
                                                                           Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne  30.10.2019 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

                                                                     č. 9/2019 

                                                                  

                                 

Č.j.  1879/2019/1 

 

Přítomni: Daniela Javorčeková , Jiří Blesk, Eva Gallatová, Hana Hejná , Jiřina Kopsová, Jan Mrkvička, 

Milan Mudra (18.00 hod.), Jakub Plášek, Stanislava Šumná, Pavel Vavruška 

 

Omluveni:  Magda Kindlová 

                   

V sále přítomno v době zahájení 12 občanů 

Pořizován audiozáznam. 

 

1. Zahájení zasedání 

Zasedání zastupitelstva města zahájila v 17.35 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.  Jiřinu Kopsovou a p. Jiřího Bleska 

Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Jana Zemanová. 

K návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje ověřovatele zápisu p. Jiřinu Kopsovou a 

p. Jiřího Bleska, 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. 8/2019 

      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. 8/2019  

      ze dne 25.09.2019. 

      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: 

Nové body do programu jednání: 

- Bod č. 16 – OZV č.5/2019 „O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů“. 

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

 

- Bod č. 17 -  ZUŠ Buštěhrad-schválení přijetí peněžitého daru ve výši 10.000,- Kč. 

Pro zařazení do programu: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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- Bod č. 18 – Objednávka svozu odpadu na měsíce listopad a prosinec 2019 

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

 

- |Bod č. 19 – Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, Integrovaný regionální integrační 

program, na akci „Cyklostezka Buštěhrad-Lidice“ ve výši 6 721.200,- Kč. 

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

 

Bod č. 20 -  Odměny ředitelům příspěvkových organizací města Buštěhradu 

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. 8/2019 

3. Návrh programu /doplnění programu/ schválení programu zasedání 

4. Rozpočtové opatření  

5. OZV Města Buštěhradu č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Buštěhradu 

6. Schválení přijetí dotace na akci „Obnova místních komunikací ve městě Buštěhrad“ ve výši 

2 416.981,- Kč (dotace z MMR) 

7. Vykonávání TDI na akci „Buštěhrad-rozšíření mateřské školy“ – výběr dodavatele 

8. VO pro cyklostezku Buštěhrad-Lidice, výběr dodavatele 

9. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Buštěhradu na rok 2020 

10. Schválení propachtování pozemku parc.č. 2217 a stavby na pozemku parc.č. 2209/1 

11. Schválení poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města SK Buštěhrad na zpracování žádosti o 

dotaci a VŘ na dodavatele na akci „Revitalizace sportovního areálu-výstavba zázemí SK Buštěhrad 

12. Schválení poskytnutí prostředků z rozpočtu města v roce 2020 na spolufinancování dotace na akci 

„Revitalizace sportovního areálu-výstavba zázemí SK Buštěhrad“. SK bude žádat o dotaci z MŠMT, 

výzva V5 Sport, investice 2020 pro SK a TJ Program 133 530 Podpora materiálně technické zá 

kladny sportu 2017 až 2024. 

13. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy obecního bytu na adrese Kladenská č.p. 207 (p. Habáňová, 

p. Havlík) 

14. Žádost o užívání stavby technického vybavení na pozemku parc.č. 2209/1- čerpání užitkové vody 

(p. Horešovský) 

15. Změna umístění učitelů ve služebních bytech v ZŠ od 1.12.2019 

16. OZV Města Buštěhradu č. 5/2019 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

17. ZUŠ Buštěhrad – schválení přijetí peněžitého daru ve výši 10.000,- Kč 

18. Objednávka svozu odpadu na měsíce listopad a prosinec 2019 

19. Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, Integrovaný regionální operační program, na akci 

„Cyklostezka Buštěhrad-Lidice“ ve výši 6 721.200,- Kč 

20. Odměny ředitelům příspěvkových organizací města Buštěhradu 

21. Obecná diskuze 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje upravený program zasedání městského 

zastupitelstva č. 9/2019 

Pro:  9  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 3 byl schválen 9 hlasy 
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4. Návrh na změnu rozpočtu Města Buštěhradu – rozpočtové opatření č. 10/2019 

Předsedající  seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 10/2019, 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. 10/2019. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 4 byl schválen 11 hlasy. 

