
                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne  15.12.2021 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

                                                                     č. 12/2021 

    Č.j. 2322/2021-1       

                                                        

                                 

Přítomni:   Daniela Javorčeková,  Magda Kindlová, Jiří Blesk, Jiřina Kopsová, Jan Mrkvička, Milan 

Mudra, Jakub Plášek, Karel Jelínek 

 

Omluveni:  Eva Gallatová, Hana Hejná, Pavel Vavruška 

 

Hosté:  Ing. Kateřina Linhartová – účetní MěÚ 

       

Počet občanů v době zahájení zasedání: 9 

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 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. Karla Jelínka a p. Milana Mudru   

Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Jana Zemanová. 

K návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje ověřovatele zápisu p. Karla Jelínka a p. 

Milana Mudru a  jako zapisovatelku schvaluje p. Janu Zemanovou 

Pro:  8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 1 byl schválen 8 hlasy 

 

           

2.       Schválení zápisu ze zasedání č. 11/2021 

      Předsedající konstatovala, že ověřovatelé zápisu z minulého 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. 11/2021 ze dne  

       18.11.2021. 

       Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

       Návrh usnesení č. 2 byl schválen 8  hlasy 

          

 

3. Návrh programu zasedání 

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

deskách  a navrhla úpravu programu jednání: 

 Nový bod č. 15 –  Schválení podání žádosti o dotaci z Programu2022 pro poskytování dotací na 

obnovu památek z rozpočtu Středočeského kraje ze „Středočeského fondu kultury a obnovy 

památek“ , podprogram „Obnova kulturních památek“, na akci „Rekonstrukce kapličky Sv. Anny“. 

Pro zařazení do programu: 8 

 Nový bod č. 16 –  Zvýšení nájmů v bytech v DPS Buštěhrad 

Pro zařazení do programu: 8 

 Nový bod č. 17  - Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad – p. Pita a p. Týčová 

Pro zařazení do programu: 8 
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 Nový bod č. 18 – Přidělení bytu v DPS Buštěhrad – p. Xxxx 

Pro zařazení do programu: 8 

 Nový bod č. 19 – ZUŠ Buštěhrad – schválení nabídky na výkon autorského dozoru 

Pro zařazení do programu: 8 

 Nový bod č. 20 – Přístupový chodník k terase v ulici Oty Pavla – nabídky firmy Salamánek Stavby, 

s.r.o. 

Pro zařazení do programu: 8 

 Nový bod č. 21 – Schválení podání žádosti o dotaci z Programu 2022 pro poskytování dotací na 

podporu turistických informačních center Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského fondu podpory cestovního ruchu „Podprogram sezónní zaměstnanosti v období od 

1.6. do 30.9. aktuálního kalendářního roku“. 

Pro zařazení do programu: 8 

 Nový bod č. 22 – Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa L-1-7/UK – urnové kolumbárium, 

na pohřebišti Buštěhrad.  

Pro zařazení do programu: 8 

 Nový bod č. 23 -  Středisko Junák „Stráž Lidic“ – změna položek v dotaci 

Pro zařazení do programu: 8 

 

 

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. 11/2021 

3. Návrh programu /doplnění programu/ schválení programu zasedání  

4. Rozpočtové opatření 

5. Schválení rozpočtu města na rok 2022 

6. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na období r. 2023-2026 

7. Pověření starostky k provedení nutných rozpočtových opatření ke konci roku 2022 dle zákona 

8. Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad – výběr TDI 

9. Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad – schválení koordinátora BOZP 

10. Žádost o odkup/pronájem/povolení trvalého přejíždění pozemku parc.č. 1821/98 

11. Obsazení azylového bytu v DPS Buštěhrad 

12. Odměny ředitelům příspěvkových organizací 

13. Odměny zastupitelů s platností od 1.1.2022 

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

obřady a matrikářce na rok 2022 

15. Schválení podání žádosti o dotaci z Programu 2022 pro poskytování dotací na obnovu památek 

z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek, podprogram 

„Obnova kulturních památek“, na akci „Rekonstrukce kapličky Sv. Anny“. 

