
 

                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne 18. 11. 2021 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

č. 11 / 2021 

                                                                                                 

Č.j. :   2126/ 2021 - 1 

 

 

Přítomni:  Daniela Javorčeková, Jiří Blesk, Pavel Vavruška, Karel Jelínek, Jan  

Mrkvička, 17:32 - příchod Eva Gallatová, v 17:35-příchod Milan Mudra, Magda 

Kindlová, Jiřina Kopsová, Jakub Plášek-příchod v 17:40 hod. 

                                   

Omluveni: Hana Hejná, 

 

Přítomnost veřejnosti – tři osoby. Pořizován audiozáznam. Zasedání bylo živě streamováno na 

facebookové stránce města. V době zahájení přítomno 7 z 11 zastupitelů, zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. 

 

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: Jiřího Bleska a Jiřinu Kopsovou. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje ověřovatele zápisu Jiřího 

Bleska a Jiřinu Kopsovou, jako zapisovatelku Dagmar Novotnou. 

Pro: 7    Proti:  0   Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 1 schválen. 

       

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 10/2021 

K zápisu ze zasedání č. 10/2021 nebyly vzneseny ze strany zastupitelů ani občanů žádné 

připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání č. 10/2021. 

Pro: 7    Proti:  0   Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 2 schválen. 

 

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

program zasedání: 

Předsedající informuje, že hodlá předložit další body k doplnění návrhu programu jednání 

zastupitelstva: 

Bod č. 11. Dohoda o změně plánovací smlouvy na veřejnou technickou a dopravní   

infrastrukturu – bez podpory města, mezi městem Buštěhrad a OIR TRADING, a. s. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu č. 11. Dohoda o   

změně plánovací smlouvy na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu – bez   

podpory města, mezi městem Buštěhrad a OIR TRADING, a. s. do programu zasedání. 

Pro: 7    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 11. Dohoda o změně plánovací smlouvy na veřejnou technickou a dopravní  

infrastrukturu – bez podpory města, mezi městem Buštěhrad a OIR TRADING, a. s. byl  
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zařazen na programu zasedání. (příchod zastupitelky Gallatové, změna počtu zastupitelů na 8) 

 

Bod č. 12. Dotace spolkům na rok 2022 – Program poskytování dotací 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu č. 12. Dotace  

spolkům na rok 2022 – program poskytování dotací, do programu zasedání. 

Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 12. Dotace spolkům na rok 2022 – program poskytování dotací byl zařazen do   

programu zasedání. 

 

Bod č. 13. Vyvěšení záměru pronájmu hrobového místa D-I-17/H2, na pohřebišti  

Buštěhrad. Zájemkyně budou společně: paní Eva Jeřábková (Středokluky) a Věra  

Mattasová. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu č 13. Vyvěšení   

záměru pronájmu hrobového místa D-I-17/H2, na pohřebišti Buštěhrad. Zájemkyně budou  

společně: paní Eva Jeřábková (Středokluky) a Věra Mattasová, do programu zasedání. 

Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 13. Schválení záměru pronájmu hrobového místa D-I-17/H2, na pohřebišti Buštěhrad.  

Zájemkyně budou společně: paní Eva Jeřábková (Středokluky) a Věra Mattasová byl zařazen  

do programu zasedání. 

 

Bod č. 14. Přesun v položkách dotací pro RC Buštěhradský Pelíšek 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu 14. Přesun v  

položkách dotace pro RC Buštěhradský Pelíšek, do programu zasedání. 

Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 14. Přesun v položkách dotací pro RC Buštěhradský Pelíšek byl zařazen do programu  

zasedání. 

 

Došlo k přečíslování bodů programu: 

Bod č. 15: Obecná diskuze 

 

Znění programu:  

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 10/2021  

3. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

4. Rozpočtové opatření 

5. Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad – výběr zhotovitele 

6. Smlouva o dílo mezi Městem Buštěhrad a Eugenií Sychrovskou (služby psího útulku) 

7. Žádost o prodloužení nájemních smluv v č. p. 207 (Havlík, Habáňová) 

8. ZUŠ Buštěhrad – schválení nákupu koncertního křídla  

9. ZUŠ Buštěhrad – schválení přesunu finančních prostředků z rezervního fondu ZUŠ do 

fondu reprodukce majetku (200 000,- Kč) 