 

 

 

5. OZV Města Buštěhradu č. 4/2019 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Buštěhradu. 

OZV byla aktualizována dle současného stavu – nová stanoviště pro sběrné nádoby na tříděný odpad, 

úprava dle platné legislativy. 

J. Mrkvička: upozornil, že v nové vyhlášce není uvedena položka „stavební suť“.  Ve stávající vyhlášce 

tato položka uvedena je. 

D Javorčeková –  navrhla doplnění OZV o položku stavební suť ve znění stávající vyhlášky 

Z řad zastupitelů nebyly další připomínky.  

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města 

Buštěhradu č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů na území města Buštěhradu, s tím že nakládání se stavební sutí bude 

do OZV doplněno ve znění stávající vyhlášky – čl. č. 9. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 5 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

6. Schválení přijetí dotace na akci „Obnova místních komunikací ve městě Buštěhrad“ ve výši 

2 416 981,- Kč (dotace z MMR) 

V rámci této akce byly opraveny ul. Vodárenská, 5. května, část ulic Lípová, Švermova a Družstevní. 

Město bude o dotaci žádat i v letošním roce, pokud bude přidělena, budou realizovány opravy dalších 

ulic. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí dotace na akci „ Obnova místních 

komunikací ve městě Buštěhrad“ ve výši  2 416.981,- Kč, poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 6 byl schválen 9 hlasy 

 

 

7. Vykonávání TDI na akci „Rozšíření mateřské školy Buštěhrad“ 

Účelem technického dozoru je zajištění kontroly provádění předmětné stavby v souladu s předanými 

podklady a dle smluvních podmínek. Do vypsaného výběrového řízení se přihlásili: 

- Stavební kancelář Košatka&partner, Praha 6  cena 352.000,- Kč bez DPH 

- MATOUŠEK JAN,  Praha 10    cena 283.920,- Kč bez DPH 

- Ing. Josef Prošek, Nové Strašecí    cena 390.500,- Kč (není plátce DPH) 

Předsedající navrhla přidělit zakázku uchazeči p. Janu Matouškovi, který podal ekonomicky 

nejvýhodnější nabídku. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje TDI na akci „Rozšíření mateřské školy 

Buštěhrad“, a to p. Jana Matouška, Inženýrská činnost a provádění staveb, s nabídkovou cenou ve výši 

283.920,- Kč bez DPH. 

Pro: 9   Proti:    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 7 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

8. Veřejné osvětlení pro cyklostezku Buštěhrad – Lidice, výběr dodavatele 

Dne 23.112019 byly vyhodnoceny nabídky k zakázce malého rozsahu „Buštěhrad- veřejné osvětlení a 

rozvody V.O. podél hřbitova a cyklostezky Buštěhrad-Lidice“: 

1. UNISERVIS HAŠEK s.r.o.,  Žilina    1 121.464,- Kč bez DPH 

2. ELEKTROMONT Matějka a.s.,  Nové Strašecí  1 195.544,- Kč bez DPH 

3. ELEKTROŠTIKA s.r.o.,  Praha 4    1 302.151,- Kč bez DPH 

Jediným kritériem výběru byla ekonomická výhodnost nabídky,  a proto byla vybrána firma 

UNISERVIS HAŠEK s.r.o.. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zhotovitele na akci „Buštěhrad-Veřejné 

osvětlení a rozvody V.O. podél hřbitova a cyklostezky“, a to nabídku dodavatele UNISERVIS HAŠEK 

s.r.o., Žilina, za cenu ve výši 1 121.464,- Kč bez DPH. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8 byl schválen 9 hlasy. 

 

V 18.00 hod. se dostavil p. Milan Mudra – změna počtu zastupitelů na 10 

 

9. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Buštěhradu na rok 2020. 

