
                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne 27. 5. 2020 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

č. 5 / 2020 

                                                                  

                                 

Č.j. :  916 / 2020 - 1 

 

 

Přítomni:  Daniela Javorčeková, Magda Kindlová, Pavel Vavruška, Stanislava Šumná, Eva  

Gallatová, Milan Mudra, Jakub Plášek – příchod v 17:45 hod., Jiří Blesk, Jan Mrkvička, 

Hana Hejná, Jiřina Kopsová 

        

                            

Omluveni: 0 

 

Přítomnost veřejnosti – šest osob. Pořizován audiozáznam. 

1. Zahájení zasedání 

Zasedání zastupitelstva města zahájila v 17:30 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: Stanislava Šumná, Milan Mudra. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje ověřovatele zápisu 

Stanislavu Šumnou, Milana Mudru, jako zapisovatelku Dagmar Novotnou. 

Pro: 10    Proti:  0   Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 1 schválen. 

       

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 4/2020 

K zápisu ze zasedání č. 4/2020 nebyly vzneseny ze strany zastupitelů ani občanů žádné 

připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání č. 4/2020. 

Pro: 10    Proti:  0   Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 2 schválen. 

 

3. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání doplněný 

program zasedání: 

Předsedající navrhuje doplnění programu o body:  

 

Bod č. 16. Žádost o výjimku z vyhlášky č. 2/2016 O stanovení podmínek pro pořádání, 

průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, vč. tanečních 

zábav a diskoték a jiných kult. podniků, v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 

– Divadlo KiX  

Pro:10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 16. Žádost o výjimku z vyhlášky č. 2/2016 O stanovení podmínek pro pořádání, 

průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, vč. 

tanečních zábav a diskoték a jiných kult. podniků, v rozsahu nezbytném k zajištění 

veřejného pořádku – Divadlo KiX), byl zařazen do programu zasedání. 
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Bod č. 17. Schválení podání žádosti o odložení splátek úvěrů. 

Zdůvodnění: Vzhledem k hrozícímu výpadku daňových příjmů města v důsledku koronavirové pandemie. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 17. Schválení podání žádosti o odložení splátek úvěrů, byl zařazen do programu 

zasedání. 

 

Došlo k přečíslování bodů. Bod 18. Obecná diskuze 

Žádné další návrhy nebyly předneseny.  

 

Nové znění programu:  

1. 1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 4/2020  

3. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

4. Rozpočtové opatření 

5. Obecně závazná vyhláška města Buštěhrad 2/2020, kterou se mění a doplňuje Obecně 

závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku 

možností jeho připojení na stavbu kanalizace  

6. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města Buštěhrad za rok 2019 

7. ZŠ a MŠ Oty Pavla – schválení účetní závěrky za rok 2019 

8. DPS Buštěhrad - schválení účetní závěrky za rok 2019 

9. Schválení pronájmu části pozemku parc. č. 992/2 (cca 27 m
2
) – 

10. Schválení veřejnoprávní smlouvy mezi městem Buštěhrad a obcí Koleč k zajištění výkonu 

činnosti 

11. Schválení záměru na založení JDHS Buštěhrad 

12. Zadání vypracování Strategického plánu města na období 2021 – 2031 (zhotovitel - MAS 

Přemyslovské Střední Čechy) 

13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu 

mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s. – kabel NN a přípojková skříň pro lokalitu 

Za Humny. 

14. Schválení podání dotace z NPŽP – výzva 9/2019 – Výsadba stromů: Akce – parčík 

v Olivové 

15. Rozšíření Redakční rady Buštěhradského zpravodaje 

16. Žádost o výjimku z vyhlášky č. 2/2016 O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 

ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, vč. tanečních zábav a 

diskoték a jiných kult. podniků, v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku – 

Divadlo KiX 

17. Schválení podání žádosti o odložení splátek úvěrů, (č. úvěrové smlouvy ) do 

31. 10. 2020. 

