Zápis
ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ),
které se konalo dne 30. 1. 2019 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1
č. 1 / 2019
Č.j. : 161 / 2019-1
Přítomni: Daniela Javorčeková, Pavel Vavruška, příchod v 17:40 hod., Jiří Blesk-příchod
v 17:45 hod., Jan Mrkvička, Jiřina Kopsová, Stanislava Šumná, Eva Gallatová, Hana Hejná
Omluveni: Milan Mudra, Jakub Plášek, Magda Kindlová
V sále přítomni v době zahájení 3 občané.
Pořizován audio záznam.
1. Zahájení zasedání
Zasedání zastupitelstva města zahájila v 17:35 hod. a dále řídila starostka města Ing. arch.
Daniela Javorčeková, (dále předsedající).
Jako zapisovatelku předsedající navrhla Dagmar Novotnou. Za ověřovatele zápisu tohoto
zasedání předsedající navrhla: Jiřinu Kopsovou, Stanislavu Šumnou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje ověřovatele zápisu Jiřinu
Kopsovou a Stanislavu Šumnou, jako zapisovatelku Dagmar Novotnou.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 1 schválen.
2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 1/2018, 2/2018 a 3/2018-nové zastupitelstvo
Předsedkyně KV Hana Hejná sdělila, že kontrola usnesení byla provedena, a nebylo
shledáno pochybení.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
3. Schválení zápisu ze zasedání č. 3/2018-N
Předsedající vyzývá ověřovatele, aby se vyjádřili k zápisu č. 3/2018,nové zastupitelstvo.
Ověřovatelé tohoto zápisu nejsou momentálně na zasedání přítomni, nicméně předsedající
konstatovala, že neobdržela žádné připomínky ze strany zastupitelů ani veřejnosti, a proto
navrhuje usnesení:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání č. 3/2018-N
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 3 schválen.
4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání doplněný
program zasedání:
Předsedající navrhuje doplnění programu o následující body:
Bod č. 19. ZUŠ Buštěhrad – schválení odpisového plánu na rok 2019.
Pro:6
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Bod č. 19 pod názvem: ZUŠ Buštěhrad – schválení odpisového plánu na rok 2019 byl
zařazen do programu zasedání.
Bod č. 20. Dodatek č. 1 ke smlouvě mezi městem Buštěhrad a AVE Kladno, o svozu odpadů
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 20. Dodatek č. 1 ke smlouvě mezi městem Buštěhrad a AVE Kladno, o svozu
odpadů byl zařazen do programu zasedání.
Bod č. 21. Nové odměny zastupitelů (dle nařízení vlády)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 21. Nové odměny zastupitelů (dle nařízení vlády), byl zařazen do programu
zasedání.
Bod č. 22. Revitalizace bývalých pivovarských sklepů – schválení zadání studie (arch.
Kouřimská)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 22. Revitalizace bývalých pivovarských sklepů – schválení zadání studie (arch.
Kouřimská), byl zařazen do programu zasedání.
Bod č. 23. Odpisy pohledávek do roku 2018
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 23. Odpisy pohledávek do roku 2018, byl zařazen do programu zasedání.
Došlo k přečíslování bodů: bod č. 24. Obecná diskuze.
Žádné další návrhy nebyly předneseny.
Nové znění programu:
1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky
2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 1/2018, 2/2018 a 3/2018
3. Schválení zápisu ze zasedání č. 3/2018
4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání
5. Plán práce Finančního výboru na rok 2019
6. Plán práce Kontrolního výboru na rok 2019
7. Schválení podání žádosti o dotaci z MMR, program Podpora obnovy a rozvoje venkova,
dotační titul: Podpora obnovy místních komunikací, Název projektu:
„Obnova
místních komunikací ve městě Buštěhrad“
8. Schválení přidělení zakázky na administraci dotace (firma TNT Consulting)
9. Projekt „Zámek Buštěhrad – Obnova východního křídla pro praktickou školu a ŠPZ“ Usnesení zastupitelstva o přenesení pravomocí
10. Dotace spolkům
11. Změna ve složení Kulturního výboru (odchází
, přichází
)
12. Žádost o prodej či pronájem části pozemku parc. č. 391/1 (
)
13. ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad – žádost o schválení možnosti přijímání finančních darů do
20 tis. Kč.
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ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad – žádost o schválení odměny ředitelce
DPS Buštěhrad – obsazení volného bytu
DPS Buštěhrad – schválení žádosti o instalaci kamer
Schválení připojení se města k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Krizový plán města Buštěhradu, složení Krizového štábu a Povodňové komise města
Buštěhradu
19. ZUŠ Buštěhrad – schválení odpisového plánu na rok 2019
20. Dodatek č. 1 ke smlouvě mezi městem Buštěhrad a AVE Kladno, o svozu odpadů
21. Nové odměny zastupitelů (dle nařízení vlády)
22. Revitalizace bývalých pivovarských sklepů – schválení zadání studie (arch. Kouřimská)
23. Odpisy pohledávek do roku 2018
24. Obecná diskuze
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný program zasedání
zastupitelstva č. 1/2019.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 4 byl schválen.
14.
15.
16.
17.
18.

