
                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne 26. 05. 2021 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

č. 6 / 2021 

                                                                                                 

Č.j. :  1033 / 2021 - 1 

 

 

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

       Mrkvička, Hana Hejná, Jiřina Kopsová, Eva Gallatová, Milan Mudra– příchod   

       v 17:45 hod. 

                                   

Omluveni: Magda Kindlová 

 

Přítomnost veřejnosti – tři osoby. Pořizován audiozáznam. Přímé vysílání. 

 

1. Zahájení zasedání 

Zasedání zastupitelstva města zahájila v 17:35 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: Pavel Vavruška, Hana Hejná. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje ověřovatele zápisu Pavla 

Vavrušku, Hanu Hejnou, jako zapisovatelku Dagmar Novotnou. 

Pro: 9    Proti:  0   Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 1 schválen. 

       

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 5/2021 

K zápisu ze zasedání č. 5/2021 nebyly vzneseny ze strany zastupitelů ani občanů žádné 

připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání č. 5/2021. 

Pro: 9    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. Obsazení dvou volných bytů v DPS, navrhuje předsedající rozložit na podbody: 

a) Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS – p.  

b) Schválení přidělení bytu č. 30 p.

c) Schválení přidělení bytu č. 31 p. 

Pro:9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 16. Obsazení dvou volných bytů v DPS: 

a) Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS – p.  

b) Schválení přidělení bytu č. 30 p.   

c) Schválení přidělení bytu č. 31 p.  byl zařazen do programu zasedání. 
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Předsedající navrhuje stažení: 

Bod č. 18. Vyvěšení záměru na výpůjčku části pozemků pro umístění kontejnerů na sběr 

textilu – Kloktex help nadační fond a HELP TEX, z. s. 

A nahradit zařazením do programu pod bod č. 18. Vyvěšení záměru na odprodej části 

pozemku parc. č. 2304 o výměře cca 100 m
2
. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 18. Vyvěšení záměru na odprodej části pozemku parc. č. 2304 o výměře cca 100 

m2., byl zařazen do programu zasedání. 

 

Dále předsedající navrhuje zařadit do programu zasedání: 

Bod č. 22. Nabídka firmy Tectronik (mojepopelnice.cz) na dotvoření a správu webového 

rozhraní pro „administraci našeho systému odpadových nádob“. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 22. Nabídka firmy Tectronik (mojepopelnice.cz) na dotvoření a správu webového 

rozhraní pro „administraci našeho systému odpadových nádob“., byl zařazen do 

programu zasedání. 

 

Bod č. 23. Schválení pronájmu nového hrobového místa M-XIX-4/UH paní 

, Buštěhrad Označení hrobového místa je M-XIX-4/UH. Přibližné rozměry nového 

urnového hrobu jsou 0,90m x 0,70m (celkem 0,63m2).. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 23. Schválení pronájmu nového hrobového místa M-XIX-4/UH paní  

, Buštěhrad Označení hrobového místa je M-XIX-4/UH. Přibližné rozměry 

nového urnového hrobu jsou 0,90m x 0,70m (celkem 0,63m2)., byl zařazen do programu 

zasedání. 

 

Bod č. 24. Odměna řediteli příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Oty Pavla. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 24. Odměna řediteli příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Oty Pavla, byl zařazen do 

programu zasedání. 

 

Bod č. 25. Obecná diskuze 

Schválením doplnění programu o výše uvedené body došlo k přečíslování bodů. 

Žádné další návrhy nebyly předneseny.  

 

Nové znění programu:  

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 5/2021  

3. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

4. Rozpočtové opatření 5/2021 (na vědomí) a 6/2021 

5. Schválení účetní závěrky města Buštěhrad za rok 2020 

6. Schválení závěrečného účtu města Buštěhrad za rok 2020 

7. Pořízení regulačního plánu „U Potoka“ 
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8. Schválení podání žádosti o dotaci z MZe - 129 403 Podpora opatření pro zmírnění 

negativních dopadů sucha a nedostatku vody I, název projektu: „Buštěhrad, vodovod 

Bouchalka“ 

9. Schválení uzavření smlouvy na podání a administraci žádosti o dotaci z MZe- 129 403 

Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I, název 

projektu: „Buštěhrad, vodovod Bouchalka“ 

10. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky projektu „Realizace zeleně v intravilánu 

města Buštěhrad“ 

11. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky projektu “Zhotovení projektové 

dokumentace na akci: Revitalizace Kladenské ulice, Buštěhrad“ 

12. Schválení podání žádostí na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemků parc. č. 

1560/1, 1560/4 a 2067 

13. Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo stavby „Rozšíření MŠ Buštěhrad“ 

14. Schválení dodatku č. 1 k příkazní smlouvě o provedení výkonu technického dozoru 

investora č. 20007  

15. Schválení pronájmu obecního bytu v č. p. 65 

16. Obsazení dvou volných bytů v DPS: 

a. Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS –  

b. Schválení přidělení bytu č. 30 p.   

c. Schválení přidělení bytu č. 31 p.  