18. Obecná diskuze   

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný program zasedání  

zastupitelstva č. 5/2020. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 3 byl schválen. 

https://www.mestobustehrad.cz/meu/vyhlasky/ozv-c.2-2016-o-stanoveni-podminek-pro-poradani,prubeh-a-ukonceni-sport.a-kult.podniku...upr..pdf
https://www.mestobustehrad.cz/meu/vyhlasky/ozv-c.2-2016-o-stanoveni-podminek-pro-poradani,prubeh-a-ukonceni-sport.a-kult.podniku...upr..pdf
https://www.mestobustehrad.cz/meu/vyhlasky/ozv-c.2-2016-o-stanoveni-podminek-pro-poradani,prubeh-a-ukonceni-sport.a-kult.podniku...upr..pdf
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4. Rozpočtové opatření č. 3/2020 

Předsedající informuje o přesunu finančních prostředků v rozpočtu s ohledem na úmysl 

zastupitelstva schválit zřízení  JDHS Buštěhrad. Prostředky jsou převedeny z paragrafu pro 

úhradu činnosti obecní policie Koleč. Tato bude plnit svoji funkci až od června 2020, tudíž 

alokované prostředky lze nyní použít jinak. A další opatření dle předloženého návrhu. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020. 

Pro:10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 4 byl schválen. 

 

5. Obecně závazná vyhláška města Buštěhrad 2/2020, kterou se mění a doplňuje Obecně 

závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku 

možností jeho připojení na stavbu kanalizace  

Předsedající informuje o změnové obecně závazné vyhlášce, kterou se posunuje doba 

splatnosti místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku jeho možností připojení se 

na stavbu kanalizace. Termín splatnosti se touto vyhláškou mění z data 30. 6. 2020 na datum 

15. 12. 2020. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 

města Buštěhrad 2/2020, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o 

místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu 

kanalizace. 

Pro:10                              Proti: 0                                   Zdržel se: 0            

Návrh usnesení č. 5 byl schválen. 

 

6. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města Buštěhrad za rok 2019 

Předsedající předkládá zastupitelům a veřejnosti informace o provedeném výsledku 

přezkoumání hospodaření města Buštěhradu za rok 2019 a následně předkládá informace o 

zhotoveném závěrečném účtu města a účetní závěrce města Buštěhradu. Všechny tyto 

dokumenty byly zveřejněny na úředních deskách Městského úřadu Buštěhrad po dobu min. 

15 dní.  

Diskuze:0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje účetní závěrku a závěrečný 

účet města Buštěhradu za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad. 

Členové zastupitelstva města vycházeli při schvalování roční účetní závěrky z účetních 

výkazů sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2019 – Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, 

Výkaz Příloha, inventarizační zprávy a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. 

Účetnictví Města Buštěhrad za rok 2019 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu 

účetnictví a finanční situace města. Výsledek hospodaření za rok 2019 činí 13 808 946,38 

Kč a bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 6 byl schválen. 

 

7. ZŠ a MŠ Oty Pavla – schválení účetní závěrky za rok 2019 

Předsedající předkládá zastupitelům a veřejnosti informace o provedené účetní závěrce 

příspěvkové organizace Města Buštěhrad – ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad. 
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Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje účetní závěrku příspěvkové 

organizace města Buštěhradu – ZŠ a MŠ Oty Pavla, za rok 2019. Členové zastupitelstva 

města vycházeli při schvalování roční účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Oty 

Pavla Buštěhrad za rok 2019 z účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 

2019 – Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Výkaz Příloha, inventarizační zprávy.  

Účetnictví ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad za rok 2019 poskytuje věrný a poctivý obraz 

předmětu účetnictví a finanční situace příspěvkové organizace města. Výsledek 

hospodaření ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad za rok 2019 činí 253 993,53 Kč. Výsledek 

hospodaření bude v plné výši převeden do rezervního fondu. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 7 byl schválen. 

 

8. DPS Buštěhrad - schválení účetní závěrky za rok 2019 

Předsedající předkládá zastupitelům a veřejnosti informace o provedené účetní závěrce 

příspěvkové organizace Města Buštěhrad – DPS Buštěhrad. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje účetní závěrku příspěvkové 

organizace města Buštěhradu – DPS Buštěhrad, za rok 2019. Členové zastupitelstva města 

vycházeli při schvalování roční účetní závěrky příspěvkové organizace DPS Buštěhrad za 

rok 2018 z účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2019 – Rozvaha, Výkaz 

zisků a ztráty, Výkaz Příloha, inventarizační zprávy.  

