
                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne  24.02.2021 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

                                                                     č. 03/2021 

    Č.j. 483/2021-1       

                                                        

                                 

Přítomni: Daniela Javorčeková ,  Jiří Blesk , Eva Gallatová , Hana Hejná,  Magda Kindlová,     Karel 

Jelínek, Pavel Vavruška, Milan Mudra 

 

Omluveni:  Jan Mrkvička, Jakub Plášek, Jiřina Kopsová 

       

Počet občanů v době zahájení zasedání: 4 

Pořizován audiozáznam, zasedání bylo živě streamováno na facebookové stránce města. 

 

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. Evu Gallatovou 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. Evu Gallatovou  a 

p. Milana Mudru, a  jako zapisovatelku schvaluje Janu Zemanovou 

Pro:  8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 1 schválen 8 hlasy 

 

            

2.       Schválení zápisu ze zasedání č. 02/2021 

      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. 02/2021 ze dne  

       25.01.2021 

       Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

       Návrh usnesení č. 2 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. 11 – zařazení do registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad – p. Xxxxxxxx a Xxxxxxxx 

Pro zařazení do programu: 8 

- Nový bod č. 12 – přidělení bytu č. 26 v DPS Buštěhrad – p. Xxxxxxxx 

- Pro zařazení do programu: 8 

- Nový bod č.  13 – schválení přijetí dotace ze Středočeského kraje na rok 2021 – DPS Buštěhrad 

Pro zařazení do programu: 8 

 

 

V souvislosti s doplněním programu dochází k přečíslování bodů programu. 
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Návrh doplněného programu zasedání: 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 02/201 

3. Návrh programu /doplnění programu/ schválení programu zasedání 

4. Rozpočtové opatření  

5. Dotace spolkům na rok 2021 

6. Schválení podání žádosti o dotaci přes MAS Přemyslovci z Programu rozvoje venkova, výzva č. 6 – 

malé projekty pro obce. Akce: Parková úprava v ulici Olivová 

7. Akce Zeleň v intravilánu – nabídky na administraci dotace a autorský dozor 

8. Zeleň v intravilánu – výběr zhotovitele na VŘ 

9. Vyvěšení záměru na propachtování části pozemku parc.č. 2495 

10. Rozšíření ZUŠ o další dvě místa vzdělávání 

11. Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad – p. Xxxxxxxxx a Xxxxxxxx 

12. Přidělení bytu č. 26 v DPS Buštěhrad – pXxxxxxxxx 

13. Schválení přijetí dotace ze Středočeského kraje na rok 2021 – DPS Buštěhrad 

14. Obecná diskuze 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje upravený program zasedání městského 

zastupitelstva č. 03/2021 

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 3  byl schválen 8 hlasy. 

 

 

 

4. Návrh na změnu rozpočtu Města Buštěhradu – rozpočtové opatření č. 2/2021 

Předsedající seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2021, které svým rozsahem 

podléhá schválení zastupitelstva města /návrh je přílohou tohoto zápisu/. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 4 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

5. Dotace spolkům 

   Zastupitelé při přidělování dotací posuzovali hlavně počty členů s důrazem na mládež a seniory, provozní 

náklady a sebeprezentaci do města a navenek. Vzhledem k epidemiologické situaci v loňském roce spolky 

část poskytaných dotací vrátily, s výší vrácených částek seznámila přítomné místostarostka. Předsedající 

seznámila přítomné s výší poskytnutých dotací jednotlivým spolkům, které o dotaci na rok 2021 požádaly. 

(Rozdělení dotací je přílohou tohoto zápisu). 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výši dotací spolkům na rok 20021 podle 

přiložené tabulky, v celkové výši 799.500,- Kč, z rozpočtu města Buštěhradu. 

Pro: 8    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 5 byl schválen 8 hlasy. 
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6. Schválení podání žádosti o dotaci přes MAS Přemyslovci z Programu rozvoje venkova, výzva č. 6 

– malé projekty pro obce. Akce: Parková úprava v ulici Olivová 

MAS Přemyslovské střední Čechy otevírají šestou výzvu v rámci programu Programu rozvoje venkova- 

malé projekty pro obce. Předsedající proto navrhuje  podat žádost o tuto dotaci na akci „Parková úprava 

v ulici Olivová“ protože na tuto akci má Město vypracovánu dokumentaci pro provedení stavby. 

