
                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne 31. 

 08. 2021 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

č. 8 / 2021 

                                                                                                 

Č.j. :  1709 / 2021 - 1 

 

 

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

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

                                   

Omluveni: Magda Kindlová 

 

Přítomnost veřejnosti – šest osob. 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 Ing. arch. 

Daniela Javorčeková, (dále předsedající).  

Jako zapisovatelku předsedající navrhla Dagmar Novotnou. Za ověřovatele zápisu tohoto 

zasedání předsedající navrhla: Jiřinu Kopsovou a Milana Mudru. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje ověřovatele zápisu Jiinu 

Kopsovou a Milana Mudru, jako zapisovatelku Dagmar Novotnou. 

Pro: 10    Proti:  0   Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 1 schválen. 

       

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 7/2021 

K zápisu ze zasedání č. 7/2021 nebyly vzneseny ze strany zastupitelů ani občanů žádné 

připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání č. 7/2021. 

Pro: 10    Proti:  0   Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 2 schválen. 

 

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

program zasedání: 

Předsedající navrhuje vypuštění bodu č. 15. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 15. Schválení nabídky na opravu havarijního tarasu, Prokopova ul., byl vyřazen 

z programu zasedání. 

 

Předsedající navrhuje doplnění programu o body:  

 

Bod č. 21. Schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální 

služby DPS Buštěhrad (dotace na mzdy zaměstnanců od Středočeského kraje ve výši 232 

500,- Kč). 

Pro:10     Proti: 0      Zdržel se: 0  
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Bod č. 21. Schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování 

sociální služby DPS Buštěhrad (dotace na mzdy zaměstnanců od Středočeského kraje 

ve výši 232 500,- Kč) byl zařazen do programu zasedání. 

 

Dále předsedající navrhuje zařadit do programu zasedání: 

 

Bod č. 22. Žádosti o zařazení do registru čekatelů na byt v DPS: 

a)  bytem v Buštěhradě 

b)   bytem v Buštěhradě 

c)  bytem v Děčíně (blízká rodina v Makotřasech) a manželka 

bytem v Děčíně 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 22. Žádosti o zařazení do registru čekatelů na byt v DPS: 

a)  bytem v Buštěhradě 

b)  bytem v Buštěhradě 

c)  bytem v Děčíně (blízká rodina v Makotřasech) a manželka   

     bytem v Děčíně byl zařazen na program zasedání. 

 

Bod č. 23. Nařízení převodu finančních prostředků z fondu investic ZŠ a MŠ Oty Pavla, 

Buštěhrad, do rozpočtu zřizovatele (100 tis.) 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 23. Nařízení převodu finančních prostředků z fondu investic ZŠ a MŠ Oty Pavla, 

Buštěhrad, do rozpočtu zřizovatele (100 tis.)byl zařazen do programu zasedání. 

 

Bod č. 24. 24. Hasiči – prodej vozu Avia 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 24. Hasiči – prodej Avia, byl zařazen do programu zasedání. 

 

Bod č. 25. Vyvěšení záměru na pronájem pozemků parc. č. 1651, 1652, 1654 a 1655. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 25. Vyvěšení záměru na pronájem pozemků parc. č. 1651, 1652, 1654 a 1655, byl 

zařazen do programu zasedání. 

 

Bod č. 26. Buštěhradské fórum z. s. – žádost o změnu položek v dotaci 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 26. Buštěhradské fórum z. s. – žádost o změnu položek v dotaci, byl zařazen do 

programu zasedání. 

 

Bod č. 27. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi 

Středočeským krajem zastoupeným KSÚS a městem Buštěhrad (pozemek 1345/10) 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 27. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi 

Středočeským krajem zastoupeným KSÚS a městem Buštěhrad (pozemek 1345/10), byl 

zařazen do programu zasedání. 
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Bod č. 28. Darovací smlouva od Hlavního města Praha pro Dobrovolný spolek hasičů 

Buštěhrad – 2ks výstražné sady. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 28. Darovací smlouva od Hlavního města Praha pro Dobrovolný spolek hasičů 

Buštěhrad – 2ks výstražné sady, byl zařazen do programu zasedání 

 

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. 7/2021  

3. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

4. Rozpočtové opatření 

5. Schválení přijetí dotace z MŽP, program 11531 - Operační program životní prostředí 

2014-2020 na akci Revitalizace zeleně v intravilánu města Buštěhrad ve výši 1 978 975,96 

Kč 

6. Schválení přijetí dotace z MMR, program 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+, na 

akci Obnova místních komunikací ve městě Buštěhrad – II. etapa ve výši 4 133 327,00 Kč 