Předsedající seznámila zastupitele s navrženými pravidly pro podporu společenských aktivit v oblasti 

vzdělávání, sportu, kultury a společenského života v Buštěhradě. Pravidla zůstávají stejná jako 

v letošním roce, výše dotace pro jednu organizaci je 110.000,- Kč/rok, žádost je třeba podat od 

1.12.2019 do 20.01.2020. Pro rok 2020 je na tyto aktivity vyčleněna částka 1 mil Kč, na tzv. „malé“ 

dotace“  je vyčleněna částka 40.000,- Kč, přičemž částka může být upravena rozpočtovým opatřením. 

J. Müller – dotaz, zda je nějak řešena otázka hrazení energii pro spolky v č.p. 207. Ostatní spolky si 

energie musí hradit ze svých rozpočtů, spolky v č.p. 207 ji mají v podstatě zdarma. Navrhuje proto, aby 

těmto spolkům byla snížena dotace právě o poměrnou částku na úhradu těchto energií v rámci 

spravedlnosti vůči ost. spolkům. 

D. Javorčeková -  uvedla, že finanční prostředky jsou spolkům poskytovány ze stejného rozpočtu města 

jako hrazení energií – jedná se pořád o finanční prostředky města.  Rozpočítávání energií by  byl 

administrativně velmi složitý proces. 

J. Mrkvička -  souhlasil s p. Müllerem a navrhl do Pravidel zařadit větu, že „maximální možná výše 

dotace může být snížena o jiné benefity, které daný spolek čerpá z rozpočtu města“. 

Z řad zastupitelů nebyly proti tomuto návrhu vzneseny žádné připomínky a předsedající prohlásila, že 

tato věta bude zapracována do Pravidel pro poskytování dotací  

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Pravidla pro poskytování dotací 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. Schválení propachtování pozemku parc.č. 2217 a stavby na pozemku parc.č. 2209/1 

Nájemkyně pozemku ukončila s Městem smlouvu o propachtování pozemku, po jeho vyklizení bude  

možno pozemek propachtovat novému zájemci. Záměr na pacht pozemku byl dne 21.10.2019 zveřejněn 

na úřední desce úřadu. 

Předsedající uvedla, že město obdrželo žádost paní Kristýny Juricové o propachtování těchto pozemků. 

Nájemkyně souhlasí s požadavkem města  - umožnění průchodu přes tyto pozemky – bude zapracováno 

ve smlouvě. 

Z řad  zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje propachtování pozemku parc.č. 2217 a 

stavby na pozemku parc.č. 2209/1, k.ú. Buštěhrad, p. Kristýně Juricové, a to za cenu 3.500,- Kč/ha/rok. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 10 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

11. Schválení poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města spolku SK Buštěhrad na zpracování 

žádosti o dotaci a VŘ na dodavatele na akci „Revitalizace sportovního areálu – výstavba zázemí 

SK Buštěhrad“. 

Spolek SK Buštěhrad bude ve spolupráci s městem Buštěhrad podávat žádost  na Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy o  poskytnutí dotace na výše uvedenou akci. Žádost o dotaci a následné VŘ na 

tuto akci bude  pro SK Buštěhrad zajišťovat firma TNT Consulting, s.r.o. za cenu: 

- Vypracování žádosti o dotaci  15.000,- Kč 

- Výběrové řízení   27.000,- Kč 

Tyto finanční prostředky poskytne město Buštěhrad spolku SK Buštěhrad formou mimořádné dotace tak, 

jak bude firma TNT Consulting postupně administrovat žádost o dotaci. 

J. Mrkvička: navrhl podmínit podporu SK tím, že rekonstruovaný areál a zázemí budou moci využívat i 

další organizace a spolky z Buštěhradu. 

D. Javorčeková uvedla, že možnost využívat areál dalšími spolky a školami je i součástí žádosti o dotaci. 

Připomínku p. J.Müllera k možnému přidělení bytu správce areálu členu městského zastupitelstva 

předsedající odmítla s tím, že toto není předmětem jednání zastupitelstva. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu 

města spolku SK Buštěhrad na zpracování žádosti o dotaci a VŘ na dodavatele na akci „Revitalizace 

sportovního areálu – výstavba zázemí SK Buštěhrad“. Administraci žádosti bude zajišťovat firma TNT 

Consulting, s.r.o. dle jejich nabídky. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 11 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

12. Schválení poskytnutí prostředků z rozpočtu města v roce 2020 na spolufinancování dotace na akci 

„Revitalizace sportovního areálu – výstavba zázemí. 