17. Smlouva o partnerství v rámci organizace destinačního managementu mezi městem 

Buštěhrad a Kladensko – Slánsko, z. s. 

18. Vyvěšení záměru na odprodej části pozemku parc. č. 2304 o výměře cca 100 m
2
 

19. Vstupní prohlášení zastupitelstva k tvorbě adaptační strategie a zájmu reagovat na 

předpokládané změny klimatu na území města 

20. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.  

IV-12-6028237 Buštěhrad Na Skalech, parc. č. 933 KNN mezi městem Buštěhrad a ČEZ 

Distribuce, a. s.  

21. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č: IV-12-6025543/VB/002, Buštěhrad, 

U Kapličky – TS, kVN, kNN mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s. 

22. Nabídka firmy Tectronik (mojepopelnice.cz) na dotvoření a správu webového rozhraní 

pro „administraci našeho systému odpadových nádob“. 

23. Schválení pronájmu nového hrobového místa M-XIX-4/UH paní , 

Buštěhrad Označení hrobového místa je M-XIX-4/UH. Přibližné rozměry nového 

urnového hrobu jsou 0,90m x 0,70m (celkem 0,63m
2
). 

24. Odměna řediteli příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Oty Pavla 

25. Obecná diskuze                    

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný program zasedání  

zastupitelstva č. 6/2021. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 3 byl schválen. 

 

4. Rozpočtové opatření 5/2021 (na vědomí) a 6/2021 

http://mojepopelnice.cz/
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Předsedající informuje o provedeném rozpočtovém opatření č. 5/2021, které proběhlo 

v rámci zákonného pověření starostky, v oblasti úroků, územního plánování a pojištění na 

straně výdajů, a o rozpočtovém opatření č. 6/2021, které obsahuje změny na straně příjmů 

v oblasti daní z příjmů fyzických osob, neinvestičních transferů od krajů a nekapitálové 

příspěvky. A také změny na straně výdajů pro stavbu rozšíření MŠ, bytové hospodářství, 

školství, pohřebnictví, územního plánování, svozu odpadů, péče o veřejnou zeleň, a 

průtoková dotace pro DPS. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu bere na vědomí rozpočtové opatření č. 

5/2021 a schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021. 

Pro:9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 4 byl schválen. 

 

5. Schválení účetní závěrky města Buštěhrad za rok 2020 

Předsedající předkládá účetní závěrku města Buštěhradu za rok 2020, která byla řádně 

vyvěšena na obou úředních deskách. Členové zastupitelstva vycházeli při schvalování roční 

účetní závěrky z účetních výkazů, sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2020-Rozvaha-

výkaz zisků a ztráty, Výkaz Příloha, Inventarizační zprávy a zprávy o Výsledku přezkoumání 

hospodaření města Buštěhrad. 

Účetnictví města Buštěhradu za rok 2020 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu 

účetnictví a finanční situace města. Výsledek hospodaření za rok 2020 činí 23 908 788,20Kč 

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

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje účetní závěrku Města Buštěhradu 

za rok 2020 

Pro: 9                              Proti: 0                                   Zdržel se: 0            

Návrh usnesení č. 5 byl schválen.  
V 17:45 hod. příchod zastupitele M. Mudry, změna v počtu zastupitelů na 10. 

 

 

6. Schválení závěrečného účtu města Buštěhrad za rok 2020 

Předsedající předkládá ke schválení Závěrečný účet města Buštěhradu za rok 2020. 

Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet města Buštěhradu podle předloženého návrhu, 

který byl v zákonné lhůtě vyvěšen na obou úředních deskách. 

Diskuze:0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Závěrečný účet města 

Buštěhrad za rok 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 6 byl schválen. 

 

7.   Pořízení regulačního plánu „U Potoka“ 

Předsedající informuje, že v rámci nového územního plánu města Buštěhradu je předepsáno, 

aby tato lokalita (“U Potoka“) byla řešena jako celek, prostřednictvím zhotovení Regulačního 

plánu v lokalitě U Potoka. Zainteresované osoby (zastoupené společností StavKlan01, s.r.o.), 

podaly návrh na zhotovení tohoto regulačního plánu, Město Buštěhrad má v této lokalitě 

největší pozemek, proto se na zhotovení regulačního plánu bude podílet, jakožto druhý 

zainteresovaný subjekt, také. Pořízení regulačního plánu je za úhradu, Město Buštěhrad se 

bude podílet úhradou ve výši 100.000,-Kč. K zhotovení je potřeba usnesení zastupitelstva o 
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pořízení Regulačního plánu pro lokalitu U Potoka, a uzavření smlouvy o pořízení 

regulačního plánu, jedná se o smlouvu příkazní, se zhotovitelem regulačního plánu, 

společností PRISVICH s.r.o., osobou, splňující kvalifikační požadavky pro zhotovení 

regulačního plánu. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje: 

Pořízení regulačního plánu RP1 Buštěhrad – U potoka z podnětu uplatněného dne 3. 

května 2021 pod čj. 909/2021 právnickou osobou StavKlan01 s r.o., IČO 09792147, podle 