7. Schválení přijetí dotace z MMR, program 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+  na 

akci Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad ve výši 6 741 594,00 Kč 

8. Schválení přijetí dotace 300 tis. z Programu 2021 pro poskytování dotací na obnovu 

památek z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy 

památek na akcí: Zámek Buštěhrad – dendrochronologický a stavebně historický průzkum 

ve středním křídle 

9. Přijetí účelového daru 140 000,- Kč od společnosti Lidl Česká republika, v. o. s. 

10. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky projektu „Obnova místních komunikací 

ve městě Buštěhrad – II. etapa“ 

11. Obecně závazná vyhláška města Buštěhradu č. 2/2021 O místním poplatku za městský 

systém odpadového hospodářství 

12. Obecně závazná vyhláška města Buštěhradu č. 1 / 2021 O stanovení městského systému 

odpadového hospodářství 

13. Domovní řád - Zásady řádného užívání bytů, společných prostor a nebytových prostor v 

městských domech ve správě Odboru správy majetku Města Buštěhradu. 

14. Schválení nabídky na PD na opravu havarijního tarasu, Prokopova ul.  

15. –Vypuštěno- 

16. Schválení prodeje části pozemku – Lípovka 

17. Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví města Buštěhrad 

18. Směrnice města Buštěhrad č. 1/2021 pro nakládání s osobními údaji 

19. Schválení záměru pronájem hrobového místa L-I-43/UK – okénko kolumbária, zájemkyni 

. 

20. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu mezi městem Buštěhrad a obcemi 

Lidice a Makotřasy (na tři roky, tedy do 31. 8. 2024) 
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21. Schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby 

DPS Buštěhrad (dotace na mzdy zaměstnanců od Středočeského kraje ve výši 232 500,- 

Kč) 

22. Žádosti o zařazení do registru čekatelů na byt v DPS: 

a)  bytem v Buštěhradě 

b)   bytem v Buštěhradě 

c)  bytem v Děčíně (blízká rodina v Makotřasech) a manželka  

 bytem v Děčíně  

23. Nařízení převodu finančních prostředků z fondu investic ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad, 

do rozpočtu zřizovatele (100 tis.) 

24. Hasiči – prodej Avia 

25. Vyvěšení záměru na pronájem pozemků parc. č. 1651, 1652, 1654 a 1655. 

26. Buštěhradské fórum z. s. – žádost o změnu položek v dotaci 

27. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Středočským 

krajem zastoupeným KSÚS a městem Buštěhrad (pozemek 1345/10)  

28. Darovací smlouva od Hlavního města Praha – výstražné sady pro hasiče 

29. Obecná diskuze                    

                    

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný program zasedání  

zastupitelstva č. 8/2021. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 3 byl schválen. 

 

4. Rozpočtové opatření 8 / 2021  

Předsedající informuje o navrženém rozpočtovém opatření č. 8/2021, opatření se týká 

přesunu financí v oblasti příjmů, která se týká příjmu daní fyzických osob, právnických osob, 

místních poplatků, přijetí kompenzace daňových příjmů za covidová opatření, a průtoková 

dotace pro DPS. Na straně výdajů jsou to vydané prostředky na dostavbu Mateřské školy, 

nového pavilonu, obnova školních tříd v ZŠ, platby služeb za obecní byty a výdaje na volby. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021. 

Pro:10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 4 byl schválen. 

 

5. Schválení přijetí dotace z MŽP, program 11531 - Operační program životní prostředí 

2014-2020 na akci Revitalizace zeleně v intravilánu města Buštěhrad ve výši 1 978 

975,96 Kč 

Předsedající informuje, že přijetí této dotace zastupiteli již jednou proběhlo, ale došlo ke 

změně výše poskytnuté částky, proto předkládá podklady znovu ke schválení zastupitelstvu 

města. Realizace této akce je naplánována po novém roce. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje přijetí dotace z MŽP, program 

11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020 na akci Revitalizace zeleně v 

intravilánu města Buštěhrad ve výši 1 978 975,96 Kč. 

Pro: 10                              Proti: 0                                   Zdržel se: 0            

Návrh usnesení č. 5 byl schválen.  
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6. Schválení přijetí dotace z MMR, program 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+, na 

akci Obnova místních komunikací ve městě Buštěhrad – II. etapa ve výši 4 133 327,00 

Kč. 

Předsedající předkládá ke schválení přijetí dotace na obnovu místních komunikací ve městě 

Buštěhrad. Jedná se o komunikace v ulici Bezručova a U Cihelny. Akce by se měla 

realizovat ještě letos. 