16. Zvýšení nájmů bytů v DPS Buštěhrad 

17. Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad – p. Xxxx a  Xxxxxx 

18. Přidělení bytu v DPS Buštěhrad – p. Xxxx 

19. ZUŠ Buštěhrad – schválení nabídky na výkon autorského dozoru 

20. Přístupový chodník k terase v ulici Oty Pavla – nabídky firmy Salamánek Stavby, s.r.o. 

21. Schválení podání žádosti o dotaci z Programu 2022 pro poskytování dotací na podporu turistických 

informačních center Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu, 

podprogram „Podpora sezónní zaměstnanosti v období od 1.6 do 30.9. aktuálního kalendářního 

roku“. 

22. Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa L-I-7/UK – urnové kolumbárium, na pohřebišti 

Buštěhrad. 

23. Středisko Junák „Stráž Lidic“ – změna položek v dotaci. 

24. Obecná diskuze 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje upravený program zasedání městského 

zastupitelstva č. 12/2021 

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 3  byl schválen 8 hlasy. 

 

 

 

4. Návrh na změnu rozpočtu města – rozpočtové opatření č. 12/2021 a 13/2021 

Předsedající předala slovo Ing. Linhartové, která seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 

12/2021, které bylo schválené starostkou města. 

Zastupitelstvo města Buštěhradu bere informaci o rozpočtovém opatření č. 12/2021 na vědomí. 

 

Ing. Linhartová dále seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 13/2021, 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. 13/2021 

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 4 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

5. Schválení rozpočtu města Buštěhradu na rok 2022 

Předsedající předložila návrh rozpočtu města Buštěhradu na rok 2022, který byl zastupiteli projednán 

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

úřední desce města. 

Ing. Linhartová uvedla, že rozpočet města na rok 2022 je sestaven jako přebytkový, seznámila 

přítomné s výší příjmů a výdajů,  závaznými ukazateli rozpočtu a návrhem rozpočtu sociálního fondu. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočet města Buštěhradu na rok 2022 

dle předloženého návrhu takto: příjmy v celkové výši  80 303.624,69 Kč, výdaji v celkové výši 

80 155.400,49 Kč a financováním ve výši 148.224,20 Kč.  Splátky úvěrů ve výši 6 023.452 Kč budou 

hrazeny z přebytku hospodaření předchozích let ve výši 5 875.227,80 Kč a zbytek ve výši 148.224,20 

Kč z příjmů běžného roku. Za závazné ukazatele rozpočtu se považují finanční vztahy ke zřízeným 

příspěvkovým organizacím a dále souhrnné částky dle odvětvového členění rozpočtu (na paragrafy). 

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 5 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

6. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na období r. 2023-2026 

Zastupitelé projednali střednědobý rozpočtový výhled na roky 2023 -2026, jedná se o dokument, ve 

kterém je potřeba mít zahrnuty veškeré předpokládané příjmy, výdaje, odhady. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny řádné připomínky, 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled na roky 

2023-2026 pro Město Buštěhrad. 

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 6 byl schválen 8 hlasy. 
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7. Pověření starostky k provedení nutných rozpočtových opatření ke konci roku 2021 dle zákona 

Do konce roku 2021 není plánováno žádné zasedání MěZ. Z tohoto důvodu zastupitelé pověřují 

starostku města k provedení nutných rozpočtových opatření ke konci roku 2021 dle zákona. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu pověřuje starostku provedením nutných 

rozpočtových opatření ke konci roku 2021 dle zákona. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 7 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

8. Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad – výběr TDI 

Město Buštěhrad obdrželo 3 nabídky k zakázce malého rozsahu: Vykonávání TDI na akci 

„Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad“: 

- Stavební kancelář Košatka&partner s.r.o. nabídková cena  328.500,- Kč bez DPH 

- Quinta Corporation, s.r.o.       341.400,- Kč bez DPH 

- Ing. Prošek         348.000,- Kč bez DPH 

Nabídky byly hodnoceny dle jediného kritéria – ekonomické výhodnosti. 

