Zápis
ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ),
které se konalo dne 27. 10. 2021 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1
č. 10/2021
Č.j. 2055/2021-1
Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda Kindlová, Jiří Blesk, Eva Gallatová, Hana Hejná, Jiřina
Kopsová, Jan Mrkvička, Milan Mudra, Jakub Plášek
Omluveni: Karel Jelínek, Pavel Vavruška
Počet občanů v době zahájení zasedání: 2
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 9 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. Jakuba Pláška a p.Magdu Kindlovou
Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Jana Zemanová.
K návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje ověřovatele zápisu p. Jakuba Pláška a p.
Magdu Kindlovou a jako zapisovatelku schvaluje p. Janu Zemanovou
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 1 byl schválen 9 hlasy

2.

Schválení zápisu ze zasedání č. 09/2021
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. 09/2021 ze dne
29. 09. 2021.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 2 byl schválen 9 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. 16 – Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa D-I-17/H2 na pohřebišti
Buštěhrad. Dvojhrob, přibližné rozměry: délka 2,50m x šířka 2,10m, celkem 5,25 m2.
Pro zařazení do programu: 9
 Nový bod č. 17 – Žádost SČR,zapsaný spolek, MO Buštěhrad, o změnu v položkách dotace
poskytnuté z rozpočtu města
Pro zařazení do programu: 9
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V souvislosti s doplněním programu dochází k přečíslování bodů programu.
Návrh doplněného programu zasedání:
Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky
Schválení zápisu ze zasedání č. 09/2021
Návrh programu /doplnění programu/ schválení programu zasedání
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření
Obecně závazná vyhláška města Buštěhradu č. 3/2021 k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky
7. Smlouva o dílo mezi městem Buštěhrad a ALBET Stavební, s.r.o. – oprava havarijního stavu
dešťové kanalizace etapa C části infrastruktury IS Buštěhrad
8. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby na rok 2021
mezi Středočeským krajem a DPS Buštěhrad
9. Pronájem části pozemku parc.č. 2322 o výměře cca 100 m2 společnosti UNIMOSERVIS, s.r.o.
10. Dohoda o změně plánovací smlouvy na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu – bez
podpory města, mezi městem Buštěhrad a OIR TRADING, a.s.
11. Vyvěšení záměru na prodej pozemku parc.č. 2074 o výměře 932 m2
12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Buštěhrad a GasNet, s.r.o.
zastoupenou na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o. – pozemky parc.č. 2396 a 2410
13. ZUŠ Buštěhrad – žádost o rozšíření doplňkové činnosti
14. Podání žádosti o dotaci z programu MK ČR „Informační služby knihoven pro rok 2022“, VISK 3 –
pořízení počítačů a další techniky pro knihovnu.
15. Podání žádosti o dotaci z programu MK ČR „Vydávání neperiodických publikací pro rok 2022“ –
vydání původních textů RNDr. Karla Žebery, DrSc., název projektu – Buštěhrad v dávnověku a jiná
vyprávění
16. Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa D-1-17/H2 na pohřebišti Buštěhrad. Dvojhrob,
přibližné rozměry: délka 2,50 m x šířka 2,10 m, celkem 5,25 m2
17. Žádost SČR, zapsaný spolek MO, Buštěhrad, o změnu v položkách dotace poskytnuté z rozpočtu
města
18. Obecná diskuze
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje upravený program zasedání městského
zastupitelstva č. 10/2021
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 3 byl schválen 9 hlasy.

4. Kontrola usnesení
Předsedkyně kontrolního výboru Hana Hejná informovala o provedené kontrole plnění usnesení ze
zasedání č. 07/2021, 08/2021 a 09/2021. Kontroly proběhly v plném rozsahu a všechna usnesení byla
naplněna.
Zastupitelstvo města Buštěhradu bere tuto informaci na vědomí.
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5. Návrh na změnu rozpočtu Města Buštěhradu – rozpočtové opatření č. 10/2021
Předsedající seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 10/2021, 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. 10/2021
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 5 byl schválen 9 hlasy.

6.

Obecně závazná vyhláška města Buštěhradu č. 3/2021 k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní
pyrotechniky
Předmětem této OZV je zákaz používání zábavní pyrotechniky, neboť se jedná o činnost, která by
mohla narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a
majetku. OZV stanovuje výjimky, za kterých je možno použití zábavní pyrotechniky povolit.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města
Buštěhradu č. 3/2021 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 6 byl schválen 9 hlasy