Diskuze:0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí dotace z MMR, 

program 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+, na akci Obnova místních komunikací ve 

městě Buštěhrad – II. etapa ve výši 4 133 327,00 Kč. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 6 byl schválen. 

 

7. Schválení přijetí dotace z MMR, program 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+  na 

akci Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad ve výši 6 741 594,00 Kč 

Předsedající navrhuje přijetí dotace na Revitalizaci budovy ZUŠ, informuje, že v současné 

době probíhá výběr zhotovitele, akce by se měla zrealizovat do konce roku 2022. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí dotace z MMR, 

program 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+  na akci Revitalizace budovy ZUŠ 

Buštěhrad ve výši 6 741 594,00 Kč. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 7 byl schválen. 

 

8. Schválení přijetí dotace 300 tis. z Programu 2021 pro poskytování dotací na obnovu 

památek z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy 

památek na akci: Zámek Buštěhrad – dendrochronologický a stavebně historický 

průzkum ve středním křídle 

Předsedající informuje o schválené dotaci pro město Buštěhrad na dendrochronologický a 

stavebně historický průzkum ve středním křídle zámku Buštěhrad. V současné době na 

středním křídle zámku Buštěhrad neprobíhají žádné stavební práce, proto je vhodné nyní 

tento průzkum provést. Realizace akce proběhne v roce 2022, spoluúčast města je 40%. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí dotace ve výši 300 tis. 

Kč z Programu 2021 pro poskytování dotací na obnovu památek z rozpočtu Středočeského 

kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na akci: Zámek Buštěhrad – 

dendrochronologický a stavebně historický průzkum ve středním křídle zámku Buštěhrad. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 8 byl schválen. 

 

9. Přijetí účelového daru 140 000,- Kč od společnosti Lidl Česká republika, v. o. s. 

Předsedající informuje, že společnost LIDL v.o.s. ČR se v rámci lokální podpory rozhodla 

darovat městu Buštěhrad částku 140.000,-Kč na podporu vzdělávacích center – akce: obnova 

tříd v ZŠ Buštěhrad. Předsedající navrhuje dar přijmout. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí účelového daru 140 

000,- Kč od společnosti Lidl Česká republika, v. o. s. ČR. 
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Pro: 10    Proti: 0    Zdržel se:0   

Návrh usnesení č. 9 byl schválen. 

 

10. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky projektu „Obnova místních 

komunikací ve městě Buštěhrad – II. etapa“ 

Předsedající informuje o získané dotaci na tuto akci, a o proběhlém výběrovém řízení na 

dodavatele stavby. Byly doručeny celkem 3 nabídky: 

1. Froněk, spol. s.r.o., Rakovník  nabídková cena: 5.101.342,21 Kč 

2. POOR a.s., Dubečská, Praha  nabídková cena: 5.348.800,00 Kč 

3. ČNES, dopravní stavby, Kladno nabídková cena: 4.961.303,50 Kč 

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 ČNES, dopravní stavby, Kladno, Milady Horákové 2764, 

nabídková cena: 4.961.303,50 Kč, bez DPH. Hodnotící komise tedy doporučuje přijetí 

nabídky pro tuto zakázku od společnosti ČNES, která nejlépe vyhověla požadavkům dle 

platných právních předpisů.  

Diskuze:  0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozhodnutí o výběru 

dodavatele veřejné zakázky projektu „Obnova místních komunikací ve městě Buštěhrad – 

II. etapa“ stavbu provede společnost ČNES, dopravní stavby, Kladno, Milady Horákové 

2764, nabídková cena: 4.961.303,50 Kč, bez DPH, pověřuje starostku podpisem smlouvy, a 

zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s dalšími, následnými uchazeči, v případě, že 

vybraný uchazeč firma ČNES od smlouvy o dílo odstoupí. 

Pro: 10     Proti: 0       Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 10 byl schválen. 

  

11. Obecně závazná vyhláška města Buštěhradu č. 2/2021 O místním poplatku za městský 

systém odpadového hospodářství 

Předsedající informuje o nutnosti přijetí nové obecně závazné vyhlášky města Buštěhradu o 

místním poplatku za městský systém odpadového hospodářství. 

D. Novotná: V souvislosti s novelou zákona o odpadech, která vyšla z evropské legislativy, 

jsou obce a města povinny znovelizovat své obecně závazné vyhlášky, které se týkají 

odpadového hospodářství a jeho zpoplatnění. Město Buštěhrad zavádí novelou obecně 

závazné vyhlášky místní poplatek, který je stanoven ve stejné výši, jako byl doposud, a to 

950,-Kč/osoba/rok, a zachovává úlevu od poplatku ve výši 200,-Kč/ročně/osoba pro ty 

občany, kteří se přihlásí do programu „Kompostuji, nepotřebuji hnědou popelnici“. 