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala Stavební kancelář Košatka&partner s.r.o., s cenou 

328.500,- Kč bez DPH. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje dodavatele na akci – Vykonávání 

TDI na akci „Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad“, za nabídkovou cenu 328.500,- Kč bez DPH. 

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8 byl schválen 8 hlasy 

 

 

9. Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad – schválení koordinátora BOZP 

Na základě zákonné povinnosti zajistit koordinátora BOZP na výše uvedenou stavbu, obdrželo město 

nabídku společnosti Artumes s.r.o. , Beroun,  na výkon činností koordinátora BOZP na staveništi. 

Předpokládaná cena nabídky při časovém rozvrhu prací cca 10 hod./měs.: do 49.500,- Kč bez DPH. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje spol. ARTUMES s.r.o., Beroun, pro 

výkon činností koordinátora BOZP na staveništi na akci „Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad“, za 

nabídkovou cenu 49.500,- Kč bez DPH. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 9 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

10. Žádost o odkup/pronájem/povolení přejíždění pozemku parc.č. 1821/98 

Předsedající seznámila zastupitele s žádostí majitele RD v ulici U Kapličky o odkup, pronájem nebo 

povolení přejíždět pozemek parc. č. 1821/98, který je ve vlastnictví města a je veden v KN jako zeleň. 

Na tomto pozemku  je umístěna podzemní vsakovací nádrž, která by případným zhutněním zeminy 

přestala plnit svoji funkci.  Dále by také došlo k úbytku zeleně v této zastavěné lokalitě.   

Předsedající proto navrhuje výše uvedenou žádost zamítnout. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu zamítá žádost majitele RD p. Pokorného 

o odkup/pronájem/povolení trvalého přejíždění pozemku parc. 1821/98, k.ú. Buštěhrad, ve vlastnictví 

města Buštěhradu. 

Pro:  8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 10 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

11. Obsazení azylového bytu v DPS Buštěhrad 

Předseda sociálního a zdravotního výboru J. Blesk informoval zastupitele o návrhu na obsazení 

azylového bytu v DPS Buštěhrad  p.X.Xxxxxxxxxxx, která se dostala do nepříznivé sociální situace 

spojené se ztrátou bydlení. Jednalo by se o dočasné ubytování (3 měsíce),  p. Xxxxxxxxxx  by po 

předložení potřebných dokumentů splňovala podmínky pro přijetí do tohoto azylového bytu. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje obsazení azylového bytu v DPS 

Buštěhrad p,  Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, a to na dobu určitou – od 1.1. do 31.3.2022. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 11 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

12. Odměny ředitelům příspěvkových organizací 

Místostarostka M.Kindlová podala návrh na vyplacení odměny ředitelce DPS Buštěhrad za rok 2021. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyplacení odměny ředitelce DPS 

Buštěhrad podle předloženého návrhu /návrh je přílohou tohoto zápisu/. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 12 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

13. Odměny zastupitelů s platností od 1.1.2022 

Předsedající informovala o výši  měsíčních odměn zastupitelů v roce 2022 dle schválené novely 

Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., která vstoupila v platnost 1.1.2020: 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města  Buštěhradu stanovuje výši odměn zastupitelům, zvoleným do 

zastupitelstva města Buštěhradu, s platností od 1.1.2022 ve výši, jak je uvedeno v návrhu. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 13 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

 

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

slavnostní obřady a matrikářce na r. 2022 

Předsedající informovala o návrhu na vyplacení  jednorázového finančního příspěvku – tzv. ošatné – 

pro zastupitele a matrikářku, kteří zajišťují slavnostní akty a občanské obřady města Buštěhradu:  

Diskuze: 0 

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

(ošatného) zastupitelům provádějícím  slavnostní obřady a matrikářce na r. 2022 dle předloženého 

návrhu. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 14 byl schválen 8 hlasy 
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15. Schválení podání žádosti o dotaci z Programu 2022 pro poskytování dotací na 

obnovu památek z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu kultury a obnovy 

památek, podprogram „Obnova kulturních památek“, na akci „Rekonstrukce kapličky Sv. 