SK Buštěhrad bude žádat o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Výzva V5 Sport, 

investice 2020 pro SK a TJ, Program 133530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 

2024.   Pokud žadatel nemá z vlastních zdrojů zajištěn dostatek finančních prostředků  do 100% nákladů 

akce musí předložit souhlas třetího subjektu (v tomto případě ÚSC) – souhlas zastupitelstva 

s poskytnutím prostředků z vlastního rozpočtu – podíl města činí 30% z celkových nákladů obce. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky 

Diskuze:  zabezpečení sportovního areálu – správce, kamerový systém 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje poskytnutí prostředků z rozpočtu města 

Buštěhradu v roce 2020 na spolufinancování dotace SK Buštěhrad na akci „Revitalizace sportovního 

areálu – výstavba zázemí SK Buštěhrad“. Výzva V5 Sport, investice 2020 pro SK a TJ, Program 133 530 

Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024. Podíl města bude činit 30% z celkových 

nákladů akce. Podmínkou poskytnutí prostředků je, že bude s SK Buštěhrad uzavřena smlouva, ve které 

se SK Buštěhrad zaváže k součinnosti na provedení II. etapy revitalizace sportovního areálu. 

Pro:  10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení  č. 12 byl přijat 10 hlasy. 

 

 

13. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy obecního bytu na adrese Kladenská 207 (p. Habáňová, p. 

Havlík) 

Předsedající navrhla zvýšení nájemného v těchto dvou bytech.  Výše nájemného bude stanovena po 

projednání s právníkem města a zjištěním zákonných možností . 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v domě č.p. 

207 v ulici Kladenská do 31.12.2020 

a) paní Lucii Habáňové 

b) panu Františku Havlíkovi, 

s tím, že výše nájemného bude  stanovena  dle zákonných možností po projednání s právníkem úřadu . 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 13 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

14. Žádost o užívání stavby technického vybavení na pozemku parc.č. 2209/1 – čerpání užitkové vody 

(p. Horešovský) 

Předsedající  seznámila zastupitele s žádostí p. Horešovského o užívání stavby technického vybavení na 

pozemku parc.č. 2209/1, k.ú. Buštěhrad. Jedná se objekt bývalé vodárny, užívání by spočívalo v odběru 

elektr. proudu a čerpání vody na zalévání pro pozemek, který má p. Horešovský od města pronajatý..  

Protože odběrné místo elektr. proudu je společné i pro pachtýřku uvedeného pozemku, bude nutné 

smluvně ošetřit toto využívání energií a stanovit pravidla pro jejich úhradu. 

      Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje žádost p. Horešovského o užívání stavby  

      technického vybavení  na pozemku parc,č, 2209/1, které spočívá  v odběru el. energie a užitkové vody. 

      Podmínky odběru a úhrady  odebrané energie budou uvedeny ve smlouvě uzavřené mezi Městem  

      Buštěhrad a pachtýřkou uvedeného pozemku. 

       Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

       Návrh usnesení  č 14 byl schválen 10 hlasy 

 

 

15. Změna umístění učitelů ve služebních bytech v ZŠ od 1.12.2019 

Po předchozí vzájemné dohodě požádali nájemci služebních bytů o změnu umístění v těchto bytech: 

Byt č. 2  - původní nájemce Mgr. Barták – nový nájemce  Bc. Michaela Ludvíková 

Byt. č.4 – původní nájemce  Bc. Ludvíková – nový nájemce – vychovatelka p. Ivana Marušincová 

O byt č. 1, ve kterém dočasně bydlí rodina Veselých (po dobu rekonstrukce bytů v č.p. 128) projevila 

zájem p. Marie Kapounová, která v ZŠ pracuje jako asistentka pedagoga. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje změnu umístění nájemců ve služebních 

bytech v ZŠ od 1.12.2019, a to byt č. 2 bude užívat BC. Michaela Ludvíková, byt č. 4 bude užívat p. 