5. Plán práce Finančního výboru
Předsedající informuje návrhu Plánu práce Finančního výboru, předseda FV J. Blesk dosud
není přítomen, proto bod odkládá.
Diskuze:0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu odkládá bod č. 5 Plán práce Finančního
výboru.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 5 byl schválen.
6. Plán práce Kontrolního výboru na rok 2019
Předsedkyně Kontrolního výboru paní Hana Hejná seznamuje přítomné se zněním Plánu
Kontrolního výboru.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Plán práce Kontrolního
výboru na rok 2019.
Pro:6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 6 byl schválen.

7. Schválení podání žádosti o dotaci z MMR, program Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul: Podpora obnovy místních komunikací, Název projektu:
„Obnova místních komunikací ve městě Buštěhrad“
Předsedající informuje o úmyslu podat žádost o tuto dotaci, doposud bylo možné, aby o tuto
dotaci žádaly pouze obce pod tři tisíce obyvatel, nyní je možné, aby žádaly i obce s více
obyvateli. Informuje o úmyslu zadat projekt na vybudování nových povrchů, v tomto roce,
v dalším roce s projektem o dotaci skutečně pak požádat. Jsou vytipovány lokality, které by
bylo vhodné opravit. Výše dotace, na kterou se spoluúčastí dosáhneme, je cca 2mil.600tis.
V 17:45 hodin se dostavil zastupitel Pavel Vavruška, změna počtu zastupitelů na 7.
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Diskuze: Z auditoria: jen silnice nebo i chodníky? D. Javorčeková: pouze silnice. P.
Vavruška: chodníky jsou v plánu z rozpočtu města v tomto roce v ulici Lidická. Z auditoria:
jak to bude s komunikací v ulici Topolová? D. Javorčeková: víme o tom, nicméně není
možné dosáhnout finančně na zhotovení tohoto povrchu, a nyní je navíc už schválené
povolení ke stavbě kanalizace v této ulici, tudíž povrchy by se měly zhotovovat až v další
etapě, po vybudování kanalizace, začít s budováním kanalizace by se mělo na jaře 2019.
V 17:50 hod. příchod zastupitele Jiřího Bleska, změna v počtu zastupitelů na 8.
D. Javorčeková: staré lokality upřednostňujeme nyní před novou zástavbou.
:
Chmelnice bude udělána až nakonec. P. Vavruška: odhaduje cenu povrchů v Topolové ulici
na 5mil., protože se bude muset ještě zhotovit také dešťová kanalizace. J. Mrkvička: na tento
projekt momentálně nejsou peníze. Z auditoria: viděl, jak menší obce mají své komunikace
ve velmi dobrém stavu, opravené. D. Javorčeková: to proto, že dotace byly dříve
poskytovány právě jen malým obcím, nyní můžeme i my. Z auditoria: debata na téma
neochoty platit místní poplatek za zhodnocení pozemku možností připojení se na kanalizaci.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci z
MMR, program Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul: Podpora obnovy
místních komunikací, Název projektu: „Obnova místních komunikací ve městě
Buštěhrad“, potřebnou finanční spoluúčast a pověřuje starostku podpisem.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 7 byl schválen.
8. Schválení přidělení zakázky na administraci dotace (firma TNT Consulting)
Předsedající informuje v návaznosti na předchozí bod o nutnosti provedení kvalitní
administrace žádosti o dotaci a zpracování projektu. S firmou TNT Consulting má město již
dobré zkušenosti, navrhuje proto zadat napřímo administraci jim.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přidělení zakázky na
administraci dotace pro podání žádosti o dotaci z MMR, program Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul: Podpora obnovy místních komunikací, Název projektu: „Obnova
místních komunikací ve městě Buštěhrad“ firmě TNT Consulting podle předložené
nabídky, která je přílohou zápisu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 8 byl schválen.
9. Projekt „Zámek Buštěhrad – Obnova východního křídla pro praktickou školu a ŠPZ“ Usnesení zastupitelstva o přenesení pravomocí
V souvislosti s výše uvedeným projektem je požadováno, aby starostka města byla pověřena
pravomocemi k jednání.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu pověřuje Ing. Arch. Danielu
Javorčekovou, starostku města Buštěhradu, k jednání o úvěru, uzavírání memorand a
smluvních vztahů se zapojenými subjekty, k jednání se zapojenými subjekty, k jednání
s dodavateli a podepisování dokumentů v IS KP14+ včetně souvisejících příloh. Pověření
nabývá účinnosti dnem schválení a zaniká zánikem mandátu starostky, odvoláním
z funkce, vypořádáním Závěrečné zprávy o udržitelnosti projektu ze strany Centra pro
regionální rozvoj Středočeského kraje, resp. Řídícího orgánu IROP, podle toho, která
skutečnost nastane dříve.
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Pro: 8
Proti: 0
Návrh usnesení č. 9 byl schválen.