Anny“ 

V říjnu letošního roku schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje výše uvedený dotační program. 

Předsedající proto navrhuje požádat o poskytnutí dotace z tohoto programu na rekonstrukci kapličky 

Sv. Anny  (u hřbitova).  Maximální výše  příspěvku  je 300.000,- Kč,  finanční spoluúčast města je ve 

výši 40% celkových nákladů. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky 

Diskuze: 0  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 

2022 pro poskytování dotací na obnovu památek z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 

fondu kultury a obnovy památek, podprogram „Obnova kulturních památek“, na akci „Rekonstrukce 

kapličky Sv. Anny“, a zároveň schvaluje nutnou finanční spoluúčast dle podmínek dotační výzvy. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 15 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

16. Zvýšení nájmů bytů v DPS Buštěhrad 

Ředitelka DPS  žádá o schválení zvýšení nájmů u bytů v DPS Buštěhrad dle Občanského zákoníku § 

2249, odst. 1. ( možnost navýšení nájmu 1x za 3  roky o 20%, za předpokladu, že v průběhu této doby 

k žádnému navýšení nedošlo).  Poslední úprava nájmu byla k 1.5.2019 na částku 66,- Kč/m
2
. 

Navýšení nájemného by bylo proto možné od 1.5.2022 a navrhovaná výše nájemného je 79,20 Kč/m
2
 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.  

Diskuze:  p. Xxxxxxx– zda je v ceně nájemného zohledněna valorizace důchodů?  Odp.: výše 

nájemného nezohledňuje valorizaci důchodů, ale  vzhledem k výši provozních nákladů DPS je 

potřeba navýšení nájmů  tak, jak je umožněno zákonem. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zvýšení nájmů bytů v DPS Buštěhrad, 

nové nájemné ve výši 79,20 Kč/m
2
  s platností od 1.5.2022 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 16 byl schválen 8 hlasy 

 

 

 

Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad- p. Xxxx a p. Xxxxxx 

Předseda sociálního a zdravotního výboru J. Blesk informoval o návrhu na zapsání p. Xxxx  a  

Xxxxxx do registru čekatelů na byt v DPS. Oba splňují podmínky k přijetí do DPS a výbor proto 

navrhuje jejich zařazení do registru. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

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

registru čekatelů na byt v DPS. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 17 byl schválen 8 hlasy  

 

 

17. Přidělení bytu v DPS Buštěhrad – p. Píta 

Předseda sociálního a zdravotního výboru J. Blesk předložil návrh na obsazení volného bytu v DPS 

Buštěhrad p.Xxxxx. S žadatelem, který je zařazen do registru čekatelům na byt, byl proveden 

pohovor, žadatel splňuje podmínky pro přidělení bytu v DPS Buštěhrad. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje obsazení volného bytu v DPS Buštěhrad 

panem  Xxxxxx s platností od 1.1.2022. 
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Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 18 byl schválen 8 hlasy 

 

 

18. ZUŠ Buštěhrad – schválení nabídky na výkon autorského dozoru 

Město Buštěhrad obdrželo nabídku Ing. arch. Petra Kouřimského k výkonu autorského dozoru – 

kontroly provádění stavebních prací dle projektové dokumentace a dle platných předpisů – na akci 

„Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad.  Cenová nabídka: autorský dozor dle skutečného čerpání  