Ivana Marušincová.  Byt č. 1 bude přidělen p. Marii Kapounové po jeho uvolnění dočasnými nájemci. 

Pro:  10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení  č. 15 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

16. OZV Města Buštěhradu č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Důvodem změny systému svozů a poplatků stávající OZV o odpadech jsou výsledky provedených 

analýz odpadového hospodářství v letošním roce a připravovaná změna legislativy. 

Nový systém zavádí: 

- Plastové popelnice /kovové/ o objemu 120l pro směsný komunální odpad  - svoz 1x za 14 dnů 

- Plastové popelnice hnědé pro svoz biologicky rozložitelného odpadu – svoz 1x za 14 dnů (prosinec 

až únor svoz 1 x měsíčně). 

Ruší se program „Třídím, tudíž šetřím“,  nově se zavádí sleva pro občany, kteří kompostují odpad na 

vlastním pozemku, a tudíž nebudou využívat hnědou popelnici. 

      Jsou navrženy 3 varianty sazby poplatků: 

       Varianta a)  -    základní poplatek  950,- Kč/rok/os         program „Kompostuji“    650,- Kč/rok/os 

       Hlasování:   Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 6 

        Varianta b) -    základní poplatek  950,- Kč/rok/os         program „Kompostuji“    750,- Kč/rok/os 

        Hlasování:   Pro:  8  Proti: 1  Zdržel se:  1 

        Varianta c)  -    základní poplatek  850,- Kč/rok/os        program „Kompostuji“    650,- Kč/rok/os 

        Hlasování:   Pro: 1  Proti: 7  Zdržel se: 2 

        Na základě hlasování byla zvolena varianta b). 

        Diskuze: četnost svozů, kontrola podnikatelských subjektů, zda likvidují odpad na své náklady. 

        I nadále zůstává možnost vyvážet domovní odpad a biologický odpad na sběrný dvůr,  2x ročně budou  

        opět po městě rozmístěny kontejnery na odpad ze zahrádek. 

         Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu  schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 O 

        místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

        komunálních odpadů ve městě Buštěhrad ve variantě návrhu písm. b). 

        Pro:  10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

        Návrh usnesení č,. 16 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

17. ZUŠ Buštěhrad – schválení přijetí peněžitého daru ve výši 10.000,- Kč 

Ředitel ZUŠ Buštěhrad požádal o schválení přijetí peněžitého daru od Asociace hudebních umělců a 

vědců ve výši 10.000,- Kč, na grafický návrh a výrobu výstavních panelů a propagačních materiálů k 80. 

výročí vzniku ZUŠ Buštěhrad. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze:  0 

 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 10.000,- Kč 

od Asociace hudebních umělců a vědců na grafický návrh a výrobu výstavních panelů a propagačních 

materiálů k 80. výročí vzniku ZUŠ Buštěhrad. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 17 byl schválen 10 hlasy. 
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18. Objednávka svozu odpadu na měsíce listopad a prosinec 2019 

Městu Buštěhrad skončila stávající smlouva se spol. AVE Kladno s.r.o. na svoz a sběr směsného 

komunálního odpadu a vytříděných složek z nádob na vytříděný odpad. V současné době teprve probíhá 

výběrové řízení na nového dodavatele na svoz a likvidaci odpadů, a proto je třeba objednat zajištění 

pravidelného svozu odpadu na měsíce listopad a prosinec 2019. 

Cena za objednávku u spol. AVE Kladno celkem činí  307.260,- Kč vč. DPH. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze:  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje objednávku komplexního zajištění 

pravidelného svozu nádob na směsný komunální odpad a nádob na tříděný odpad, následné využití, 

odstranění pro období listopad a prosinec 2019 pro město Buštěhrad, za cenu 307.260,- Kč vč. DPH, a 

to od spol. AVE Kladno, s.r.o. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č.18 byl schválen  10 hlasy. 