10. Odměny ředitelům příspěvkových organizací 

11. Dohoda o změně plánovací smlouvy na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu – 

bez podpory města, mezi městem Buštěhrad a OIR TRADING, a. s 



 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.11/2021 ze dne 18. listopadu 2021. Č. j. 2126/2021                                                                                                                                                                                

3 

12. Dotace spolkům na rok 2022 - Program poskytování dotací 

13. Schválení záměru pronájmu hrobového místa D-I-17/H2, na pohřebišti Buštěhrad. 

Zájemkyně: paní Eva Jeřábková (Středokluky) a Věra Mattasová (Praha 6). Hrobové 

místo je opuštěné od roku 2015. Zájemkyně se o hrobové místo starají dobrovolně od roku 

2018.  Označení hrobového místa je D-I-17/H2 (dvojhrob).  Přibližné rozměry hrobu jsou 

délka 2,50 m x šířka 2,10 m, což je celkem 5,25m2.  

14. Přesun prostředků v dotaci pro RC Buštěhradský Pelíšek 

15. Obecná diskuze                                       

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný program zasedání  

zastupitelstva č. 11/2021. 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 3 byl schválen. 

 

4. Rozpočtové opatření 11 / 2021  

Předsedající informuje o navrženém rozpočtovém opatření č. 11/2021. Na straně příjmů-daň  

fyzických a právnických osob, ostatní neinvestiční transfery, na straně výdajů – úhrada za 

vodovod Bouchalka, za obě kanalizace „Za Humny“, za obnovu komunikací. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 

11/2021. 

Pro:8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 4 byl schválen. 

 

5. Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad – výběr zhotovitele 

Předsedající informuje o proběhlém výběrovém řízení na výběr zhotovitele pro akci 

„Revitalizace budovy ZUŠ.“ Přišly dvě nabídky:  

1) ARCHATT PAMÁTKY spol. s.r.o., nabídková cena: 11.477.000,-Kč bez DPH. 

2) INVESSALES, spol. s.r.o., nabídková cena: 10.722.571,58Kč bez DPH. 

Zadavatel doporučuje zastupitelstvu města přijetí nabídky pro zakázku „Revitalizace budovy 

ZUŠ Buštěhrad“ od firmy INVESSALES, spol. s.r.o., která splnila všechny požadavky dle 

platných právních předpisů a nejlépe vyhověla hodnotícím kritériím. 

Diskuze: P. Vavruška: doporučuje rovnou schválit jako druhou v pořadí nabídku firmy 

ARCHATT spol. s.r.o., v případě, že by vybraný zhotovitel nemohl s Městem Buštěhradem 

uzavřít smlouvu o dílo. D. Javorčeková: cena díla narostla vlivem zvyšování cen matriálu a 

práce na trhu. Podstatná část nákladů jde z dotace. Zjišťovala reference na vybranou firmu, a 

setkala se s kladným ohlasem od několika obcí. 

17:35 hod. příchod zastupitele Milana Mudry, změna v počtu zastupitelů na 9. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výběr zhotovitele na akci: 

„Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad“, firmu INVESSALES, spol. s.r.o., za nabídkovou 

cenu: 10.722.571,58Kč bez DPH, pověřuje starostku podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje 

uzavření smlouvy s druhou firmou, společností ARCHATT PAMÁTKY spol.s.r.o., pokud 

firma INVESSALES spol. s.r.o. nebude schopna dostát závazku uzavření smlouvy o dílo 

na předmětnou akci. 

Pro: 9                            Proti: 0                                   Zdržel se: 0            

Návrh usnesení č. 5 byl schválen.  
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6. Smlouva o dílo mezi Městem Buštěhrad a Eugenií Sychrovskou (služby psího útulku) 

Předsedající informuje o nabídce majitelky psího útulku Bouchalka, paní Eugenie 

Sychrovské, o zajištění služeb odchytu a umístění toulavých psů v jejím útulku na 

Bouchalce. Cena za tyto služby se pohybuje ročně ve výši 20,-Kč na občana. Město má 

povinnost mít tuto smlouvu uzavřenou, a Psí útulek je v blízkosti města, doporučuje smlouvu 

uzavřít, na dobu neurčitou. 