 800,- Kč + DPH/hod., doprava k výkonu plnění dle smlouvy – 900,- Kč + DPH/návštěva. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nabídku Ing. arch. Kouřimského na 

provádění autorského dozoru po celou dobu stavby „Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad, za 

podmínek stanovených Smlouvou o dílo. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 19 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

19. Přístupový chodník k terase v ulici Oty Pavla – nabídka firmy Salamánek Stavby 
V ulici Oty Pavla byl opraven taras, v prostoru nad tarasem je třeba dokončit přístupový chodník 

k terase.  Nabídku na dokončení chodníku podala firma Salamánek Stavby s.r.o., která prováděla 

opravu tarasu.  Nabídková cena je 59.305,- Kč bez DPH., termín realizace: jaro 2022. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nabídku firmy Salamánek Stavby s.r.o. 

na vybudování přístupového chodníku k terase v ulici Oty Pavla za cenu 59.305,- Kč bez DPH. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 

Návrh usnesení č. 20 byl schválen 8 hlasy 

 

 

 

20. Schválení podání žádosti o dotaci z Programu 2022 pro poskytování dotací na podporu 

turistických informačních center Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu, podprogram „Podpora sezónní zaměstnanosti 

v období 1.6-30.9. aktuálního kalendářního roku“ 

Forma pracovního úvazku je pouze na DPP nebo DPČ, maximální výše  dotace je 100.000,- Kč, 

minimální spoluúčast je 50% z celkových uznatelných nákladů činnosti TIC. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 

2022 pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center Středočeského kraje 

z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu, podprogram 

„Podpora sezónní zaměstnanosti v období 1.6.-30.9. aktuálního kalendářního roku“, a zároveň 

schvaluje nutnou finanční spoluúčast dle podmínek dotační výzvy. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 21 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

21. Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa L-I-7/UK, urnové kolumbárium, na pohřebišti 

Buštěhrad. 

Z řad  zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na pronájem 

hrobového místa L-I-7/UK – urnové kolumbárium, na pohřebišti Buštěhrad. 
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Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 22 byl schválen 8 hlasy 

 

 

22. Středisko Junák „Stráž Lidic“ – změna položek v dotaci 

Místopředsedkyně M. Kindlová předložila žádost skautského oddílu o změnu položek v přidělené 

dotaci pro rok 2021:   celková výše přidělené dotace  110.000,- Kč 

Nájem klubovny   40.000,-  Kč          

Údržba a opravy   22.500,- Kč 

Vzdělávání instruktorů  15.000,- Kč 

Výpravy, exkurze …    4.500,- Kč 

Vybavení pro výpravy, tábor  12.000,- Kč 

Pomůcky pro hry ….    5.000,- Kč 

Odměny pro děti   10.000,- Kč 

Akce pro oldskauty     1.000,- Kč 

V letošním roce proběhlo méně akcí pro děti, ale proběhlo  více vzdělávacích akcí, proto žádají o 

přesuny v položkách. Celková výše dotace zůstává nezměněna. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje změny v čerpání dotace poskytované 

z rozpočtu města Buštěhradu pro neziskovou organizaci Junák, středisko „Stráž Lidic“ pro rok 2021 

dle předloženého návrhu. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení byl přijat 8 hlasy 

 

 

23. Obecná diskuze:  

J. Blesk  poděkoval jménem zastupitelů  starostce Daniele Javorčekové za její práci za uplynulý rok. 

T. Hofman informoval přítomné o činnosti hasičské jednotky Buštěhrad za rok 2021 

P.Podaná – požádala o informaci k žádostem, které podala spolu se svými sousedy z ulice Topolová a 

Javorová v červnu letošního roku. Starostka D. Javorčeková  sdělila, že město přislíbilo vybrat 

zhotovitele projektu na úpravu povrchů a dešťové kanalizace.  Starostka oslovila projekční firmu, 

která dělala původní projekt,  a tato firma  přislíbila zaslat cenovou nabídku. Minulý týden však 

oznámila, že z kapacitních důvodů  nabídku na vypracování projektu nepošle.  Město tedy  osloví 

další firmy,  tedy i ty, které  zaslala p. Podaná. 