Účetnictví DPS Buštěhrad za rok 2019 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví 

a finanční situace příspěvkové organizace města. Výsledek hospodaření DPS Buštěhrad za 

rok 2019 činí 238 095,58 Kč. Výsledek hospodaření bude rozdělen takto: 

Rezervní fond:  178 095,58 Kč 

Fond odměn:    60 000,00 Kč 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 8 byl schválen. 

 

9. Schválení pronájmu části pozemku parc. č. 992/2 (cca 27 m
2
) –  

Předsedající informuje o žádosti pana  o pronájem části pozemku, který přiléhá k jeho 

nemovitosti. Historicky zde má pan  zhotovenou terasu. Záměr na pronájem byl řádně 

vyvěšen. Předsedající navrhuje cenu za pronájem 10,-Kč/m
2
, ročně. 

V 17:45 hodin příchod zastupitele Jakuba Pláška, změna v počtu zastupitelů na 11. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pronájem části pozemku parc. 

č. 992/2 o výměře 27m
2
 panu , za cenu 10,-Kč/m

2
/rok. 

Pro: 10    Proti: 0  Zdržel se: J. Plášek    

  

Návrh usnesení č. 9 byl schválen. 

 

10. Schválení veřejnoprávní smlouvy mezi městem Buštěhrad a obcí Koleč k zajištění 

výkonu činnosti a úkolů obecní policie 

Předsedající informuje o vyhotovené smlouvě o spolupráci mezi obcí Koleč a městem 

Buštěhradem o zajištění výkonu úkolů obecní policie. Smlouva již byla schválena 

Středočeským krajem, nyní je předkládána zastupitelstvu města Buštěhradu ke schválení. 

Obecní policie by podle této smlouvy měla začít plnit své úkoly od poloviny června 2020.  
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 Diskuze:  K čemu bude primárně sloužit? D. Javorčeková: máme pro ně 

své úkoly, budou se věnovat především porušování vjezdu nákladních aut do ulice Tyršova, 

budou se starat o veřejný pořádek, a řešit dopravní situace, bez měření rychlosti, tzn. zejména 

špatné parkování. Budou se zde vyskytovat nepravidelně, plán jejich činnosti bude vždy 

stanoven měsíc dopředu a plánován pro činnost v Buštěhradě nepravidelně.  

: dá se jim volat? D. Javorčeková: ano, ale není známo, zda zrovna ten den budou u 

nás. Lze jim předat takto poznatek k řešení. J. Blesk: budeme je úkolovat a pak od nich 

dostávat report. D. Javorčeková: jejich úkony jsou dány zákonem o obecní policii, a tím se 

budou řídit. : kolik hodin pro město to bude a kolik peněz to bude stát? D. 

Javorčeková: 20 hodin měsíčně za cca 10.tis.Kč měsíčně.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi 

městem Buštěhrad a obcí Koleč k zajištění výkonu činnosti a úkolů obecní policie. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

 Návrh usnesení č. 10 byl schválen. 

 

11. Schválení záměru na založení JDHS Buštěhrad 

Předsedající seznamuje přítomné se záměrem zastupitelstva města Buštěhradu zřídit 

v Buštěhradě Jednotku dobrovolné požární ochrany města Buštěhradu. Zdůvodnění: Město 

Buštěhrad se rozrůstá, dobrovolný spolek hasičů v Buštěhradě již v minulosti byl. Město má 

povinnost mít zajištění požární ochranu vlastními silami nebo smlouvou s jinou jednotkou 

požární ochrany, což je nyní splněno smlouvou s obcí Hřebeč. Z důvodů vytíženosti JDHS 

Hřebeč a z důvodu nárůstu obyvatel města Buštěhradu, navrhuje předsedající JDHS 

Buštěhrad zřídit. Dále pokračuje p.  vidí zřízení JDHS jako v současné době optimální, 

v Hřebči jsou již technické potíže se zvládáním úkonů, město Buštěhrad se rozrůstá, proto je 

nutno nyní jednotku vytvořit a pracovat na vývoji. Je zřízen spolek dobrovolných hasičů 

Buštěhrad, který nyní nebude žádat o dotace z města na svoji činnost, náklady si pokryjí sami 

členové. Zřízení JDHS Buštěhrad je ale na zastupitelích města. Spolik je schopen si na svoji 

činnost i částečně vydělat.. 