Diskuze: J. Blesk: nezdá se mu cena, každoročně žádá o vyčíslení nákladů za město, zatím 

nic neviděl. 20,-Kč na občana, podléhá to inflaci? D. Javočeková, ne, je to fixní položka, ale 

narůstá počet obyvatel, tím se částka bude zvyšovat. (V 17:44 příchod zastupitele Pláška, změna 

v počtu zastupitelů na 10). D. Javorčeková: cena by byla ještě vyšší, pokud nám majitelka vykáže 

náklady za odchycené a umístěné psy z katastru Buštěhradu. J. Kopsová: chce, aby smlouva 

byla na dobu určitou z toho důvodu, aby město mělo průběžnou kontrolu nákladů, bude-li 

smlouva na dobu neurčitou, nikdo už náklady řešit nebude, tak aby byla aspoň kontrola. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem 

Buštěhrad a Eugenií Sychrovskou (služby psího útulku), cena za služby, ročně 20,-Kč na 

občana bez DPH, na dobu neurčitou. 

Pro: 8     Proti: J. Kopsová, J.  Blesk      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 6 byl schválen. 

 

7. Žádost o prodloužení nájemních smluv v č. p. 207 (Havlík, Habáňová) 

Místostarostka předkládá ke schválení nájemní smlouvy na dva byty v č. p. 207, Kladenská, 

byty v majetku města. Navrhuje schválit prodloužení nájemních smluv na rok, do konce roku 

2022. 

Diskuze: P. Vavruška: Jsou tam nějaké nedoplatky? Pohledávky? M. Kindlová: Nejsou. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu prodloužení nájemních smluv v č. p. 

207, Kladenská. (Havlík, Habáňová) 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 7 byl schválen. 

 

8. ZUŠ Buštěhrad – schválení nákupu koncertního křídla  

Předsedající předává slovo řediteli ZUŠ, panu Filovi. Ten informuje o možnosti zakoupení 

koncertního křídla pro výuku, staré křídlo zůstane i nadále v provozu, vystřídá se více žáků. 

Cena je příznivá, hradit si jej budou ze svých finančních prostředků, které jsou našetřeny.  

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nákup koncertního křídla pro 

účely výuky v ZUŠ Buštěhrad, cena: 296.200,-Kč, z investičního fondu ZUŠ Buštěhrad. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 8 byl schválen. 

 

9. ZUŠ Buštěhrad – schválení přesunu finančních prostředků z rezervního fondu ZUŠ do 

fondu reprodukce majetku (200 000,- Kč) 

Předsedající informuje, že v souvislosti s nákupem nového koncertního křídla požádal ředitel 

ZUŠ Buštěhrad o schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu ZUŠ do fondu 

reprodukce majetku (investičního fondu), ve výši 200.000,-Kč. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přesun finančních prostředků 

z rezervního fondu ZUŠ do fondu reprodukce majetku (200 000,- Kč). 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  
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Návrh usnesení č. 9 byl schválen 

 

10. Odměny ředitelům příspěvkových organizací 

Místostarostka, jako předsedkyně školské rady, podává návrh na vyplacení odměn ředitelům 

příspěvkových školských zařízení, ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad a ZUŠ Buštěhrad. 

Diskuze:  D. Javorčeková: Jde o vyčerpání příspěvků na mzdy od státu, peníze by jinak 

musely být vráceny. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odměny ředitelům školských 

příspěvkových organizací, ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad a ZUŠ Buštěhrad podle návrhu, 

předloženého školskou radou.(návrh je přílohou zápisu). 

Pro: 10     Proti: 0       Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 10 byl schválen. 

  

11. Dohoda o změně plánovací smlouvy na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu 

– bez podpory města, mezi městem Buštěhrad a OIR TRADING, a. s 

Předsedající informuje, že společnost OIR TRAIDING, a.s., která má s městem Buštěhradem 

podepsanou plánovací smlouvu ohledně developerské výstavby, žádá o schválení změny 

v plánovací smlouvě. Změny se týkají změny vedení místní komunikace a umístění zelených 

pásů ve výstavbě, a vyšší počet bytových jednotek. Nabízí městu jako kompenzaci výstavbu 

dětského hřiště v lokalitě a obnovu autobusových zastávek. 

Diskuze: J. Plášek: Kde je návrh smlouvy? D. Javorčeková: Posílala jsem všechno emailem. 