7. Smlouva o dílo mezi městem Buštěhrad a ALBET Stavební, s.r.o. – oprava havarijního stavu
dešťové kanalizace etapa C části infrastruktury IS Buštěhrad
Předmětem této smlouvy je kompletní oprava havarijního stavu dešťové kanalizace – etapa C část
infrastruktury IS Buštěhrad Za humny. Cena za zhotovení kompletního díla se sjednává dohodou ve
výši 497.186,- Kč bez DPH.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Buštěhrad
a spol. ALBET Stavební . s.r.o. – oprava havarijního stavu dešťové kanalizace – etapa C části
infrastruktury IS Buštěhrad, za celkovou cenu 497.186,- Kč bez DPH.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 7 byl schválen 9 hlasy
8. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby za rok
2021 mezi Středočeským krajem a DPS Buštěhrad.
Předmětem tohoto dodatku je změna celkové maximální výše poskytnuté dotace na částku
2 414.500,- Kč
Z řad zastupitel§ nebyly vzneseny žádné připomínky.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o
dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby za rok 2021 mezi Středočeským krajem a DPS
Buštěhrad.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 8 byl schválen 9 hlasy.
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9. Pronájem části pozemku parc.č. 2322 o výměře cca 100 m2 společnosti UNIMOSERVIS, s.r.o.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhrad schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2322,
k.ú. Buštěhrad, ve vlastnictví města Buštěhrad, o výměře cca 100 m2 společnosti UNIMOSERVIS
s.r.o., za částku 6.000,- Kč/ročně.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 9 byl schválen 9 hlasy.
10. Dohoda o změně plánovací smlouvy na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu – bez
podpory města, mezi městem Buštěhrad a OIR TRADING, a.s.
Jednání o Dohodě o změně mezi vedením města a spol. OIR TRADING, a.s. proběhne v příštím
týdnu. Z tohoto důvodu předsedající navrhuje odložení projednání tohoto bodu.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odložení projednání bodu č. 10
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 10 byl schválen 9 hlasy
11. Vyvěšení záměru na prodej pozemku parc.č. 2074 o výměře 932 m2
Město Buštěhrad obdrželo žádost o odprodej pozemku parc.č. 2074, k.ú. Buštěhrad, ve vlastnictví
města Buštěhradu, o výměře 932 m2. S žadatelem bude vedeno další jednání, a proto předsedající
navrhuje odložení projednání tohoto bodu.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odložení projednání bodu č. 11
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 11 byl schválen 9 hlasy.
12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Buštěhrad a GasNet, s.r.o.
– pozemky parc.č. 2396 a 2410.
Město Buštěhrad uděluje touto smlouvou právo provést stavbu plynárenského zařízení REKO SKAO
Buštěhrad-005 společnosti GasNet s.r.o. na výše uvedených pozemcích. Úplata za zřízení VB bude
činit 120 Kč za každý započatý metr čtvereční plochy zatížené věcným břemenem plynárenského
zařízení.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene mezi městem Buštěhrad a spol. GasNet, s.r.o., zastoupené na základě Plné
moci společností GasNet Služby, s.r.o., a jedná se o pozemek parc.č. 2396 a 2410, k.ú. Buštěhrad.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 12 byl schválen 9 hlasy
13. ZUŠ Buštěhrad – žádost o rozšíření doplňkové činnosti
Dle zřizovací listiny může ZUŠ Buštěhrad pronajímat pouze hudební nástroje a krátkodobě uzavírat
podnájmy prostor školy pro kulturní a společenské akce. V rámci doplňkové činnosti chtějí
pronajímat keramickou pec Rohde KE 1501. Výši úplaty stanovili na 200 Kč/výpal.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Diskuze: 0
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje žádost ZUŠ Buštěhrad o rozšíření
doplňkové činnosti, a to pronajímání keramické pece Rohde KE 1501, výše úplaty je stanovena na
200,- Kč/výpal.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 13 byl schválen 9 hlasy