Diskuze: J. Mrkvička: kolik máte členů? : V současné době máme zájemce v počtu 12 

lidí. : Kde bude sbor a spolek sídlit? D. Javorčeková: dáme k dispozici kancelář 

v arkádě, po mzdové účetní. Technika-parkování na obecním pozemku v prefabrikované 

hale. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje záměr zřízení dobrovolné 

jednotky požární ochrany města Buštěhrad a pověřuje starostku Ing. arch. Danielu 

Javorčekovou a Tomáše Hoffmana jednáním s ÚO HZS Kladno za účelem získání 

souhlasného stanoviska HZS Středočeského kraje se zřízením jednotky. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 11 byl schválen. 

 

12. Zadání vypracování Strategického plánu města na období 2021 – 2031 (zhotovitel - 

MAS Přemyslovské Střední Čechy) 

Předsedající informuje o nutnosti zadat vypracování Strategického plánu města Buštěhrad 

pro roky 2021 až 2031. Pořízení jsme schopni zajistit prostřednictvím MAS Přemyslovské 

Střední Čechy, za cenu 30.tis.Kč. 

Diskuze:0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zadání vypracování 

Strategického plánu města na období 2021 – 2031 (zhotovitel - MAS Přemyslovské Střední 

Čechy) 
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Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 12 byl schválen. 

 

13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést  

stavbu mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s. – kabel NN a přípojková skříň 

pro lokalitu Za Humny. 

Předsedající informuje, že v rámci výstavby rodinných domů v lokalitě Za Humny 

(Kluiberovi), je požadavek na výstavbu trafostanice pro tuto lokalitu. K tomuto záměru 

stavby se vztahuje věcné břemeno v hodnotě 120,-Kč/m
2
, částka bude uhrazena městu 

Buštěhrad. 

Diskuze: 0 

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

zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Buštěhrad a ČEZ 

Distribuce, a. s. – kabel NN a přípojková skříň pro lokalitu Za Humny. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 13 byl schválen. 

 

14. Schválení podání dotace z NPŽP – výzva 9/2019 – Výsadba stromů: Akce – parčík v 

Olivové 

Předsedající informuje, o dotačním titulu, o který má město Buštěhrad zájem požádat. Dotace 

je poskytována ve 100% výši, využití se plánuje na parčík v Olivové ulici. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání dotace z NPŽP – výzva 

9/2019 – Výsadba stromů: Akce – parčík v Olivové. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 14 byl schválen. 

 

15. Rozšíření Redakční rady Buštěhradského zpravodaje 

Předseda redakční rady Buštěhradského zpravodaje informuje o rozšíření členů redakční rady 

Buštěhradského zpravodaje o dvě osoby – , a , jako grafik. 

Členství je neplacené. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozšíření Redakční rady 

Buštěhradského zpravodaje o paní  a paní . 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 15 byl schválen. 

 

16. Žádost o výjimku z vyhlášky č. 2/2016 O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 

ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, vč. tanečních zábav 

a diskoték a jiných kult. podniků, v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku – 

Divadlo KiX 

J. Blesk žádá o zkrácení doby nočního klidu o dvě hodiny, dne 14. 6. 2020, z důvodu 

konajícího se představení divadla KIX. Současně dává na zvážení, zda by zastupitelstvo 

v budoucnosti přistoupilo k zakotvení pevného termínu představení do OZV. 
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Diskuze: : kde se představení koná? J. Blesk: v BokOffce, 14. 6. 2020 od 

21:00 hodin. : bude informovat sousedy o konající se akci. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje žádost o výjimku z vyhlášky č. 

2/2016 O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 

sportovních a kulturních podniků, vč. tanečních zábav a diskoték a jiných kult. podniků, v 

rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku – pro Divadlo KiX, zkrácení doby 

nočního klidu o dvě hodiny. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 16 byl schválen. 