P. Šimša žádá o schválení kvůli termínům kolaudace, musí dodržet určité termíny. J. 

Mrkvička: Požaduje doplnit do nové plánovací smlouvy nový počet jednotek, zhotovení 

hřiště a nových zastávek. J. Blesk: Má výhrady k dětskému hřišti, uvítal by workoutové 

hřiště pro dospělé, cvičící prvky. D. Javorčeková: Do této lokality se stěhují mladí lidé 

s dětmi a většina prý chce hřiště pro děti. J. Blesk: Tak tedy zhotovit tam dvě sekce, jednu 

pro děti a jednu pro dospělé. J. Plášek: neví, o čem se hlasuje? D. Javorčeková: O změně 

plánovací smlouvy a zakomponování benefitů pro město. P. Vavruška: Nic se nemění na 

parcelách, pouze se navyšuje počet bytových jednotek a v souvislosti s navýšeným počtem 

jednotek nastává změna ve vybudování systému příjezdových komunikací k bytovým 

jednotkám, za to máme ony kompenzace. Z auditoria: Kde přesně? D. Javorčeková: Od 

cyklostezky vpravo ve směru na Lidice. Z auditoria: Kde budou nové zastávky? D. 

Javorčeková: Jde o obnovu stávajících tří zastávek. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dohodu o změně plánovací 

smlouvy na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu – bez podpory města, mezi 

městem Buštěhrad a OIR TRADING, a. s., změna se týká také počtu navýšení bytových 

jednotek a kompenzací pro město Buštěhrad ve formě obnovy tří autobusových zastávek a 

vybudování relaxační zóny. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: J. Plášek  

Návrh usnesení č. 11 byl schválen. 

 

12. Dotace spolkům na rok 2022 - Pravidla pro poskytování dotací 

Předsedající informuje, že každoročně město uveřejňuje Pravidla pro poskytování dotací 

spolkům na další rok, na tyto dotace město Buštěhrad vyčlenilo v rozpočtu 1mil.Kč. Spolky 

mohou žádat: 1) o dotaci na činnost, 2) žádost o velký grant, 3) žádost o malý grant. Pravidla 

budou vyvěšena na úřední desce Městského úřadu, datum podání nejdříve od 01. 01. 2022, je 

nutno dodat vyúčtování minulé dotace nejpozději do 20. 01. 2022. Bez vyúčtování nebude 

dotace poskytnuta.  
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Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Pravidla pro poskytování 

dotace spolkům města Buštěhradu na rok 2022. 

Pro: 10 

     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 12 byl schválen                              

 

13. Schválení záměru pronájmu hrobového místa D-I-17/H2, na pohřebišti Buštěhrad. 

Zájemkyně budou společně: paní Eva Jeřábková (Středokluky) a Věra Mattasová 

(Praha 6).  

Předsedající informuje, že o hrobové místo se obě zájemkyně dlouhodobě starají, nyní 

požádaly o pronájem. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na pronájem 

hrobového místa D-I-17/H2, na pohřebišti Buštěhrad. Přibližné rozměry hrobu jsou délka 

2,50 m x šířka 2,10 m, což je celkem 5,25m
2
. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 13 byl schválen. 

 

14. Schválení změn - přesunu v položkách dotace pro RC Buštěhradský Pelíšek  

Místostarostka předkládá žádost neziskové organizace RC Buštěhradský Pelíšek o přesuny 

v poskytnuté dotaci na rok 2021. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přesun v položkách dotace 

pro RC Buštěhradský Pelíšek podle předloženého návrhu. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 14 byl schválen. 

      

15. Obecná diskuze. 

D. Javorčeková: Informuje o kulturní akci rozsvícení Vánočního stromu, dává na zvážení, 

zdali akci uskutečnit. J. Mrkvička: povolil by za předpokladu ukončení obou dávek očkování. 

H. Blesková: kdo bude provádět kontroly? J. Mrkvička: Je to venkovní akce, povolil by to. P. 

Vavruška: Bylo by dobře předběžně na webových stránkách občany informovat o opatřeních, 

a o případném zrušení akce, pokud bude situace ohledně coronaviru horší. M. Fila: Je také 

možné, že děti, které mají vystupovat, onemocnění, nebo se nakazí a několik se jich dostane 

do karantény, nebudou moci tím pádem vystupovat a bude nutno akci odvolat nebo 

účinkování zredukovat. I když dětí, které mohou vystoupení uskutečnit je hodně,  snad se to 

podaří. 