§ 6 odst. 5 písm. a) a § 62 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“), která uhradí veškeré náklady spojené s pořízením regulačního plánu 

prostřednictvím oprávněné osoby k územně plánovací činnosti a zajistí na vlastní náklady 

zpracování návrhu regulačního plánu RP1 Buštěhrad – U potoka autorizovaným 

architektem dle zadání, které je součástí územního plánu Buštěhradu, s finančním 

podílem města Buštěhrad na nákladech spojených s jeho projednáním ve výši 100.000 Kč 

(včetně DPH) dle § 63 odst. 3 stavebního zákona; 

 

2. Uzavření trojstranné smlouvy příkazní č. 41006 na pořízení regulačního plánu RP1 

Buštěhrad – U potoka podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona, které se zúčastňuje 

jako příkazce město Buštěhrad, jako příkazník společnost PRISVICH, s.r.o., IČO 

27101053, oprávněná k výkonu územně plánovací činnosti podle § 24 odst. 1 stavebního 

zákona, a jako navrhovatel právnická osoba StavKlan01 s r.o., IČO 09792147, která 

uplatnila podnět na pořízení regulačního plánu RP Buštěhrad – U potoka, schválený 

Zastupitelstvem města Buštěhrad v předchozím bodu tohoto usnesení; 

 

Zastupitelstvo města Buštěhrad pověřuje: 

1. starostku města Ing. arch. Danielu Javorčekovou k tomu, aby spolupracovala s 

pořizovatelem regulačního plánu RP1 Buštěhrad – U potoka jako „určený zastupitel“ 

ve smyslu stavebního zákona; 

 

Zastupitelstvo města Buštěhrad bere na vědomí: 

1. informaci starostky města, že pořizovatelem regulačního plánu RP1 Buštěhrad – U 

potoka bude v souladu s § 6 odst. 2 stavebního zákona Městský úřad Buštěhrad, který 

zajistil splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 

stavebního zákona prostřednictvím pracovníků společnosti PRISVICH, s.r.o., splňujících 

kvalifikační požadavky na územně plánovací činnost. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 7 byl schválen. 

 

8. Schválení podání žádosti o dotaci z MZe - 129 403 Podpora opatření pro zmírnění  

negativních dopadů sucha a nedostatku vody I, název projektu: „Buštěhrad, vodovod 

Bouchalka“ 

Předsedající informuje o stavbě vodovodu pro osadu Bouchalka, která začne v polovině roku 

2021. Město Buštěhrad se pokoušelo opakovaně získat nějakou dotaci na tuto stavbu, 

nepodařilo se, nesplňovalo dané podmínky. VKM přispívají Městu Buštěhrad dotací ve výši 

3.500.000,-Kč. Město na své zafinancování hledalo dotační program, a nalezlo výzvu MZe - 

129 403 Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I, a 

pokusí se tuto dotaci pro účely stavby vodovodu získat. Výše dotace je 70% uznatelných 

nákladů. 
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Diskuze: D. Novotná: Bude město Buštěhrad požadovat spolufinancování vodovodu formou 

zavedení místního poplatku za zhodnocení pozemků? D. Javorčeková: nebude, osada 

Bouchalka je dlouhodobě bez vodovodu a kanalizace, nebudeme občany zatěžovat 

spolufinancováním. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci 

z programu MZe - 129 403 Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a 

nedostatku vody I, název projektu: „Buštěhrad, vodovod Bouchalka“. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 8 byl schválen. 

 

9. Schválení uzavření smlouvy na podání a administraci žádosti o dotaci z MZe- 129 403 

Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I, název 

projektu: „Buštěhrad, vodovod Bouchalka“ 

Předsedající informuje, v návaznosti na předchozí bod, o zajištění podání žádosti o dotaci a 

její následnou administraci, kterou navrhuje, že provede společnost TNT Consulting, s.r.o., 

se kterou město spolupracuje dlouhodobě a s jejíž prací je spokojeno. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje uzavření smlouvy na podání a 

administraci žádosti o dotaci z MZe- 129 403 Podpora opatření pro zmírnění negativních 

dopadů sucha a nedostatku vody I, název projektu: „Buštěhrad, vodovod Bouchalka, se 

společností TNT Consulting, s.r.o., IČO: 25528114, za celkovou cenu: 126.000,-Kč, bez 

DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Pro: 10    Proti: 0    Zdržel se:0   

Návrh usnesení č. 9 byl schválen. 