Diskuze: J. Kopsová: Podotýká, že novinkou je osvobození od poplatku pro občany s trvalým 

pobytem v Buštěhradě, ale faktickým bydlištěm v jiné obci. D. Novotná: ano, a tito občané 

musí za účelem osvobození od poplatku doručit Městskému úřadu v Buštěhradě potvrzení 

z místa svého pobytu o tom, že zde hradí poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci do 

15. 2. každého roku. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 

města Buštěhradu č. 2/2021 O místním poplatku za městský systém odpadového 

hospodářství 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 11 byl schválen. 

 

12. Obecně závazná vyhláška města Buštěhradu č. 1 / 2021 O stanovení městského systému 

odpadového hospodářství 
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Předsedající informuje v návaznosti na předchozí bod, že je nutno přijmout také novou 

Obecně závaznou vyhlášku O stanovení systému odpadového hospodářství města 

Buštěhradu. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 

města Buštěhradu č. 1 / 2021 O stanovení městského systému odpadového hospodářství. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 12 byl schválen. 

 

13. Domovní řád - Zásady řádného užívání bytů, společných prostor a nebytových prostor 

v městských domech ve správě Odboru správy majetku Města Buštěhradu. 

Předsedající informuje o nutnosti novelizace Domovního řádu pro objekty a byty v majetku 

města Buštěhradu. Stávající Domovní řád byl již zastaralý. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Domovní řád - Zásady 

řádného užívání bytů, společných prostor a nebytových prostor v městských domech ve 

správě Odboru správy majetku Města Buštěhradu. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 13 byl schválen. 

 

14. Schválení nabídky na PD na opravu havarijního tarasu, Prokopova ul.  

Předsedající informuje o havarijním stavu opěrné zdi v ulici Prokopova, Buštěhrad, opěrná 

zeď se zhroutila je nutno zajistit její opravu. Za tímto účelem město oslovilo projektanta, pro 

zhotovení projektové dokumentace na opravu této zdi, Ing. Tomáše Dvořáka. Nabídková 

cena za zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby, stavební povolení a výběr 

zhotovitele je 68.800,-Kč bez DPH. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nabídku na zhotovení PD na 

opravu havarijního stavu tarasu, Prokopova ul. Buštěhrad, od pana Ing. Tomáše Dvořáka, 

za nabídkovou cenu: 68.800,-Kč bez DPH. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 14 byl schválen. 

 

15. Vypuštěno  

 

16. Schválení prodeje části pozemku parc. č. 527– Lípovka (žadatel:  

Předsedající předkládá žádost paní Kristiny Reist o odkup části pozemku parc. č. 527, o 

výměře 35m
2
. Navrhuje odprodej části pozemku žadatelce, uvádí, že těchto případů je 

v Buštěhradě více, kdy k pozemkům občanů je připlocena část pozemku obecního, již 

několik desítek let. Žádostí bude jistě více, navrhuje žádosti vyhovět z důvodu narovnání 

vlastnických vztahů. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje prodej části pozemku parc. č. 

527, o výměře 35m
2
,  za cenu 1500,-Kč/m

2
. 
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Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: J. Mrkvička, J. Plášek  

Návrh usnesení č. 16 byl schválen. 

 

17. Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví města Buštěhrad 

Předsedající předkládá zastupitelstvu návrh na odsouhlasení zvýšení ceny za prodej pozemků 

v majetku města, z důvodu nárůstu cen pozemků a nemovitostí obecně, a v rámci správného 

hospodaření města. Původní cena, 1500,-Kč/m
2
 za pozemek, jež lze klasifikovat jako 

stavební, tedy je v Územním plánu města zanesen jako pozemek určený ke stavbě,  se 

navyšuje na cenu 3000,-Kč/m
2
, ostatní pozemky, které jsou v ÚP města zaneseny jako 

zahrady nebo ostatní plochy, popř. komunikace, navrhuje ponechat cenu 750,-Kč/m
2
. 

Diskuze: J. Kopsová: cena se tedy bude navyšovat jen u stavebních pozemků. D. 