K. Jelínek: Proč AVE vyváží sklo v 7.00 ráno? Dotaz od hřbitova. D. Javorčeková: Mají 

harmonogram svozu, je možné že měli výpadek ohledně techniky a provedli náhradní svoz. 

18:21 hod. odchod zastupitele M. Mudry. 

Učitelky, členky školské rady: Předkládají žádost o řešení bezpečnostní situace v Buštěhradě, 

protože mají nahlášeno několik případů obtěžování dětí dospělými a také starší mládeží. 

Vyzývají zastupitele, aby se problematice věnovali, a hledají řešení v instalaci kamerového 

systému ve městě, nebo obecní policii. Jednalo o obtěžování dětí, hlavně o dívky, které byly 

obtěžovány během dne, lákány do auta, vše bylo nahlášeno PČR, více se udělat nedalo. 
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Učitelky by byly rády, kdyby se zastupitelstvo tomuto problému bezpečnosti ve městě začalo 

více věnovat. D. Javorčeková: Máme smlouvu s obecní policií Koleč, ta má však na 

Buštěhrad jen pár hodin týdně, zkouší volat PČR, ale ani zde nikdo nevyjde vstříc, policistů 

je málo. Obecní policii zakládat - to bylo v našem volebním programu, avšak situace není tak 

jednoduchá. Kromě vysokých vstupních nákladů se město potýká s nezájmem o tuto práci. 

Buštěhrad má své prostory pro služebnu a také nabízel dokonce jeden obecní byt, pro 

obecního strážníka, bez výsledku, nikdo tuto práci nechce zastávat. Městská policie Kladno 

má 25 strážníků pod stav, nelze se tedy obracet ani na ně. Veřejnoprávní smlouva o pomoci 

mezi Městem Buštěhradem a Městskou policií Kladno byla z důvodu nedostatku 

personálních kapacit na straně Městské policie Kladno, zrušena. 

P. Vavruška: Chápe vážnost situace a rozhodně souhlasí s tím, že bezpečnost zejména 

malých dětí je citlivá otázka pro každého rodiče i občana. Je autorem kamerového systému 

na Letišti Praha. Pořízení kamerového systému je strategická otázka, a mělo by se jí zabývat, 

vzhledem k finanční a časové náročnosti, a také s ohledem na již připravený rozpočet na rok 

2022, až příští zastupitelstvo. Není to jednoduchá záležitost, je okolo ní hodně legislativy. 

Důležitý je projekt nasazení kamerového systému, jestli všude po městě, nebo jen na 

vybraných „exponovaných“ lokalitách? Další otázky vznikají následně, jak kamerový systém 

nastavit? Jestli kamery se záznamem nebo bez záznamu? Pokud se záznamem, jaká bude 

délka záznamu, versus co nám dovolí Úřad na ochranu osobních údajů? Dalším parametrem 

je napájení kamerového systému. Zatím jsou položeny optické kabely jen na několika 

místech v Buštěhradě, kamery v ostatních oblastech zatím není jak napájet. Optické trasy se 

staví s novým veřejným osvětlením, mimo jiné právě a hlavně za tímto účelem. Souhrnně, k 

nasazení kamerového systému je potřeba poměrně rozsáhlá, časově náročná příprava. Když 

odhlédneme od nákladů na pořízení, musíme počítat s náklady na následnou údržbu, servis, s 

možným poškozením kamer. Další otázka zní, jak to bude s vyhodnocováním záznamů, 

v případě potřeby. Město nemá obecní policii, která by toto vyhodnocení prováděla, a PČR 

jak je známo, je personálně pod stav, poslední léta permanentně. Vyhodnocování záběrů 

z kamer zabírá poměrně hodně času. Bezpečností agentury mohou záznamy vyhodnocovat 

pouze z vnitřku střežených objektů, ne z veřejných prostranství. Nikdo jiný není oprávněn 

vyhodnocení záznamů z veřejných prostranství provádět, než obecní policie nebo PČR. 