Pozemek se nachází v jihovýchodní části města Buštěhrad v místě rozšíření ulice Olivová o obytný 

prostor. V současnosti ho tvoří travnatá plocha a hřiště s původně mlatovým povrchem, který zarůstá 

travou. Na pozemku není žádná vzrostlá zeleň. Cílem návrhu je doplnit pozemek zelení a odpovídajícím 

mobiliářem. Revitalizace prostoru probíhá na přání občanů. Cena projektu je do výše 500.000,- Kč bez 

DPH. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci přes MAS 

Přemyslovci z Programu rozvoje venkova, výzva č. 6-malé projekty pro obce, na akci „Parková úprava 

v ulici Olivová“, zároveň schvaluje finanční spoluúčast města dle podmínek programu. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 6 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

7. Akce Zeleň v intravilánu – nabídky na administraci dotace a autorský dozor 

Město Buštěhrad obdrželo informaci o přiznání dotace z SFŽP na akci „ Revitalizace zeleně 

v intravilánu města Buštěhrad. 

Z dotace bude proplacena Studie sídelní zeleně, kterou město nechalo zhotovit v loňském roce (cca 

600.000,- Kč),  + 85% finančních prostředků na  realizaci konkrétních akcí – úprava okolí budovy ZUŠ, 

úprava Náměstí, okolí kapličky a prostranství před rest. „Hotel“, část Prokopovy ul., okolí rybníka. 

Město Buštěhrad obdrželo  nabídku na zajištění  činnosti spojených s administrací dotace na tuto akci: 

- Living in green, projekční ateliér, Dobřichovice , nabídková cena na činnost  spojenou s administrací 

dotace ve výši 48.000,- Kč bez DPH, nabídka na provádění autorského dozoru ve výši 40.300,- Kč 

bez DPH. 

Předsedající navrhuje přijmout nabídku firmy Living in greeen, tato firma je autorem projektu a nabídka 

obsahuje  i  provádění potřebného autorského dozoru. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje  nabídku firmy Living in green na práce 

spojené s administrací dotace ve výši 48.000,- Kč bez DPH, a provádění autorského dozoru ve výši 

40.300,- Kč bez DPH,  na akci „Revitalizace zeleně v intravilánu města Buštěhrad“. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 7 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

8. Zeleň v intravilánu – výběr zhotovitele na VŘ 
Město Buštěhrad obdrželo 2 nabídky na zajištění administrace zadávacího řízení pro veřejnou zakázku 

- MSPro s.r.o., Hulín    nabídková cena 35.000,- Kč vč DPH 

- ACCON T&T services s.r.o., Praha 7       50.000,- Kč bez DPH 

Předsedající navrhuje přijmout ekonomicky výhodnější nabídku – firmu MSPro s.r.o. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výběr firmy MSPro, s.r.o. na organizaci a 

kompletní administraci zadávacího řízení na zhotovitele pro veřejnou zakázku „Revitalizace zeleně 

v intravilánu města Buštěhrad“, za nabídkovou cenu 35.000,- Kč vč. DPH. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

9. Vyvěšení záměru na propachtování části pozemku parc.č. 2495 

Město Buštěhrad obdrželo žádost spol. DAVA-CZ s.r.o. o pronájem části pozemku parc.č. 2495, k.ú. 

Buštěhrad, o výměře 1700 m
2
.  

Předsedající navrhuje vyvěsit záměr na propachtování požadované části pozemku (nevyužívaná polní 

cesta). 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na propachtování části 

pozemku parc.č. 2495, k.ú. Buštěhrad, o výměře 1700 m
2
. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 9 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

10. Rozšíření ZUŠ Buštěhrad o další dvě místa vzdělávání 

Ředitel ZUŠ Buštěhrad  požádal o souhlas s rozšířením ZUŠ Buštěhrad o další 2 místa vzdělávání. 

Důvodem je velký počet žáků ZUŠ z okolí Buštěhradu, stávající počet poboček (4) by se rozšířil o 

učebnu v ZŠ Středokluky a v ZŠ Heuréka Libochovičky. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozšíření ZUŠ Buštěhrad o další 2 místa 

vzdělávání, a to ZŠ Středokluky, Školská 82, Středokluky, a ZŠ Heuréka, Libochovičky, č.p. 10. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 10 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

11. Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad 

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

Xxxxxxxxx  do registru čekatelů na byt v DPS. Výbor navrhuje jejich zařazení do registru. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

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

registru čekatelů na byt v DPS. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 11 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

12. Přidělení bytu č. 26 v DPS Buštěhrad – p- Bordewie 

Předseda sociálního a zdravotního výboru  J. Blesk předložil návrh na obsazení volného bytu  č. 26 

v DPS Buštěhrad p. Xxxxxxxx z Buštěhradu. Žadatelka splňuje podmínky pro přidělení bytu v DPS. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje obsazení volného bytu č. 26 v DPS 

Buštěhrad p. Xxxxxxxx. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení byl schválen 8 hlasy. 
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13. Schválení přijetí dotace ze Středočeského kraje na rok 2021 – DPS Buštěhrad 

Středočeský kraj poskytuje DPS Buštěhrad jednorázovou účelovou neinvestiční dotaci ve výši 

2 077.700,- Kč na poskytování sociálních služeb. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace od 

Středočeského kraje pro DPS Buštěhrad na rok 2021 ve výši 2 077.700,- Kč. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 13 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

14. Obecná diskuze: 

J.Blesk -  úklid inertního posypového materiálu v ulicích Buštěhradu.  Odp. úklid ulic a chodníků bude 

TS proveden. 