 

10. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky projektu „Realizace zeleně v 

intravilánu města Buštěhrad“ 

Předsedající informuje o získané dotaci na tuto akci, která je výši 100%, a bude proplacena 

v roce 2021. Město je tedy vázáno tuto akci letos provést. Jedná se o zkultivování zeleně a 

výsadbu zeleně v lokalitách Náměstí, Dolní rybník, ulice Palackého a prostranství u ZUŠ, 

výsadba zeleně, parkové úpravy a dodávka mobiliáře. Bylo doručeno celkem 6 nabídek, 1 

byla vyřazena. Nabídky: 

1. Zahradní architektura Tábor s.r.o.,  nabídková cena: 2.127.055,40 Kč 

2. Strommy Company s.r.o.  nabídková cena: 1.715.510,26 Kč 

3. Gardenline s.r.o.   nabídková cena: 3.033.283,51 Kč 

4. OK Garden s.r.o.   nabídková cena: 1.539.669,00 Kč 

5. Vyřazena 

6. KHL-EKO a.s.   nabídková cena: 1.666.083,00Kč 

Hodnocení nabídek, přičemž jejichž hlavním kritériem byla výše ceny, probíhalo seřazením 

nabídek podle výše nabídkové ceny, bez DPH, od nejnižší k nejvyšší. Nejvýhodnější nabídka 

byla vyhodnocena od společnosti OK GARDEN, s.r.o., se sídlem: Sládkovičova 1233/21, 

14200 Praha, IČ: 27571297, nabídková cena: 1.539.669,00 Kč, bez DPH.  

Ze strany města Buštěhradu byl na společnost vznesen dotaz, ohledně nízké ceny za 

zhotovení. Společnost svoji cenovou nabídku zdůvodnila samostatností v pěstování rostlin a 

stromů, vlastních výpěstků, bez dalších dodavatelů.  

Diskuze:  Pí. Daherová:  Již pro město něco dělali? D. Javorčeková: Nikoliv. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozhodnutí o výběru 

dodavatele veřejné zakázky projektu „Realizace zeleně v intravilánu města Buštěhrad“, 

dodavatel: OK GARDEN s.r.o., se sídlem: Sládkovičova 1233/21, 14200 Praha, IČ: 
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27571297, nabídková cena: 1.539.669,00 Kč, bez DPH a pověřuje starostku podpisem 

smlouvy. 

Pro: 10     Proti: 0       Zdržel se: 0  

 Návrh usnesení č. 10 byl schválen. 

 

11. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky projektu “Zhotovení projektové 

dokumentace na akci: Revitalizace Kladenské ulice, Buštěhrad“ 

Předsedající informuje o úmyslu Středočeského kraje přebudovat ulici Kladenskou a Tyršovu 

v Buštěhradě a zadalo za tímto účelem projekt. Město Buštěhrad se k tomuto projektu 

v rámci spolupráce se Středočeským krajem připojí prostřednictvím svého projektanta. Pro 

tyto účely vypsalo město Buštěhrad výběrové řízení na zakázku malého rozsahu s názvem: 

„Zhotovení projektové dokumentace na akci: Revitalizace Kladenské ulice Buštěhrad.“ Byli 

osloveni 3 projektanti, byly podány 3 nabídky:  

1. CR Project, s.r.o.,   cenová nabídka: 1.044.800,00 Kč 

2. 4rods s.r.o.,   cenová nabídka:    999.999,00 Kč 

3. Erbauarchitektur  cenová nabídka: 2.250.000,00 Kč 

Cenově nejvýhodnější nabídka byla podána společností 4roads s.r.o., Slunná 541/27, 16200 

Praha 6-Střešovice, nabídková cena: 999.999,-Kč bez DPH. 

Diskuze: J. Blesk: Máme na tuto společnost nějaké reference? D. Javorčeková: Ano, 

projektují pro Středočeský kraj. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozhodnutí o výběru 

dodavatele veřejné zakázky projektu “Zhotovení projektové dokumentace na akci: 

Revitalizace Kladenské ulice, Buštěhrad“, společnost 4roads s.r.o., se sídlem: Slunná 

541/27, 16200 Praha 6-Střešovice, za nabídkovou cenu: 999.999,-Kč bez DPH a pověřuje 

starostku podpisem smlouvy. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 11 byl schválen. 

 

12. Schválení podání žádostí na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemků 

parc. č. 1560/1, 1560/4 a 2067 

Předsedající informuje o úmyslu zastupitelstva podat žádost o bezúplatný převod pozemků 

parc. č. 1560/1, 1560/4 a 2067. Nyní, když nov územní plán splnil všechny požadavky pro 

tento krok, může město Buštěhrad přistoupit k podání žádosti o bezúplatný převod těchto 

pozemků, protože zde má veřejně prospěšné stavby. Jedná se o zahradu kolem školy, a 

lesíček naproti hřbitovu, kde je veřejná zeleň. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádostí na Státní 

pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemků parc. č. 1560/1, 1560/4 a 2067 do majetku 

Města Buštěhradu. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 12 byl schválen. 

 

13. Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo stavby „Rozšíření MŠ Buštěhrad“ 

Předsedající informuje o vyhotovení Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení nového 

pavilonu – rozšíření MŠ Hřebečská. Vyskytly se zde vícepráce i méněpráce. Cena se mění na 

celkovou částku: 14.192.307,91 Kč bez DPH. Je to oproti původní ceně navýšení cca o 2mil. 