Přítomní  obyvatelé uvedených ulic konstatovali, že situace v této lokalitě přestává být únosná,  i díky 

zvýšenému provozu, který nastal po otevření soukromé školy v ulici Topolová.  Starostka přislíbila, 

že do konce r. 2021 osloví další  projekční firmy, aby zaslali své nabídky na zhotovení projektu. 

P. Podaná  - v uvedené lokalitě se začalo s výsadbou stromů, přitom nejsou hotové povrchy 

komunikací a chodníky.  Odp.: stromy se sází do zelené plochy na pozemky města, které jsou vedeny 

jako zeleň.  Výsadba  stromů  a stromořadí podél hřiště je součástí projektu a je hrazeno z dotace. 

Výsadba nezasahuje do míst, kde budou vybudovány vsakovací nádrže a chodníky. 

P. Podaná -  kdy bude vybudována dešťová kanalizace v dané lokalitě?  Odp. – vybudování dešťové 

kanalizace bude součástí  výše uvedeného projektu. 

P. Podaná – v této lokalitě byla vybudována splašková kanalizace, na kterou se obyvatelé dotčených 

ulic napojovali. V souvislosti s tím, byli  na základě OZV vydané městem Buštěhrad, vyzváni 

k zaplacení poplatku za zhodnocení nemovitosti.  Všichni tento poplatek zaplatili, jen p. Semrád  

nezaplatil a v dané věci se odvolal.  Jak bude vůči němu dále postupováno?   Odp.:  k této kauze 

nemůžeme poskytovat žádné informace, ale obecně lze říci, že  všechny nezaplacené poplatky jsou a 

budou na příslušných osobách vymáhány dle zákonných možností (např. exekuce). 

P. Podaná – v červnu byla podána žádost o zajištění dopravního značení , např. omezení rychlosti 

atd..  Bylo přislíbeno, že žádost bude projednána s příslušným odborem Magistrátu města Kladna. 

Do dnešního dne se v této věci nic neděje.  Odp.:  zaměstnanec města p. Vavruška, který pro město 

tyto věci zajišťuje ,  není bohužel na zasedání přítomen a  starostka města k této věci žádné informace 
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nemá. Nicméně konstatuje, že jednání s odborem dopravy jsou, dle zkušeností, většinou 

dlouhodobější.   

 

 

 

P. Podaná  vyjádřila svou nespokojenost s tím, že na žádost, kterou ona a další obyvatelé dotčených 

ulic podali v červnu letošního roku, nedokázalo město do  dnešního dne zareagovat a cokoli zařídit. 

Odp.:  město řeší spoustu důležitých akcí,  v této věci došlo bohužel k chybě v oslovení pouze jedné 

firmy,  Starostka města přislíbila, že do konce roku osloví další firmy a ve spolupráci s p. Vavruškou 

prověří stav žádosti o dopravní značení. 

 

, 

 

Dále se do diskuze nikdo nepřihlásil, předsedající ukončila zasedání v 18.50 hod. 
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Usnesení 

ze  zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 12/2021 ze dne 

15.12.2021 

 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 12/2021 ze dne 15.12.2021 přijalo tato usnesení: 

 

Schvaluje: 

Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu p . Karla Jelínka a p. Milana Mudru , zapisovatelku tohoto 

zasedání p. Janu Zemanovou. 

Usnesením č. 2 – zápis ze zasedání č. 11/2021 ze dne 18.11.2021 

Usnesením č. 3 – upravený program zasedání městského zastupitelstva č. 12/2021 

Usnesením č. 4 – rozpočtové opatření č. 13/2021 

Usnesením č. 5 – rozpočet města Buštěhradu na rok 2022 dle předloženého návrhu takto: příjmy 

v celkové výši 80 303.624,69 Kč, výdaji v celkové výši 80 155.400,49 Kč a financováním ve 

výši 148.224,20 Kč. Splátky úvěrů ve výši 6 023.452,- Kč budou hrazeny z přebytku hospodaření 

předchozích let ve výši 5 875.227,80 Kč a zbytek ve výši 148.224,20 Kč z příjmů běžného roku. 