 

 

19. Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, integrovaný operační program, na akci 

„Cyklostezka Buštěhrad-Lidice“ ve výši 6 721.200,- Kč. 
Město Buštěhrad obdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Cyklostezka Buštěhrad-Lidice“. 

Dotace bude poskytnuta ve výši 6 721.200,- Kč 

V rámci výstavby cyklostezky budou vybudovány  2 autobusové zastávky u hřbitova, přechody pro 

chodce a veřejné osvětlení komunikace a přechodů ( financování není součástí dotace.) 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí dotace z Ministerstva pro místní 

rozvoj, integrovaný operační program, na akci „Cyklostezka Buštěhrad-Lidice“ ve výši 6 721.200,- Kč. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 19 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

20. Odměny ředitelům příspěvkových organizací města Buštěhradu   
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyplacení odměn ředitelům příspěvkových 

organizací města: Základní škola a mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, DPS Buštěhrad a ZUŠ 

Buštěhrad, za rok 2019. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 20 byl schválen 10 hlasy.  
 

 

21. Obecná diskuze: 
V. Růžička – kdy se zlepší úroveň buštěhradského hřbitova – úklid, sekání trávy atd. Odp: - v rámci TS 

je určen 1 pracovník, který se nyní o areál hřbitova průběžně  stará. 

D. Javorčeková – město má projekt na obnovu hřbitova s rozpočtem cca 3,5 mil Kč,  bohužel nejsou 

vypsány žádné dotační programy.  Zatím byla opravena zeď kolem hřbitova a vstupní vrata,  další 

opravy budou realizovány podle finančních možností města. 

J. Müller – možnost opravy cest na hřbitově pracovníky TS. 

P, Vavruška – tuto možnost projednají ve výboru pro výstavbu a zařadí opravy cest do plánu na příští 

rok. 

M. Kadlecová – poděkovala za celkové zlepšení pořádku a úklidu na hřbitově, přimlouvá se za opravy 

cest, zejména u vstupních vrat, kde je beton rozbitý a vydrolený. 

J. Levý – provoz a parkování v Revoluční ulici, objezdové trasy linkových autobusů. 
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D. Javorčeková – na objezdové trasy bohužel města nemá vliv, stanoví je Odbor dopravy 

kladenského Magistrátu.  Průjezd nákladních aut a kamionů Buštěhradem a parkování aut bude město 

řešit s Obecní policií Koleč, se kterou má město uzavřenu smlouvu.  Nevhodné parkování je nutné řešit 

s Policií ČR 

 

 

+ 

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

zasedání v 19.50 hod. ukončila. 
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Usnesení 

ze  zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 09/2019 

ze dne 30.10.2019 

 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 09 ze dne 30.10.2019 přijalo tato usnesení: 

 

Schvaluje: 

Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu p Jiřinu Kopsovou a p. Jiřího Bleska, zapisovatelku tohoto 

zasedání p. Janu Zemanovou. 

Usnesením č. 2 – zápis ze zasedání č. 8/2019 ze dne 25.09.2019 

Usnesením č. 3 – upravený program zasedání městského zastupitelstva č. 9/2019 

Usnesením č. 4 – rozpočtové opatření č. 10/2019 

Usnesením č. 5 - Obecně závaznou vyhlášku Města Buštěhradu č. 4/2019 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 

území města Buštěhradu, s tím, že nakládání se stavební sutí bude do OZV doplněno ve znění 

stávající vyhlášky – čl. č. 9.  

Usnesením č. 6 – přijetí dotace na akci „Obnova místních komunikací ve městě Buštěhrad“ ve 

výši 2 416.981,- Kč poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj. 

Usnesením č. 7 – TDI na akci „Rozšíření mateřské školy Buštěhrad, a to p. Jana Matouška, 

Inženýrská činnost a provádění staveb, s nabídkovou cenou ve výši 283.920,- Kč bez DPH 

Usnesením č. 8 – zhotovitele na akci „Buštěhrad-Veřejné osvětlení a rozvody V.O. podél 

hřbitova a cyklostezky, a to nabídku dodavatele UNISERVIS HAŠEK s.r.o., Žilina, za cenu ve 

výši 1 121.464,- Kč bez DPH. 