D. Javorčeková – město připravuje Smlouvu  o smlouvě budoucí na prodej pozemků za buštěhradskou 

haldou 

p.Xxxxxxxxx– plánovaná zeleň v části u zemědělského sila – Odp. plánovaná zeleň je bohužel pouze 

chybou projektanta, město s ní do budoucna nepočítá. Trojúhelníkový tvar pozemku je pravděpodobně 

dán historicky. 

      - plánovaná výstavba v této lokalitě. Odp.- stavebník musí s městem uzavřít plánovací smlouvu, ve které 

si město může stanovit podmínky výstavby. Nemůže však ovlivnit, kdy stavebník začne na pozemcích 

stavět. 

      -  možnost položení kabelového internetu – Odp. záleží na developerovi, zda zahrne kabelový internet do 

svého  projektu. Město může v rámci nových  plánovacích smluv toto navrhnout. 

      J. Blesk – poděkoval p. Xxxxxxxxx a p. Xxxxxx za zprostředkování on-line přenosu zasedání MěZ, dále 

navrhl, aby byli za tuto spolupráci finančně odměněni. Odp. – bude projednáno na příštím zasedání MěZ 

 

 

Dále se do diskuze nikdo nepřihlásil, předsedající ukončila zasedání v 18.35 hod. 
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Usnesení 

ze  zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 03/2021 ze dne 

24.02.2021 

 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 03/2021 ze dne 24.02.2021přijalo tato usnesení: 

 

Schvaluje: 

Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu p  Evu Gallatovou a p. Milana Mudru zapisovatelku tohoto 

zasedání p. Janu Zemanovou. 

Usnesením č. 2 – zápis ze zasedání č. 02/2021 ze dne 25.01.2021 

Usnesením č. 3 – upravený program zasedání městského zastupitelstva č. 03/2021 

                  Usnesením č. 4 – rozpočtové opatření č. 2/2021 

                      Usnesením č. 5 -  výši dotací spolkům na rok 2021 podle přiložené tabulky, v celkové výši  

                   799.500,- Kč z rozpočtu města Buštěhradu 

                   Usnesením č. 6 – podání žádosti o dotaci přes MAS Přemyslovci z Programu rozvoje venkova 

                   Výzva č. 6-malé projekty pro obce, na akci „Parková úprava v ulici Olivová“, zároveň schvaluje 

                   finanční spoluúčast města dle podmínek programu 

                   Usnesením č. 7 – nabídku firmy Living in green na práce spojené s administrací dotace ve výši  

                   48.000,- Kč bez DPH, a provádění autorského dozoru ve výši 40.300,- kč bez DPH, na akci 

                    „Revitalizace zeleně v intravilánu města Buštěhrad“. 

                    Usnesením č. 8 – výběr firmy MSPro, s.r.o., na organizaci a kompletní administraci zadávacího 

                    řízení na zhotovitele pro veřejnou zakázku „Revitalizace zeleně v intravilánu města Buštěhrad“ 

                    za nabídkovou cenu 35.000,- Kč vč. DPH 

                    Usnesením č. 9 – vyvěšení záměru na propachtování části pozemku parc.č. 2495, k.ú. 

                    Buštěhrad, o výměře 1700 m
2
 

                    Usnesením č. 10 – rozšíření ZUŠ Buštěhrad o další 2 místa vzdělávání, a to ZŠ Středokluky, 

                    Školská 82, Středokluky, a ZŠ Heuréka, Libochovičky č.p. 10 

                    Usnesením č. 11 – zařazení p. Bordewie a p. Malinové do registru čekatelů na byt v DPS  

                    Buštěhrad 

                    Usnesením č. 12 – obsazení volného bytu č. 26 v DPS Buštěhrad p. Bordewie 

                    Usnesením č. 13 – přijetí účelové neinvestiční dotace od Středočeského kraje pro DPS  

                    Buštěhrad na rok 2021, ve výši 2 077.700,- Kč. 

                       

         

 

                 

                                   Zápis byl vyhotoven dne 25.02.2021                 

  

               

                      

. 

                                  
      

                   Ověřovatelé: 

     

                   Eva Gallatová                    ………………………………………….. 

 

                   Milan Mudra    …………………………………………… 

 

                   Starostka města 

                   Ing. arch. Daniela Javorčeková ………………………………………….. 
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