Za závazné ukazatele rozpočtu se považují vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím a dále 

souhrnné částky dle odvětvového členění rozpočtu (na paragrafy). 

Usnesením č. 6 – Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2023-2026 pro Město Buštěhrad 

Usnesením č. 8 -  dodavatele na akci – Vykonávání TDI na akci „Revitalizace budovy ZUŠ 

Buštěhrad“, za nabídkovou cenu 328.500,- Kč bez DPH 

Usnesením č. 9 – společnost ARTUMES s.r.o., Beroun, pro výkon činnosti koordinátora BOZP 

na staveništi na akci „Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad“, za nabídkovou cenu 40.500,- Kč bez 

DPH 

Usnesením č. 11 – obsazení azylového bytu v DPS Buštěhrad p. Lidmilou Vondráčkovou, a to 

na dobu určitou – od 1.1. do 31.3.2021 

Usnesením č. 12 – vyplacení odměny ředitelce DPS Buštěhrad podle předloženého návrhu 

/návrh je přílohou tohoto zápisu/. 

Usnesením č. 13 – výši odměn zastupitelům, zvoleným do zastupitelstva města Buštěhradu, 

s platností od 1.1.2022 ve výši, jak je uvedeno v návrhu 

Usnesením č. 14 – výši příspěvku na úpravu zevnějšku (ošatného) zastupitelům provádějícím 

slavnostní obřady a matrikářce na r.2022 dle předloženého návrhu. 

Usnesením č. 15 – podání žádosti o dotaci z Programu 2022 pro poskytování dotací na obnovu 

památek z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek, 

podprogram „Obnova kulturních památek“ na akci „Rekonstrukce kapličky Sv. Anny“, a zároveň 

schvaluje nutnou finanční spoluúčast dle podmínek dotační výzvy. 

Usnesením č. 16 –zvýšení nájmů bytů v DPS Buštěhrad, nové nájemné ve výši 79,20 Kč/m
2
, 

s platností od 1.5.2022. 

Usnesením č. 17 – zařazení p. Karla Píty a p. Marie Týčové do registru čekatelů na byt v DPS 

Usnesením č. 18 – obsazení volného bytu v DPS Buštěhrad panem Karlem Pítou s platností od 

1.1.2022 

Usnesením č. 19 – nabídku Ing.arch. Kouřimského na provádění autorského dozoru po celou 

dobu stavby „Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad“, za podmínek stanovených Smlouvou o dílo. 

Usnesením č. 20 – nabídku firmy Salamánek Stavby s.r.o. na vybudování přístupového chodníku 

k terase v ulici Oty Pavla za cenu 59.305,- Kč bez DPH 

 

 

Usnesením č. 21 – podání žádosti o dotaci z Programu 2022 pro poskytování dotací na podporu 

turistických informačních center Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu, podprogram „Podpora sezónní zaměstnanosti 



 

                                                                                                                                                                                   

11 

v období 1.6.-30.9. aktuálního kalendářního roku“, a zároveň schvaluje nutnou 

finanční spoluúčast dle podmínek dotační výzvy. 

Usnesením č. 22 – vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa L-I-7/UK – urnové 

kolumbárium, na pohřebišti Buštěhrad. 

Usnesením č. 23 – změny v čerpání dotace poskytované z rozpočtu města Buštěhradu pro 

neziskovou organizaci Junák „Stráž Lidic“ pro rok 2021 dle předloženého návrhu. 

 
                      

                   Pověřuje:  

                   Usnesením č. 7 – starostku města provedením nutných rozpočtových opatření ke konci roku 2021 dle  

                   Zákona 
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