Diskuze: 0 



 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.6/2021 ze dne 26. května 2021. Č. j. 1033/2021                                                                                                                                                                                

8

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o 

dílo stavby „Rozšíření MŠ Buštěhrad“ mezi Městem Buštěhrad a zhotovitelem Martin 

Vršecký s.r.o., Lubenská 2408, Rakovník, IČO: 28210743. 

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

Návrh usnesení č. 13 byl schválen. 

 

14. Schválení dodatku č. 1 k příkazní smlouvě o provedení výkonu technického dozoru  

investora č. 20007  

Předsedající informuje, že v návaznosti na výše uvedený Dodatek č 4, je nutné také schválit 

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě pro zajištění technického dozoru investora pro akci 

Rozšíření kapacity MŠ Buštěhrad, se Stavební kanceláří Košatka a partner s.r.o., celková 

výše nákladů: 448.000,-Kč bez DPH. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dodatek č. 1 k Příkazní 

smlouvě o provedení výkonu technického dozoru investora č. 20007 mezi Městem 

Buštěhrad a zhotovitelem Stavební kanceláří Košatka na akci Rozšíření mateřské školy. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 14 byl schválen. 

 

15. Schválení pronájmu obecního bytu v č. p. 65 

Předsedající informuje o vyhlášeném výběrovém řízení na obsazení obecního bytu v č.p.65, 

ulice Palackého, Buštěhrad, v majetku města. Byly doručeny celkem 3 nabídky. 

1.  nabídka nájmu:  7.200,-Kč/měs. 

2.  nabídka nájmu: 10.000,-Kč/měs. 

3.  nabídka nájmu: 10.500,-Kč/měs. 

Bytová komise doporučuje přidělit nájem bytu , z důvodu nejvyšší 

cenové nabídky. 

Diskuze: : Přihlíží se také k sociální situaci v rodině při přidělení bytu? D. 

Javorčeková: V tomto případě ne, byt se nabízí obálkovou metodou, protože jde o klasický 

nájemní byt. Pak jsou ještě v majetku města byty sociální a služební. Ve vašem případě by 

tedy bylo vhodnější dát si žádost o přidělení sociálního bytu. V nastávajícím půlroce by se 

měly dva sociální byty uvolnit. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pronájem obecního bytu v č. 

p. 65 v ulici Palackého, Buštěhrad, , nájem ve výši 10.500,-Kč 

měsíčně. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 15 byl schválen. 

 

16. Obsazení dvou volných bytů v DPS: 

a) Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS –  

b) Schválení přidělení bytu č. 30   

c) Schválení přidělení bytu č. 31 

Předsedající předává slovo předsedovi SaZ výboru, Jiřímu Bleskovi. Ten informuje o žádosti 

. Nejdříve ale musí být žadatel zařazen do registru uchazečů o byt v DPS, 
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aby byt mohl získat, proto navrhuje napřed zařazení  do registru čekatelů na byt 

v DPS. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení  do 

registru uchazečů o byt v DPS. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 16a) byl schválen. 

 

b) Schválení přidělení bytu č. 30  

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přidělení bytu č. 30 v DPS 

. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 16b) byl schválen. 

 

c) Schválení přidělení bytu č. 31  

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přidělení bytu č. 31 v DPS 

 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 16c) byl schválen. 

 

17. Smlouva o partnerství v rámci organizace destinačního managementu mezi městem 

Buštěhrad a Kladensko – Slánsko, z. s. 

Předsedající informuje o nabídce organizace destinačního managementu mezi městem 

Buštěhrad a Kladensko – Slánsko, z. s., kterou zaštiťuje  Statutární město Kladno, ve 

spolupráci s dalšími obcemi. Spolek je založený v souladu s metodikou Ministerstva pto 

místní rozvoj a Středočeského kraje pro získání certifikace oblastní Destinační agentury, což 

je nezbytný krok pro možnost čerpání dotací a jiných finančních podpor pro rozvoj 

cestovního ruchu v naší oblasti. Spolek vede náměstkyně primátora Kladna, členství je pro 

Buštěhrad zdarma. 

Diskuze: Pí Daherová: Z googlu právě zjistila, že spolek byl založen na přelomu roku 

2020/21, a další dva jednatelé jsou majiteli cestovních kanceláří. V čem spočívá přínos pro 

město? J. Blesk: Pro nás je to zatím především oblast spolupráce Informačních center pro 

posílení turistického ruchu. D. Javorčeková: Naše Informační centrum má již certifikáty, 

jsme tedy schopni se do spolku zapojit. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje smlouvu o partnerství v rámci 

organizace destinačního managementu mezi městem Buštěhrad a Kladensko – Slánsko, z. 

s. a Městem Buštěhrad. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 17 byl schválen 

 

18. Vyvěšení záměru na odprodej části pozemku parc. č. 2304 o výměře cca 100 m
2
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Předsedající informuje o žádosti Ing. Milana Dobiase o odkoupení části pozemku města 

parc.č. 2304, v katastru města Buštěhradu. Navrhuje vyvěsit záměr na prodej části tohoto 

pozemku, jde o cca 100m
2
. 