 

17. Schválení podání žádosti o odložení splátek úvěrů:  

Zdůvodnění: D. Javorčeková: Vláda schválila odebrání části daňových příjmů obcím, pro 

účely kompenzace ztrát, a na pokrytí koronavirové krize. Buštěhrad tak přijde o několik 

milionů korun v příjmech. Vzhledem k hrozícímu výpadku daňových příjmů města 

Buštěhradu v důsledku koronavirové pandemie tak zastupitelé schvalují odklad splátek úvěru 

na pořízení pozemků (č. úvěrové smlouvy ) do 31. 10. 2020 a pověřují 

starostku jeho zajištěním.  

Diskuze: E. Gallatová: jaké jsou podmínky odložení splátek? Je potřeba si dát pozor na to, že 

úroky z úvěru se budou nadále měsíčně hradit. Odloží se tak sice splátky, nikoliv však platba 

úroků. D. Javorčeková: Stále jednáme o prodeji pozemků, ve chvíli, kdy dojde k prodeji, 

úvěr splatíme. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odklad splátek úvěru na 

pořízení pozemků (č. úvěrové smlouvy ) do 31. 10. 2020 a pověřují starostku 

jeho zajištěním. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 17 byl schválen. 

 

18. Obecná diskuze: 

J. Mrkvička: za jakých podmínek lze umístit na katastru města Buštěhradu informační cedule 

se zákazem skládky pod pokutou? D. Novotná: sdělení na těchto cedulích jsou legislativou 

přísně střeženy, zjistíme. 18:40 hodin – odchod H. Hejná. 

J. Blesk: navrhuje udělat nyní akci ve stylu: „Ukliďme Česko.“ 

: upozorňuje na zborcený plot u viaduktu, kde byla skládka, je zde navezen písek 

a zemina. P. Vavruška: stržený plot je nahlášen jako škodní událost, materiál je tam navezen 

za účelem zamezení přístupu a zároveň jako mezideponie materiálu pro stavby ČEZu na 

Starém Hradě. 

M. Mudra: upozorňuje na skládku, na katastru města Kladna, směrem k bývalé huti Koněv. 

S. Šumná: dotaz na vsaky v ulici Břízová. P. Vavruška: do tohoto pátku by měly být hotovy. 

D. Javorčeková: info o cyklostezce, do konce června by měla být hotova. Jsou dokončeny 

sociální byty, čekáme na kolaudaci. 

J. Kopsová: jak vypadá situace s likvidací návozu hlíny u sušičky?  D. Javorčeková: soudíme 

se s původcem. P. Vavruška: proběhlo šetření ze strany policie ČR. 

D. Javorčeková: stavba vodovod na Bouchalku by měl začít v tomto roce, proběhla oprava 

tarasu v ulici Oty Pavla, probíhají práce ČEZu v lokalitě Starý Hrad na přeložkách nízkého 

napětí. 
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: jak je to s projektem využití dešťové vody? D. Javorčeková: je podána 

žádost o dotaci. 

Z auditoria: město má na prodej pozemky, kde? D. Javorčeková: jsou to pozemky 

v průmyslové zóně, od AVE Kladno, měla zde stát bioplynová stanice. Nový zájemce o 

koupi je vybírán tak, aby zde nevytvářel ekologickou zátěž. 

Dále se do diskuze nikdo nepřihlásil. Předsedající ukončila zasedání v 18:55 hodin. 
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Usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 5/2020 

ze dne 27. 5. 2020 

 

Zastupitelstvo na svém zasedání č. 5/2020 ze dne 27. 5. 2020 přijalo tato usnesení: 

 

Schvaluje: 

 

Usnesením č.  1   Ověřovatele zápisu Stanislavu Šumnou a Milana Mudru, jako 

zapisovatelku Dagmar Novotnou. 

Usnesením č.  2  Zápis ze zasedání č. 4/2020. 

Usnesením č.  3   Doplněný program zasedání č. 5/2020. 

Usnesením č.  4 schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 

Usnesením č.  5  Obecně závaznou vyhlášku města Buštěhrad 2/2020, kterou se 

mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním 

poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho 

připojení na stavbu kanalizace. 

