚ p. X.Xxxxxxxa p. X.Xxxxx za přípravu a realizaci nového  

       systému svozu odpadů a možnosti třídění bioodpadu. 

       p.XXXXXXX Xxxxxxxx– nerovný povrch komunikace v ul. Revoluční,  upozornit KSÚS na špatný  

       stav jejich komunikací 

       jejich komunikací v Buštěhradě. 

X.Xxxxxxxxxx– špatný stav opěrné zdi u firmy DYNEX podél chodníku v ul. Kladenské 

        

 

 

+ 

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

zasedání v 20.00 hod. ukončila. 
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Usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 10/2019 

ze dne 27. 11. 2019 

 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 10 ze dne 27.11.2019 přijalo tato usnesení: 

 

Schvaluje: 

Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu p Stanislavu Šumnou a p. Hanu Hejnou, zapisovatelku 

tohoto zasedání p. Janu Zemanovou. 

Usnesením č. 2 – zápis ze zasedání č. 9/2019 ze dne 30.10.2019 

Usnesením č. 3 – upravený program zasedání městského zastupitelstva č. 10/2019 

Usnesením č. 4 – rozpočtové opatření č. 11/2019 

Usnesením č. 5 - Obecně závaznou vyhlášku Města Buštěhradu č. 3/2019  O místních poplatcích 

Usnesením č. 6 – Obecně závaznou vyhlášku Města Buštěhradu č. 6/2019, kterou se stanoví 

systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově 

veřejné zeleně na území města Buštěhradu 

Usnesením č. 7 –  Řád veřejného pohřebiště města Buštěhradu 

Usnesením č. 9 –  Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z rozpočtu města 

Buštěhradu na rok 2020. 

Usnesením č. 10 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje 

uzavřenou mezi městem Buštěhrad a firmou Černohlávek oil. 

Usnesením č. 11 – návrh na odložení projednání a schválení Smlouvy o dílo mezi městem 

Buštěhrad a Eugenií Sychrovskou-Psí útulek Buštěhrad. 

Usnesením č. 12 -  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IV-12-6024944/SoBSoVB/001, na pozemcích parc.č. 1077/1 a 991/6 v k.ú. Buštěhrad 

Usnesením č. 13 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemní 

komunikaci a s podmínkami stavby a provozu na akci „Buštěhrad rozvody V.O. podél hřbitova a 

cyklostezky“, uzavřenou mezi Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou 

silnic Středočeského kraje, a městem Buštěhrad. 

Usnesením č. 14 – přerušení provozu MŠ v Buštěhradě v době od 23.12.2019 do 03.01.2020 

Usnesením č. 17 – program „Kompostuji, nepotřebuji hnědou popelnici“ 

Usnesením č. 18 -  bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 1653/5, k.ú. Buštěhrad, do majetku města 

Buštěhradu 

Usnesením č. 19 – Dodatek č. 1 ke Zprostředkovatelské Smlouvě ze dne 14.01.2019, uzavřený 

mezi městem Buštěhrad a realitní kanceláří EVROPA. 

Usnesením č. 20 – Zásady pro přidělování bytů v majetku města 

Usnesením č. 21 – zařazení p. Xxxx Xxxxxxxxxxx do registru čekatelů na byt v DPS 

Usnesením č. 22 – nové členy sociálního a zdravotního výboru – p.Xxx.Xxxxxx Xxxxxxxxxxx. 

a p. Xxxxx Xxxxxxxx 

Usnesením č. 23 – změnu položek v přidělené dotaci pro Český svaz chovatelů , ZO chovatelů 

zpěvných kanárů dle předloženého návrhu 

Usnesením č. 24 – změnu položek v přidělené dotaci pro spolek Senioři ČR z.s., MO Buštěhrad, 

dle předloženého návrhu 

 

 

       Bere na vědomí: 

       Usnesením č. 15 – informaci ředitele ZUŠ Buštěhrad o využití finančních prostředků z  

       neinvestičního příspěvku města pro výplatu odměn na Dohody o provedení práce pro  

       učitele v ZUŠ 
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    Usnesením č. 25 -  informaci o plnění usnesení ze zasedání MěZ č. 7,8,9,/2019 

 

 

     Rozhodlo o zrušení: 

     Usnesením č. 8 – podlimitního řízení „Město Buštěhrad – rozšíření mateřské školy“, a zároveň 

rozhodlo o vypsání nového zadávacího řízení za stejných podmínek. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 