Diskuze: D. Javočeková: Je pro, tato část pozemku není pro město Buštěhrad nijak 

lukrativní. J. Kopsová: Cena bude 1500,-Kč/m
2
? D. Javorčeková: Nikoliv, nejedná se o 

stavební pozemek, ale kousek komunikace, takže cena by byla 750,-Kč/m
2
. J. Blesk: Není 

tomu nakloněn, není pro prodej ani pro záměr. M. Mudra: Připomíná, že se zastupitelé 

dohodli, že žádné obecní pozemky se nebudou prodávat. D. Javorčeková: tento pozemek, 

tato jeho část, není pro město nijak využitelná. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na prodej 

části pozemku parc. č. 2304, o výměře cca 100m
2
. 

Pro: D. Javorčeková   Proti:  K. Jelínek     Zdržel se: E. Gallatová 

    P. Vavruška  M. Mudra    J. Kopsová 

    J. Mrkvička  J. Blesk    J. Plášek 

    H. Hejná 

Pro: 4      Proti: 3      Zdržel se: 3 

Návrh usnesení č. 18 nebyl schválen. 

 

19. Vstupní prohlášení zastupitelstva k tvorbě adaptační strategie a zájmu reagovat na  

předpokládané změny klimatu na území města 

Předsedající navrhuje schválení tohoto prohlášení z důvodu připojení se. J. Mrkvička: Také 

je pro připojení se, z důvodu udržitelnosti životního prostředí ve městě, jde o možnost 

čerpání dotací jak na boj se suchem, tak i na klimatické jevy, které působí škody, jako 

například přívalové deště. D. Javorčeková: Tento projekt zajistí možnost čerpání dotací pro 

město, prvním krokem je usnesení o vůli zastupitelstva přistoupit k této platformě. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Vstupní prohlášení 

zastupitelstva k tvorbě adaptační strategie a zájmu reagovat na předpokládané změny 

klimatu na území města.  

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 19 byl schválen. 

 

20. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.    

      IV-12-6028237 Buštěhrad Na Skalech, parc. č. 933 KNN mezi městem Buštěhrad a ČEZ      

      Distribuce, a. s.       
Předsedající informuje, že jde o soukromý záměr. P. Vavruška: Je to přípojka pro novostavbu  

domu pana Veselého, za potokem. 

Diskuze: 0 

Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6028237 Buštěhrad Na Skalech, parc. č. 933 

KNN mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 20 byl schválen. 

      

21.Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č: IV-12-6025543/VB/002, Buštěhrad,   

U Kapličky – TS, kVN, kNN mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s. 

Předsedající informuje o zřízení věcného břemene pro lokalitu U Kapličky, jedná se o 

pozemky parc.č.1821/1,2, a 3. 

      Diskuze: 0 
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      Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje smlouvu o zřízení věcného   

      břemene – služebnosti č: IV-12-6025543/VB/002, Buštěhrad, U Kapličky – TS, kVN, kNN    

      mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s. 

      Pro: 10   Proti: 0   Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 21 byl schválen 

 

22. Nabídka firmy Tectronik (mojepopelnice.cz) na dotvoření a správu webového rozhraní  

      pro „administraci našeho systému odpadových nádob“. 

       J. Plášek informuje o možnosti pořízení platformy na dotvoření a správu webového rozhraní    

      pro administraci a propojení systému vážení odpadových nádob s účetním a evidenčním       

      systémem města Buštěhradu. Umožní odpovědným úředníkům sledovat vývoz odpadů a    

      přiřadit k jednotlivým poplatníkům váhu jejich odpadových nádob při svozu. Využitelné   

      zejména v budoucnu po zavedení nového systému svozu a zpoplatnění odpadů. Bude také  

      možné, aby pomocí aplikace každý občan mohl sledovat stav jeho účtu, zdali má zaplaceno,  

      či je v prodlení. 

      Firma nabídla přizpůsobit svůj systém pro nás, na naše podmínky, z jejich nabídky byly  

      zatím vybrány tři body. Cena této nabídky je příznivá, 43.000,-Kč bez DPH jednorázově. 

      Diskuze: J. Blesk: využijeme tedy jen část nabídky, zatím. J. Plášek: Ano, je to podpora pro     

      oblast vážení nádob. Potřebujeme systém pro implementaci s AVE, které jediné nyní vidí     

      objem nádob. 

 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nabídku firmy Tectronik     

 (mojepopelnice.cz) na dotvoření a správu webového rozhraní pro „administraci našeho  

 systému odpadových nádob“, v celkové výši 43.000,-Kč bez DPH jako jednorázovou  

 úhradu a měsíční platbu za správu 3000,-Kč. 

      Pro: 10   Proti: 0   Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 22 byl schválen 

  

23. Schválení pronájmu nového hrobového místa M-XIX-4/UH   

      Buštěhrad Označení hrobového místa je M-XIX-4/UH. Přibližné rozměry nového  

urnového hrobu jsou 0,90m x 0,70m (celkem 0,63m
2
). 