Zdržel se: 0

10. Dotace spolkům
Předsedající informuje jednotlivých žádostech neziskových organizací o dotaci z rozpočtu
města Buštěhradu na jejich činnost. Zastupitelé se na pracovní poradě shodli na výši
jednotlivých dotací pro tyto spolky takto:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje:
a) Pro FC Hornest Buštěhrad Futsalový klub: 4500,-Kč s podmínkou, že do konce února
2019 doručí konečné vyúčtování dotace za rok 2018, jinak přidělení dotace propadá
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 10a) byl schválen.
b) Pro Český svaz chovatelů poštovních holubů:
3000,-Kč
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 10b) byl schválen.
c) Rybářský spolek Buštěhrad:
10000,-Kč
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 10c) byl schválen.
d) Tělocvičná jednota Sokol Buštěhrad:
110000,-Kč
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 10d) byl schválen.
e) Junák svaz skautů a skautek ČR:
110000,-Kč
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 10e) byl schválen.
f) Střela-sdružení pro letní táborovou činnost:
10000,-Kč
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 10f) byl schválen.
g) Buštěhrad Sobě:
110000,-Kč
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 10g) byl schválen.
h) Buštěhradské Fórum:
40000,-Kč s podmínkou doručení
konečného vyúčtování dotace z roku 2018 do konce února 2019.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 10h) byl schválen.
i) Divadlo KIX:
110000,-Kč
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 10i) byl schválen.
j) SDČR-věčně mladí senioři:
65000,-Kč
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 10j) byl schválen.
k) Smíšený pěvecký sbor města Buštěhradu:
62000,-Kč
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 10k) byl schválen.
l) S.K.Buštěhrad:
110000,-Kč
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 10l) byl schválen.
m) T.J.Sokol Buštěhrad-oddíl tenisu:
20000,-Kč
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Pro: 8
Proti: 0
Návrh usnesení č. 10m) byl schválen.
n) Buštěhradské Šťabajzny:
Pro: 8
Proti: 0
Návrh usnesení č. 10n) byl schválen.
o) ZO chovatelů zpěvných kanárů:
Pro: 8
Proti: 0
Návrh usnesení č. 10o) byl schválen.
p) RC Buštěhradský Pelíšek:
Pro: 8
Proti: 0
Návrh usnesení č. 10p) byl schválen.
q) Červený kříž:
Pro: 8
Proti: 0
Návrh usnesení č. 10q) byl schválen.
r) Tenísek tenisový klub:
Pro: 8
Proti: 0
Návrh usnesení č. 10r) byl schválen.