Navíc, ne všem občanům se myšlenka kamerového „dozoru“ ve městě zamlouvá. Jsou i 

odpůrci. V konečném důsledku se může stát, že ani záběr z kamery nic nevyřeší. Chápe 

kamerový systém ve městě hlavně jako určitý druh prevence kriminality, měl by být však 

provozován současně a v kooperaci nasazení obecní policie ve městě, aby to mělo smysl. 

Odhaduje délku realizace až na dva roky, pokud si příští zastupitelstvo vezme toto za svoji 

prioritu. V Buštěhradě se za poslední léta udělalo hodně práce, a je to ve městě vidět, avšak 

město bylo v minulosti hodně dlouhou dobu bez možnosti rozvoje, a tento fakt bude město 

dohánět ještě několik let. 

J. Blesk: Pamatuje si, že i za jeho mládí se tyto věci děly, kamerové systémy nebyly, důležitá 

byla vždy prevence v rodinách. Doporučuje škole, a podpoří ve škole jakoukoliv vzdělávací 

akci, zaměřenou na tuto problematiku. Upozorňuje, že je řada občanů, kteří kamerový systém 

ve městě nechtějí, nechtějí být sledováni, nelíbí se jim to. Je to určitě otázka na anketu mezi 

občany. 

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

ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 11/2021 

ze dne 18. 11. 2021 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 11/2021 ze dne 18. 11. 2021 přijalo tato usnesení: 

 

Schvaluje: 

 

Usnesením č.  1   Ověřovatele zápisu Jiřího Bleska, Jiřinu Kopsovou a jako 

zapisovatelku Dagmar Novotnou 

Usnesením č.  2  Zápis ze zasedání č. 10/2021 

Usnesením č.  3   Program zasedání č. 11/2021 

Usnesením č.  4 Rozpočtové opatření č. 11/2021 

Usnesením č.  5  Výběr zhotovitele na akci: „Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad“, 

firmu INVESSALES, spol. s.r.o., za nabídkovou cenu: 

10.722.571,58Kč bez DPH, pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Zároveň schvaluje uzavření smlouvy s druhou firmou, společností 

ARCHATT PAMÁTKY spol. s. r. o., pokud firma INVESSALES 

spol. s.r.o. nebude schopná dostát závazku uzavření smlouvy o dílo 

na předmětnou akci. 

Usnesením č.  6 Smlouvu o dílo mezi Městem Buštěhrad a Eugenií Sychrovskou 

(služby psího útulku), cena za služby, ročně 20,-Kč na občana bez 

DPH, na dobu neurčitou. 

Usnesením č.  7 Prodloužení nájemních smluv v č. p. 207, Kladenská. (Havlík, 

Habáňová) 

Usnesením č.  8 Nákup koncertního křídla pro účely výuky v ZUŠ Buštěhrad, cena: 

296.200,-Kč, z investičního fondu ZUŠ Buštěhrad. 

Usnesením č.  9 Přesun finančních prostředků z rezervního fondu ZUŠ do fondu 

reprodukce majetku (200 000,- Kč). 

Usnesením č.  10 Odměny ředitelům školských příspěvkových organizací, ZŠ a MŠ 

Oty Pavla Buštěhrad a ZUŠ Buštěhrad podle návrhu, předloženého 

školskou radou.(návrh je přílohou zápisu). 

Usnesením č.  11 Dohodu o změně plánovací smlouvy na veřejnou technickou a 

dopravní infrastrukturu – bez podpory města, mezi Městem 

Buštěhrad a OIR TRADING, a. s., změna se týká také počtu 

navýšení bytových jednotek a kompenzací pro město Buštěhrad ve 

formě obnovy tří autobusových zastávek a vybudování relaxační 

zóny. 

Usnesením č.  12 Pravidla pro poskytování dotace spolkům města Buštěhradu na rok 

2022. 

Usnesením č.  13 Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa D-I-17/H2, na 

pohřebišti Buštěhrad. Přibližné rozměry hrobu jsou délka 2,50 m x 

šířka 2,10 m, což je celkem 5,25m
2
. 

Usnesením č.  14 Přesun v položkách dotace pro rok 2021 pro RC Buštěhradský 

Pelíšek podle předloženého návrhu. 
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Vyhotoveno dne: 24. listopadu 2021   

     

Ověřovatelé: 

 

Jiřina Kopsová                                 dne:  

         

Jiří Blesk              dne:  

 

Starostka města: 

 

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