Předsedající informuje o žádosti é o pronájem hrobového místa M-XIX-4/UH. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pronájem nového hrobového 

místa M-XIX-4/UH , Buštěhrad Označení hrobového místa je 

M-XIX-4/UH. Přibližné rozměry nového urnového hrobu jsou 0,90m x 0,70m (celkem 

0,63m2). 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 23 byl schválen. 

 

24. Odměna řediteli příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Oty Pavla 

       Předsedající informuje o úmyslu změnit systém odměňování ředitelů příspěvkových  

      organizací města, pracuje se na směrnici, návrh je takový, rozložit odměnu do celého roku na     

      půl rok nebo čtvrtletí. Navrhuje se pololetní odměna řediteli ZŠ a MŠ Oty Pavla v      

      Buštěhradě, podle návrhu školské komise. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pololetní odměnu řediteli ZŠ 

a MŠ Oty Pavla, podle předloženého návrhu. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 24 byl schválen. 
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25.  Obecná diskuze   

M. Mudra: Podává nabídku na zřízení dokovací – nabíjecí stanice pro elektromobily na 

katastru města. Sám by byl pro, aby se tato stanice, ve spolupráci s ČEZem, v Buštěhradě 

vybudovala. Jedná se o cca 3 parkovací místa s možností nabíjení elektromobilů. D. 

Javorčeková: Je pro, ponechá toto téma ale ještě k diskuzi. P. Vavruška: je pro zřízení.  

J. Plášek: Jak je to s kamerovými zkouškami ohledně cyklostezky? P. Vavruška: Budou 

provedeny v pondělí, je domluven postup s developerem, v kooperaci s VKM. M. 

: Kdo bude vyhodnocovat výsledky? P. Vavruška: Zatím je objednán průzkum, 

vyhodnocení proběhne nejspíše vodárnami, ti mají své techniky k tomuto určené. J. Blesk: 

záběry ukážou, posléze může město najmout odborníka. : Ráda by viděla 

projektovou dokumentaci. P. Vavruška: Pouze k nahlédnutí, na základě žádosti, která má 

být směřována na podatelnu MěÚ. 

Dále se do diskuze nikdo nepřihlásil. Předsedající ukončila zasedání v 18:45 hodin. 
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Usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 6/2021 

ze dne 26. 05. 2021 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 6/2021 ze dne 26.05.2021 přijalo tato usnesení: 

 

Schvaluje: 

 

Usnesením č.  1   Ověřovatele zápisu Pavla Vavrušku a Hanu Hejnou, jako 

zapisovatelku Dagmar Novotnou 

Usnesením č.  2  Zápis ze zasedání č. 5/2021 

Usnesením č.  3   Doplněný program zasedání č. 6/2021 

Usnesením č.  4 Rozpočtové opatření č. 6/2021 

Usnesením č.  5  Účetní závěrku Města Buštěhradu za rok 2020. 

Po těchto úpravách zastupitelstvo schvaluje rozpočet Města 

Buštěhradu na rok 2021 jako přebytkový s příjmy ve výši 83 229 

838,77 Kč, výdaji ve výši 81 911 137,94 Kč a financováním ve 

výši 1 318 700,83 Kč (splátky úvěrů ve výši 4 988 932 Kč budou 

hrazeny z přebytku hospodaření roku 2020 ve výši 3 670 231,17 a 

zbytek ve výši 1 318 700,83 Kč z příjmů běžného roku) 

Usnesením č.  6 Závěrečný účet města Buštěhrad za rok 2020 a souhlasí s 

celoročním hospodařením bez výhrad. 

Usnesením č.  7 Pořízení regulačního plánu RP1 Buštěhrad – U potoka z podnětu 

uplatněného dne 3. května 2021 pod čj. 909/2021 právnickou 

osobou StavKlan01 s r.o., IČO 09792147, podle § 6 odst. 5 písm. 

a) a § 62 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“), která uhradí veškeré náklady 

spojené s pořízením regulačního plánu prostřednictvím oprávněné 

osoby k územně plánovací činnosti a zajistí na vlastní náklady 

zpracování návrhu regulačního plánu RP1 Buštěhrad – U potoka 

autorizovaným architektem dle zadání, které je součástí územního 

plánu Buštěhradu, s finančním podílem města Buštěhrad na 

nákladech spojených s jeho projednáním ve výši 100.000 Kč 

(včetně DPH) dle § 63 odst. 3 stavebního zákona; 

 

2. Uzavření trojstranné smlouvy příkazní č. 41006 na pořízení 

regulačního plánu RP1 Buštěhrad – U potoka podle § 6 odst. 6 

písm. b) stavebního zákona, které se zúčastňuje jako příkazce 

město Buštěhrad, jako příkazník společnost PRISVICH, s.r.o., IČO 

27101053, oprávněná k výkonu územně plánovací činnosti podle § 

24 odst. 1 stavebního zákona, a jako navrhovatel právnická osoba 

StavKlan01 s r.o., IČO 09792147, která uplatnila podnět na 

pořízení regulačního plánu RP Buštěhrad – U potoka, schválený 

Zastupitelstvem města Buštěhrad v předchozím bodu tohoto 

usnesení; 

 

Zastupitelstvo města Buštěhrad pověřuje: 