Zdržel se: 0
25000,-Kč
Zdržel se: 0
5000,-kč
Zdržel se: 0
106500,-Kč
Zdržel se: 0
3000,-Kč
Zdržel se: 0
odloženo
Zdržel se: 0

11. Změna ve složení Kulturního výboru (odchází
, přichází
)
Předsedající informuje, že z Kulturního výboru odchází pan
a nahrazuje jej paní
.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje změnu ve členství
v Kulturním výboru, na místo pana
přichází paní
.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 11 byl schválen.
12. Žádost o prodej či pronájem části pozemku parc. č. 391/1 (
)
Předsedající informuje o žádosti pana
o odkup či pronájem části pozemku parc. č.
391/1, cca 70m2, nedoporučuje z toho důvodu, že se jedná o kus místní komunikace.
Diskuze: 0.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na pronájem
či prodej části pozemku parc. č. 391/1.
Pro: 0
Proti: 8
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 12 nebyl schválen.
13. ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad – žádost o schválení možnosti přijímání finančních darů
do 20 tis. Kč.
Předsedající informuje o žádosti ředitelky ZŠ a MŠ, která požaduje souhlas zastupitelstva
s možností přijímání darů finančních účelových i neúčelových a hmotných do výše 20.000,Kč, bez schvalování zřizovatelem školy. Důvodem je stále se zvyšující administrativa
v oblasti darů.
Diskuze:
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijímání darů finančních
účelových i neúčelových a hmotných do výše 20.000,-Kč, bez schvalování zřizovatelem
školy.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 13 byl schválen.
14. ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad – žádost o schválení odměny ředitelce
Předsedající informuje o návrhu odměny pro ředitelku ZŠ a MŠ, návrh je ve výši
Kč.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odměnu pro ředitelku ZŠ a
MŠ ve výši
Kč .
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se:0
Návrh usnesení č. 14 byl schválen.
15. DPS Buštěhrad – obsazení volného bytu
Předsedkyně Sociálního a zdravotního výboru S. Šumná informuje o žádosti ředitelky DPS o
schválení obsazení volného bytu č. 23 v DPS Buštěhrad. Výbor provedl šetření, ze čtyř
žádostí zůstali dva uchazeči. U těchto dvou zájemců o tento byt bylo doporučeno přidělit
volný byt panu
, bytem
, Buštěhrad.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přidělení bytu č. 23 v DPS
Buštěhrad panu
, od 1.2.2019.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 15 byl schválen
16. DPS Buštěhrad – schválení žádosti o instalaci kamer
Předsedající informuje o žádosti ředitelky DPS o možnosti instalace kamerového systému do
společných prostor DPS Buštěhrad. Důvodem je zvýšení bezpečí klientů. Náklady na
pořízení půjdou z hospodaření DPS.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje instalaci kamerového systému
ve společných prostorách DPS Buštěhrad z důvodu zvýšení bezpečnosti klientů DPS
z vlastních finančních zdrojů, a ukládá ředitelce DPS Buštěhrad ošetřit používání CCTV
systému v prostorách DPS Buštěhrad také legislativně.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 16 byl schválen.
17. Schválení připojení se města k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Předsedající navrhuje připojit se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, J. Mrkvička:
Vyvěšení vlajky asi nepovede k nezávislosti Tibetu, přesto má veliký symbolický význam.
D. Javorčeková: navrhuje schválit připojení se k akci na celé volební období.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“ po celé volební období.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: Blesk