Usnesením č. 9 – Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Buštěhradu na rok 2020 

Usnesením č. 10 – propachtování pozemku parc.č. 2217 a stavby na pozemku parc.č. 2209/1, 

k.ú. Buštěhrad, p. Kristýně Juricové, a to za cenu 3.500,- Kč/ha/rok 

Usnesením č. 11 – poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města spolku SK Buštěhrad na 

zpracování žádosti o dotaci a VŘ na dodavatele na akci „Revitalizace sportovního areálu – 

výstavba zázemí SK Buštěhrad“. Administraci žádosti bude zajišťovat firma TNT Consulting, 

s.r.o. dle jejich nabídky 

Usnesením č. 12 – poskytnutí prostředků z rozpočtu města Buštěhradu v roce 2020 na 

spolufinancování dotace SK Buštěhrad na akci „Revitalizace sportovního areálu-výstavba zázemí 

SK Buštěhrad“. Výzva V5 Sport, investice 2020 pro SK a TJ, Program 133530 Podpora 

materiálně technické základny sportu 2017 až 2024. Podíl města bude činit 30% z celkových 

nákladů akce. Podmínkou poskytnutí prostředků je, že bude s SK Buštěhrad uzavřena smlouva, 

ve které se SK Buštěhrad zaváže k součinnosti na provedení II. etapy revitalizace sportovního 

areálu. 

Usnesením č. 13 –prodloužení nájemní smlouvy v domě č.p. 2017 v ulici Kladenská do 

31.12.2020 

a) paní Lucii Habáňové 

b) panu Františku Havlíkovi 

s tím, že výše nájemného bude stanovena dle zákonných možností po projednání s právníkem 

úřadu 
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Usnesením č. 14 – žádost p. Horešovského o užívání stavby technického vybavení na pozemku 

parc.č. 2209/1, které spočívá v odběru el. energie a užitkové vody. Podmínky odběru a úhrady 

odebrané energie budou uvedeny ve smlouvě uzavřené mezi Městem Buštěhrad a pachtýřkou 

uvedeného pozemku  

Usnesením č. 15 – změnu umístění nájemců ve služebních bytech v ZŠ od 1.12.2019, a to byt č. 

2 bude užívat Bc. Michaela Ludvíková, byt č. 4 bude užívat p. Ivana Marušincová. Byt č. 1 bude 

přidělen p. Marii Kapounové po jeho uvolnění dočasnými nájemci. 

Usnesením č. 16 – Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 O místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě 

Buštěhrad ve variantě návrhu písm. b). 

Usnesením č. 17 – přijetí peněžitého daru ve výši 10.000,- Kč od Asociace hudebních umělců a 

vědců na grafický návrh a výrobu výstavních panelů a propagačních materiálů k 80. výročí 

vzniku ZUŠ Buštěhrad 

Usnesením č. 18- objednávku komplexního zajištění pravidelného svozu nádob na směsný 

komunální odpad a  nádob na tříděný odpad, následné využití, odstranění pro období listopad a 

prosinec 2019 pro město Buštěhrad za cenu 307.260,- Kč vč. DPH, a to od spol. AVE Kladno, 

s.r.o. 

Usnesení č. 19-  Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, integrovaný operační program, 

na akci „Cyklostezka Buštěhrad-Lidice“, ve výši 6 721.200,- Kč 

Usnesení č. 20 – vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města: Základní škola a 

Mateřská škola Oty Pavla, DPS Buštěhrad a ZUŠ Buštěhrad, za rok 2019.                                                

        

 

 

Zápis byl vyhotoven 08.11.2019 

 

                              

 

Ověřovatelé: 

 

Jiřina Kopsová                                                   ………………………….. 

 

Jiří Blesk                                                             ………………………….. 

 

       

 

Starostka města: 

 

Ing. Arch. Daniela Javorčeková     ………………………………………. 

  

 

 

 

 

 