1. starostku města Ing. arch. Danielu Javorčekovou k tomu, aby 

spolupracovala s pořizovatelem regulačního plánu RP1 Buštěhrad – 

U potoka jako „určený zastupitel“ ve smyslu stavebního zákona; 
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Zastupitelstvo města Buštěhrad bere na vědomí: 

1. informaci starostky města, že pořizovatelem regulačního plánu RP1 

Buštěhrad – U potoka bude v souladu s § 6 odst. 2 stavebního 

zákona Městský úřad Buštěhrad, který zajistil splnění 

kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti 

podle § 24 stavebního zákona prostřednictvím pracovníků 

společnosti PRISVICH, s.r.o., splňujících kvalifikační požadavky 

na územně plánovací činnost. 

Usnesením č.  8 Podání žádosti o dotaci z programu MZe - 129 403 Podpora 

opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody 

I, název projektu: „Buštěhrad, vodovod Bouchalka“. 

Usnesením č.  9 Uzavření smlouvy na podání a administraci žádosti o dotaci z MZe- 

129 403 Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a 

nedostatku vody I, název projektu: „Buštěhrad, vodovod 

Bouchalka, se společností TNT Consulting, s.r.o., IČO: 25528114, 

za celkovou cenu: 126.000,-Kč, bez DPH a pověřuje starostku 

podpisem smlouvy. 

Usnesením č.  10 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky projektu 

„Realizace zeleně v intravilánu města Buštěhrad“, dodavatel: OK 

GARDEN s.r.o., se sídlem: Sládkovičova 1233/21, 14200 Praha, 

IČ: 27571297, nabídková cena: 1.539.669,00 Kč, bez DPH a 

pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Usnesením č.  11 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky projektu 

“Zhotovení projektové dokumentace na akci: Revitalizace 

Kladenské ulice, Buštěhrad“, společnost 4roads s.r.o., se sídlem: 

Slunná 541/27, 16200 Praha 6-Střešovice, za nabídkovou cenu: 

999.999,-Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Usnesením č.  12 Podání žádostí na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod 

pozemků parc. č. 1560/1, 1560/4 a 2067 do majetku Města 

Buštěhradu. 

Usnesením č.  13 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo stavby „Rozšíření MŠ Buštěhrad“ 

mezi Městem Buštěhrad a zhotovitelem Martin Vršecký s.r.o., 

Lubenská 2408, Rakovník, IČO: 28210743. 

Usnesením č.  14 Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě o provedení výkonu technického 

dozoru investora č. 20007 mezi Městem Buštěhrad a zhotovitelem 

Stavební kanceláří Košatka na akci Rozšíření mateřské školy. 

Usnesením č.  15 Pronájem obecního bytu v č. p. 65 v ulici Palackého, Buštěhrad, 

, nájem ve výši 10.500,-Kč měsíčně. 

Usnesením č.  16a) Zařazení  do registru uchazečů o byt v DPS. 

Usnesením č.  16b) Přidělení bytu č. 30 v DPS . 

Usnesením č.  16c) Přidělení bytu č. 31 v DPS . 

Usnesením č.  17 Smlouvu o partnerství v rámci organizace destinačního 

managementu mezi městem Buštěhrad a Kladensko – Slánsko, z. s. 

a Městem Buštěhrad. 

Usnesením č. 19 Vstupní prohlášení zastupitelstva k tvorbě adaptační strategie a 

zájmu reagovat na předpokládané změny klimatu na území města. 

Usnesením č. 20 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. IV-12-6028237 Buštěhrad Na Skalech, parc. č. 

933 KNN mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s. 
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Usnesením č. 21 Smlouvu o zřízení věcného   

       břemene – služebnosti č: IV-12-6025543/VB/002, Buštěhrad, U 

Kapličky – TS, kVN, kNN mezi městem Buštěhrad a ČEZ 

Distribuce, a. s. 

Usnesením č. 22 Nabídku firmy Tectronik (mojepopelnice.cz) na dotvoření a správu 

webového rozhraní pro „administraci našeho systému odpadových 

nádob“, v celkové výši 43.000,-Kč bez DPH jako jednorázovou 

úhradu a měsíční platbu za správu 3000,-Kč. 

Usnesením č. 23 Pronájem nového hrobového místa M-XIX-4/UH 

, Buštěhrad Označení hrobového místa je M-XIX-4/UH. 

Přibližné rozměry nového urnového hrobu jsou 0,90m x 0,70m 

(celkem 0,63m2). 

Usnesením č. 24 Pololetní odměnu řediteli ZŠ a MŠ Oty Pavla, podle předloženého 

návrhu. 

 

Bere na vědomí:  Bod č.  4. Rozpočtové opatření č.5/2021. 

Neschvaluje:  Bod č. 18. Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc č. 2322 

o výměře cca 100m
2
 

  

Vyhotoveno dne: 28. května 2021   

     

Ověřovatelé: 

 

Hana Hejná                       dne:  

         

Pavel Vavruška         dne:  

 

Starostka města: 

 

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