14. Podání žádosti o dotaci z programu MKČR „Informační služby knihoven pro rok 2022“ VISK
3 – pořízení počítačů a další techniky pro knihovnu.
Podpora vybudování a obnovy technologického vybavení knihoven a informačních center žádost o
dotaci nesmí být nižší než 10.000,- Kč, Dotace se poskytuje maximálně do výše 70%
rozpočtovaných nákladů na celý projekt.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci z MK ČR
„Veřejné informační služby knihoven pro rok 2022“ podprogram č. 3 – pořízení počítačů a další
techniky pro knihovnu, a zároveň schvaluje nutnou spoluúčast města dle podmínek programu.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 14 byl schválen 9 hlasy.
15. Podání žádosti o dotaci z programu MK ČR „Vydávání neperiodických publikací pro rok
2022“ – vydání původních textů RNDr. Karla Žebery, DrSc., název projektu – Buštěhrad
v dávnověku a jiná vyprávění.
Celkové náklady na vydání publikace ve výši cca 150 tis. Kč, počet výtisků 500, spoluúčast je ve výši
50%.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MK
ČR „Vydávání neperiodických publikací pro rok 2022“ – vydání původních textů RNDr. Karla
Žebery, DrSc., název projektu – Buštěhrad v dávnověku a jiná vyprávění. Zároveň schvaluje nutnou
spoluúčast města dle podmínek programu.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 15 byl schválen 9 hlasy.
16. Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa D-I-27/H2, na pohřebišti Buštěhrad, Dvojhrob,
přibližné rozměry: délka 2.50m x šířka 2,10 m, celkem 5,25 m2
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Diskuze: 0
Návrh usnesení.: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na pronájem
hrobového místa D-I-27/H2 na pohřebišti Buštěhrad. Dvojhrob o rozměrech 2,5 m x 2,1 m, celkem
5,25 m2.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat 9 hlasy.
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17. Žádost SČR, zapsaný spolek, MO Buštěhrad, o změnu v položkách dotace poskytnuté
z rozpočtu města
Místostarostka Magda Kindlová informovala o žádosti spolku na změnu v položkách dotace:
- Pronájem prostor
přiděleno 10.000,- Kč
úprava na 5.000,- Kč
- Doprava
přiděleno 25.000,- Kč
úprava na 30.000,- Kč
Celková výše přidělené dotace zůstává nezměněna.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje žádost spolku SČR z.s., MO Buštěhrad,
na změnu výše finančních prostředků v jednotlivých položkách dotace přidělené pro rok 2021.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 17 byl schválen 9 hlasy.
18. Obecná diskuze:
D. Javorčeková - informace o žádosti Mysliveckého spolku Orel Lidice o příspěvek na mysliveckou
činnost ve výši 15.000,- Kč/ročně. Po doplnění dalších informací bude žádost projednána v rámci
přípravy rozpočtu na rok 2022.
- informace o uzavření smlouvy na pronájem venkovních prostor areálu bývalých pivovarských
sklepů firmě Salamánek Stavby.
- informace o jednání s majiteli pozemků v oblasti, kde se připravuje regulační plán
J. Blesk – řešení pořádku a bezpečnosti v zámecké zahradě
D. Javorčeková – informace o dopravní situaci v Buštěhradě
J. Pergl – informoval o navázání kontaktu s geologem RNDr. Cílkem ohledně připravovaného vydání
publikace textů RNDr. Karla Žebery.
D. Javorčeková – informovala o změně termínu zasedání MěZ v listopadu - 18.11.2021
Dále se do diskuze nikdo nepřihlásil, předsedající ukončila zasedání v 18.30 hod.
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Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 10/2021 ze dne 27.
10. 2021
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 10/2021 ze dne 27. 10. 2021 přijalo tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu p. Jakuba Pláška a p. Magdu Kindlovou, zapisovatelku
tohoto zasedání p. Janu Zemanovou.
Usnesením č. 2 – zápis ze zasedání č. 09/2021 ze dne 29. 09. 2021
Usnesením č. 3 – upravený program zasedání městského zastupitelstva č. 10/2021
Usnesením č. 5 – rozpočtové opatření č. 10/2021
Usnesením č. 6 - Obecně závaznou vyhlášku města Buštěhradu č. 3/2021 k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích kterou se reguluje používání
zábavní pyrotechniky
Usnesením č. 7 – Smlouvu o dílo mezi městem Buštěhrad a spol ALBET Stavební , s.r.o. –
oprava havarijního stavu dešťové kanalizace – etapa C části infrastruktury IS Buštěhrad, za
celkovou cenu 497.186,- Kč bez DPH
Usnesením č. 8 – Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování
sociální služby za rok 2021 mezi Středočeským krajem a DPS Buštěhrad.
Usnesením č. 9 – pronájem části pozemku parc.č. 2322, k.ú. Buštěhrad, ve vlastnictví města
Buštěhrad, o výměře cca 100 m2 společnosti UNIMOSERVIS s.r.o., za částku 6.000,- Kč/ročně
Usnesením č. 10 – odložení projednání bodu č. 10
Usnesením č. 11 – odložení projednání bodu č. 11
Usnesením č. 12 – uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
městem Buštěhrad a spol. GasNet, s.r.o., zastoupené na základě Plné moci společností GasNet
Služby, s.r.o.. a jedná se o pozemek parc.č. 2396 a 2410, K.ú. Buštěhrad.
Usnesením č. 13 – žádost ZUŠ Buštěhrad o rozšíření doplňkové činnosti, a to pronajímání
keramické pece Rohde KE 1501, výše úplaty je stanovena 200,- Kč/výpal
Usnesením č. 14 – podání žádosti o dotaci z MK ČR „Veřejné informační služby knihoven pro
rok 2022“ podprogram č. 3 – pořízení počítačů a další techniky pro knihovnu, a zároveň
schvaluje nutnou spoluúčast města dle podmínek programu.
Usnesením č. 15 – podání žádosti o dotaci z programu MK ČR „Vydávání neperiodických
publikací pro rok 2022“ – vydání původních textů RNDr. Karla Žebery. DrSc., název projektu –
Buštěhrad v dávnověku a jiná vyprávění. Zároveň schvaluje nutnou spoluúčast města dle
podmínek programu.
Usnesením č. 16 – vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa D-I-27/H2 na pohřebišti
Buštěhrad. Dvojhrob o rozměrech 2,5 m x 2,1 m, celkem 5,25 m2
Usnesením č. 17 – žádost spolku SČR z.s., MO Buštěhrad, na změnu výše finančních prostředků
v jednotlivých položkách dotace přidělené pro rok 2021
Bere na vědomí:
Bod. č. 4 - informaci o kontrole usnesení
Ověřovatelé:
Jakub Plášek

……………………………………….

Magda Kindlová

……………………………………….

Starostka města Ing. arch Daniela Javorčeková

……………………………………
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