Návrh usnesení č. 17 byl schválen.
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18. Krizový plán města Buštěhradu, složení Krizového štábu a Povodňové komise města
Buštěhradu
D. Novotná informuje zastupitelstvo o povinnosti vydání Krizového plánu a povinnosti zřídit
krizový štáb a povodňovou komisi. Tuto povinnost ukládá krizový zákon všem obcím, u nás
se jedná v rámci splnění požadavků zákona zejména o spolupráci s Magistrátem města
Kladna a složkami IZS, tato spolupráce se opírá o místní znalost zastupitelů.
Diskuze: J. Blesk: souhlasí, ale rád by se ještě nějak proškolil, aby věděl, jak se chovat. S.
Šumná: přiklání se k tomuto názoru, chtělo by to školení nebo modelovou situaci. D.
Novotná: lze zajistit školení popřípadě vytvořit modelovou situaci a vyzkoušet si tak, jakým
způsobem by štáb fungoval.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Krizový plán města
Buštěhradu, složení Krizového štábu a složení Povodňové komise města Buštěhradu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 18 byl schválen.
K bodu č. 10. Dotace spolkům, bod 10r)-dotace pro tenisový klub Tenísek.
Do auditoria přichází
, který žádal o poskytnutí dotace pro Tenísek Buštěhrad ve
výši 755.000,-Kč, jeho žádost byla pro jeho nepřítomnost a nejasnosti ohledně žádosti,
odložena. D. Javorčeková uvádí, že strop pro poskytnutí dotace je 110.000,-Kč, proč tedy
žádá tak vysokou částku? J. Mrkvička se ptá, nač tedy požaduje tuto částku, co chce
financovat?
zdůvodňuje náklady na provoz, uvádí, že vlastní dvě IČ, jedno je
spolek a jedno je Tenisový klub, dotaci žádá na spolek, ale zdůvodňuje náklady na provoz
haly, která je využívána také Tenisovým klubem. J. Blesk: dochází tedy ke komerčnímu
využívání prostor jak pro klub tak i spolek, není tedy zřejmé, na jaký účel se žádá, navrhuje
odložení projednání žádosti.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odložení bodu 10r) poskytnutí
dotace pro tenisový klub Tenísek.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 10r) byl schválen
19. ZUŠ Buštěhrad – schválení odpisového plánu na rok 2019
Předsedající předkládá návrh na schválení Odpisového plánu ZUŠ Buštěhrad na rok 2019.
Diskuze:0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Odpisový plán ZUŠ
Buštěhrad na rok 2019 - odepsání klavíru Petrof a notebooku Apple.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 19 byl schválen.
20. Dodatek č. 1 ke smlouvě mezi městem Buštěhrad a AVE Kladno, o svozu odpadů
Předsedající předkládá návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o svozu odpadu se společností AVE
Kladno. Dodatek se uzavírá na dobu určitou a to do 31.12.2019, mění se také četnost svozu
separovaného odpadu na 3x za týden, jsou instalovány celkem čtyři kontejnery na kovy.
Diskuze: z auditoria: nejsou vyváženy kontejnery na separovaný odpad u hřiště, a to
opakovaně. D. Javorčeková: zajistíme.
: je možné umístit do oblasti Chmelnice více
kontejnerů na různá místa? D. Javorčeková: provádíme nyní průzkum, kde by bylo možno
ještě na území města vybudovat hnízda na tříděný odpad, máme zjištěno díky paní Dlouhé a
panu Veselému několik míst, o které můžeme stav navýšit, Chmelnice je mezi nimi.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě mezi
městem Buštěhrad a AVE Kladno, o svozu odpadů a pověřuje starostku podpisem
Dodatku.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 20 byl schválen.
21. Nové odměny zastupitelů (dle nařízení vlády)
Předsedající informuje o Nařízení vlády č. 318/2017, které od 1.1.2019 stanovilo výši odměn
zastupitelů. Nová výše:

Předseda FV-neuvolněný zastupitel: Jiří Blesk:
3.616,-Kč
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: J. Blesk
Předsedkyně Kulturního výboru-neuvolněná zast.Eva Gallatová:
3.616,-Kč
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: E. Gallatová
Předsedkyně Kontrolního výboru-neuvolněná zast. Hana Hejná:
3.616,-Kč
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Neuvolněná zastupitelka Jiřina Kopsová.
1.808,-Kč
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Předseda výboru pro živ. prostředí-neuvolněný zast. Jan Mrkvička:
3.616,-Kč
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: J. Mrkvička
Předseda výboru pro sport-neuvolněný zast. Milan Mudra:
3.616,-Kč
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Předseda RR Buštěhradského zpr.-neuvolněný zast. Jakub Plášek:
3.616,-Kč
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Předsedkyně SaV výboru-neuvolněná zast. Stanislava Šumná:
3.616,-Kč
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Předseda stavebního výboru-neuvolněný zast. Pavel Vavruška:
3.616,-Kč
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: P. Vavruška
Diskuze:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odměny zastupitelů dle
nařízení vlády č. 318/2017 od 1.1.2019.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 21 byl schválen.
22. Revitalizace bývalých pivovarských sklepů – schválení zadání studie (arch. Kouřimská)
Předsedající předkládá k projednání možnost požádání o dotaci v rámci vypsaných dotačních
programů tzv. brownfieldů, které jsou vhodné na pořízení zeleně, vybavenosti např. v těch
částech města, které jsou po průmyslovém či jiném využívání nyní nevyužity. Pro nás je to
možnost, jak zrevitalizovat pivovarské sklepy a jejich okolí. V první fázi bychom nechali
zhotovit studii a pak projektovou dokumentaci. Tato dotace bude vypsána v příštím roce a
my bychom tak již měli podklady.
Diskuze: J. Mrkvička: jaké zadání dostane projektant? D. Javorčeková: tzv. nulovou variantu
s obnovou interiérů. Z auditoria: co kaplička sv. Prokopa, schody k ní je potřeba opravit. D.
Javorčeková: zkusíme svépomocí. J. Blesk: studie - a co křížek? D. Javorčeková: zůstane
zachován.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zadání studie na revitalizaci
areálu bývalých pivovarských sklepů pro architektku Nikol Kouřimskou, autorizovaný
architekt, za cenu 165.000,-Kč bez DPH.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 22 byl schválen.
23. Odpisy pohledávek do roku 2018
Předsedající informuje navržených odpisech nevymahatelných pohledávek za místní
poplatky. Jedná se o osoby, které jsou v insolvenci, zemřely, nebo u kterých není možno
pohledávku z důvodu žádného postižitelného majetku vymoci. Odpisy jsou vedeny na jiném
účtu, aby nezkreslovaly aktivní pohledávky, a k jejich vymáhání v případě ukončení
insolvence nebo nabytí majetku či příjmu bude znova přistoupeno. Osoby, které zemřely, a
kde se k pozůstalosti nikdo nepřihlásil, nelze již postihnout a zde pohledávku musíme
skutečně odepsat trvale výmazem z evidence poplatníků.
Diskuze: J. Mrkvička: máme nějakou možnost případně pohledávku prominout? D. Novotná:
tento institut existuje, používá se však v jen velmi vzácných případech, např. u nezletilého
dítěte, které bylo adoptováno, a své dluhy si nezavinilo. Noví pěstouni, kteří dluh také
nezavinili, mají možnost požádat o prominutí dluhu na místních poplatcích u tohoto dítěte, a
zde k tomu přistupujeme kladně.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odpis pohledávek na místních
poplatcích ke dni 31. 12. 2018 v celkové výši 70.321,-Kč.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 23 byl schválen.
24. Obecná diskuze
J. Blesk: plán práce Finančního výboru předloží na příští zasedání. Informuje o tom, že
restaurace „U Bečvářů“ byla prodána v dražbě, nový majitel nechal vyklidit prostory, divadlo
KIX tedy přišlo o své působiště.
: stížnost na pana Bleska a požadavek na omluvu za údajné křivé nařčení od pana
Bleska směrem k panu
v minulém roce, žádá, aby prohlášení odvolal a omluvil se.
J. Blesk: nebude se omlouvat, nebude komunikovat s panem
, i PČR uznala, když
byl na základě podnětu od pana
povolán k výslechu, že obvinění jsou
vykonstruovaná, není se tudíž o čem bavit.
: upozorňuje, že využije všech právních
prostředků. Dále, dotaz, zdali byl pan Blesk omluven, a proč přišel na zasedání pozdě? J.
Blesk: to je moje soukromá věc.
: dotaz, zdali je pořizován zvukový záznam. D.
Javorčeková: jako vždy, ano.
Z auditoria: pokud se bude přemísťovat bouda, ve které jsou chováni holubi, myslet na to,
aby nebyla opět v blízkosti nějakého zařízení pro děti.
: přináší informace o proběhlé soutěži Harckých kanárů v Komorní Lhotce,
informuje o skvělém umístění spolku chovatelů kanárů Buštěhrad, ukazuje získané trofejepoháry.
Do diskuze se dále nikdo nepřihlásil, předsedající tedy zasedání ukončila v 19.20 hodin.
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Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 1/2019
ze dne 30. 1. 2019
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 1/2019 ze dne 30. 1. 2019 přijalo tato usnesení:

Schvaluje:
Usnesením č. 1
Usnesením č.
Usnesením č.
Usnesením č.
Usnesením č.
Usnesením č.

3
4
5
6
7

Usnesením č. 8
Usnesením č. 9
Usnesením č. 10
Usnesením č. 11
Usnesením č. 13
Usnesením č. 14
Usnesením č. 15
Usnesením č. 16

Usnesením č. 17
Usnesením č. 18
Usnesením č. 19
Usnesením č. 20
Usnesením č. 21
Usnesením č. 22

Ověřovatele zápisu Jiřinu Kopsovou a Stanislavu Šumnou, jako
zapisovatelku Dagmar Novotnou.
Zápis ze zasedání č. 3/2018-N
Doplněný program zasedání č. 1/2019.
Bod č. 5 odložen
Plán práce Kontrolního výboru pro rok 2019
Schválení podání žádosti o dotaci z MMR, program Podpora
obnovy a rozvoje venkova, dotační titul: Podpora obnovy místních
komunikací, Název projektu: „Obnova místních komunikací ve
městě Buštěhrad“.
Schvaluje přidělení zakázky na administraci dotace (firma TNT
Consulting)
Projekt „Zámek Buštěhrad – Obnova východního křídla pro
praktickou školu a ŠPZ“ - Usnesení zastupitelstva o přenesení
pravomocí.
Dotace spolkům, dle přílohy
Změnu ve složení Kulturního výboru (odchází
, přichází
)
Přijímání darů finančních účelových i neúčelových a hmotných do
výše 20.000,-Kč, bez schvalování zřizovatelem školy.
Odměnu pro ředitelku ZŠ a MŠ ve výši
Kč.
Přidělení bytu č. 23 v DPS Buštěhrad panu
, od 1.
2. 2019.
Instalaci kamerového systému ve společných prostorách DPS
Buštěhrad z důvodu zvýšení bezpečnosti klientů DPS, z vlastních
finančních zdrojů, a ukládá ředitelce DPS Buštěhrad legislativně
ošetřit používání CCTV systému v prostorách DPS Buštěhrad.
Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ po celé
volební období.
Krizový plán města Buštěhradu, složení Krizového štábu a složení
Povodňové komise města Buštěhradu.
Odpisový plán ZUŠ Buštěhrad na rok 2019 - odepsání klavíru
Petrof a notebooku Apple.
Dodatek č. 1 ke smlouvě mezi městem Buštěhrad a AVE Kladno, o
svozu odpadů a pověřuje starostku podpisem Dodatku.
Odměny zastupitelů dle nařízení vlády č. 318/2017 od 1. 1. 2019.
Zadání studie na revitalizaci areálu bývalých pivovarských sklepů
pro architektku Nikol Kouřimskou, autorizovaný architekt, za cenu
165.000,-Kč bez DPH.
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Usnesením č. 23

Odpis pohledávek na místních poplatcích ke dni 31. 12. 2018 v
celkové výši 70.321,-Kč.

Odkládá:

Bod č. 5 Plán práce Finančního výboru
Bod č. 10r) Přidělení výše dotace pro tenisový klub Tenísek

Bere na vědomí:
Bod č. 2.

Kontroly usnesení ze zasedání č. 1/2018-N, 2/2018-N, 3/2018-N

Neschvaluje usnesení:
Bod č. 12: Vyvěšení záměru na prodej či pronájem části pozemku
parc. č. 391/1
Vyhotoveno dne: 5. února 2019
Ověřovatelé:
Jiřina Kopsová

…………………………..
dne:

Stanislava Šumná

…………………………...
dne:

Starostka města:
Ing. arch. Daniela Javorčeková

…………………………
dne:
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