Usnesením č.  6 Účetní závěrku a závěrečný účet města Buštěhradu za rok 2019 a 

souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad. Členové 

zastupitelstva města vycházeli při schvalování roční účetní závěrky 

z účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2019 – 

Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Výkaz Příloha, inventarizační 

zprávy a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. 

Účetnictví Města Buštěhrad za rok 2019 poskytuje věrný a poctivý 

obraz předmětu účetnictví a finanční situace města. Výsledek 

hospodaření za rok 2019 činí 13 808 946,38 Kč a bude převeden na 

účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 

Usnesením č.  7 Účetní závěrku příspěvkové organizace města Buštěhradu – ZŠ a 

MŠ Oty Pavla, za rok 2019. Členové zastupitelstva města vycházeli 

při schvalování roční účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a 

MŠ Oty Pavla Buštěhrad za rok 2019 z účetních výkazů 

sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2019 – Rozvaha, Výkaz 

zisků a ztráty, Výkaz Příloha, inventarizační zprávy.  

Účetnictví ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad za rok 2019 poskytuje 

věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace 

příspěvkové organizace města. Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Oty 

Pavla Buštěhrad za rok 2019 činí 253 993,53 Kč. Výsledek 

hospodaření bude v plné výši převeden do rezervního fondu. 

Usnesením č.  8 Účetní závěrku příspěvkové organizace města Buštěhradu – DPS 

Buštěhrad, za rok 2019. Členové zastupitelstva města vycházeli při 

schvalování roční účetní závěrky příspěvkové organizace DPS 

Buštěhrad za rok 2018 z účetních výkazů sestavených k 

rozvahovému dni 31. 12. 2019 – Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, 

Výkaz Příloha, inventarizační zprávy.  

Účetnictví DPS Buštěhrad za rok 2019 poskytuje věrný a poctivý 

obraz předmětu účetnictví a finanční situace příspěvkové 

organizace města. Výsledek hospodaření DPS Buštěhrad za rok 

2019 činí 238 095,58 Kč. Výsledek hospodaření bude rozdělen 

takto: 

Rezervní fond:  178 095,58 Kč 
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Fond odměn:       60 000,00 Kč 

Usnesením č.  9 pronájem části pozemku parc. č. 992/2 o výměře 27m2 panu 

, za cenu 10,-Kč/m2/rok. 

Usnesením č.  10 veřejnoprávní smlouvu mezi městem Buštěhrad a obcí Koleč k 

zajištění výkonu činnosti a úkolů obecní policie. 

Usnesením č.  11 záměr zřízení dobrovolné jednotky požární ochrany města 

Buštěhrad a pověřuje starostku Ing. arch. Danielu Javorčekovou a 

Tomáše Hoffmana jednáním s ÚO HZS Kladno za účelem získání 

souhlasného stanoviska HZS Středočeského kraje se zřízením 

jednotky. 

Usnesením č.  12 zadání vypracování Strategického plánu města na období 2021 – 

2031 (zhotovitel - MAS Přemyslovské Střední Čechy). 

Usnesením č.  13 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a  

smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Buštěhrad a ČEZ 

Distribuce, a. s. – kabel NN a přípojková skříň pro lokalitu Za 

Humny. 

Usnesením č.  14 Podání dotace z NPŽP – výzva 9/2019 – Výsadba stromů: Akce – 

parčík v Olivové. 

Usnesením č.  15 Rozšíření Redakční rady Buštěhradského zpravodaje o paní 

 a paní . 

Usnesením č.  16 Žádost o výjimku z vyhlášky č. 2/2016 O stanovení podmínek pro 

pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a 

kulturních podniků, vč. tanečních zábav a diskoték a jiných kult. 

podniků, v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku – pro 

Divadlo KiX, zkrácení doby nočního klidu o dvě hodiny. 

Usnesením č.  17 Odklad splátek úvěru na pořízení pozemků (č. úvěrové smlouvy 

) do 31. 10. 2020 a pověřují starostku jeho zajištěním. 

  

Vyhotoveno dne: 4. června 2020   

     

Ověřovatelé: 

 

Stanislava Šumná                   ………………………….. 

         dne:  

         

………………………….. 

 

Milan Mudra       dne:  

 

Starostka města: 

 

Ing. arch. Daniela Javorčeková    dne: ………………………… 