Javorčeková: ano, směrodatné je funkční využití zanesené v Územním plánu města. Z 

auditoria: jak jsou na tom s cenami okolní obce? Jsme konkurenceschopní? D. Javorčeková: 

město neprodává pozemky developerům, město prodává pouze malé části svých pozemků, 

které nemůže jinak využít, a to občanům města. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Zásady prodeje pozemků ve 

vlastnictví města Buštěhrad, částku 3000,-Kč/m
2
 pro pozemek stavební a částku 750,-Kč/m

2
 

pro pozemky ostatní - směrodatné pro klasifikaci pozemku pro prodej je jeho funkční 

využití, zanesené v Územním plánu města Buštěhradu. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 17 byl schválen 

 

18. Směrnice města Buštěhrad č. 1/2021 pro nakládání s osobními údaji 

Předsedající informuje o provedené aktualizaci Směrnice na ochranu osobních údajů a IT 

bezpečnosti, nové číslo 1/2021. Aktualizace byla provedena v spolupráci s Pověřencem na 

ochranu osobních údajů, a je závazná pro všechny osoby, které v rámci města Buštěhradu 

přicházejí při své činnosti do kontaktu s osobními údaji občanů a firem. 

Diskuze: 0. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Směrnici města Buštěhrad č. 

1/2021 pro nakládání s osobními údaji a IT bezpečnosti. 

Pro: 10     Proti:  0     Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 18 byl schválen. 

 

19. Schválení záměru pronájem hrobového místa L-I-43/UK – okénko kolumbária, 

zájemkyni paní . 

Předsedající informuj o záměru pronajmout volné okénko v kolumbáriu, zájem projevila paní 

Šárka Machutová. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje záměr na pronájem 

hrobového místa L-I-43/UK – okénko kolumbária, zájemkyně  

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 19 byl schválen. 

 

20. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu mezi městem Buštěhrad a obcemi  

Lidice a Makotřasy (na tři roky, tedy do 31. 8. 2024). 
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Předsedající informuje, že demografická prognóza pro obsazenost ZŠ Buštěhrad, díky 

spádovým obcím, bude vysoká. Z tohoto důvodu se zastupitelé rozhodli přistavět jednu třídu 

MŠ, aby v ZŠ mohly vzniknout dvě nové třídy pro žáky ZŠ. Spádové obce Lidice a 

Makotřasy navrhly, že se na přestavbě tříd v ZŠ Buštěhrad budou finančně podílet, jednou 

třetinou každá z nich, a navrhují na oplátku uzavřít dohody o spádovosti s Buštěhradem na tři 

roky. 

Diskuze: J. Kopsová: nesouhlasí, podle jejího názoru kapacita ZŠ přestavbou dvou tříd po 

MŠ až tak nenaroste, není nakloněna tomu se zavázat spádovým obcím na tři roky, když 

v Buštěhradě bude dětí přibývat, obává se o kvalitu výuky v případě více dětí. D. 

Javorčeková: počet žáků v třídách se navyšovat nebude. J. Mrkvička: souhlasí, pokud budou 

spádové obce ještě přispívat na žáka. 

Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského 

obvodu mezi městem Buštěhrad a obcemi Lidice a Makotřasy (na tři roky, tedy do 31. 8. 

2024), tyto Dohody jsou podmíněny účelovým darem spádových obcí pro město Buštěhrad, 

obce nebudou po tuto dobu platit příspěvek na žáka. 

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

Návrh usnesení č. 20 byl schválen. 

      

21. Schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální 

služby DPS Buštěhrad (dotace na mzdy zaměstnanců od Středočeského kraje ve výši 

232 500,- Kč) 

J. Blesk informuje o Dodatku k VPS na poskytování sociálních služeb, od Středočeského 

kraje, jde o navýšení financí, které jsou určeny na mzdy ošetřovatelek. 

      Diskuze: 0 

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

      smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby DPS Buštěhrad (dotace na mzdy    

      zaměstnanců ), od Středočeského kraje ve výši 232 500,- Kč.       

      Pro: 10   Proti: 0   Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 21 byl schválen 

 

22. Žádosti o zařazení do registru čekatelů na byt v DPS: 

a)  bytem v Buštěhradě 

b)  bytem v Buštěhradě 

c)  bytem v Děčíně (blízká rodina v Makotřasech) a manželka    

     bytem v Děčíně  

      J. Blesk informuje o provedeném místním šetření u žadatelů, u žadatelů z Děčína bylo  

      provedeno na dálku přes ošetřujícího lékaře. Všichni uchazeči byli doporučeni. V současné     

      době jsou volné dva byty v DPS. 

Diskuze: 0 

 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení do registru uchazečů 

v DPS Buštěhrad: 

a)  

      Pro: 10   Proti: 0   Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 22a) byl schválen 

 b)  

      Pro: 10   Proti: 0   Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 22b) byl schválen 

c)  

      Pro: 10   Proti: 0   Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 22c) byl schválen 
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23. Nařízení převodu finančních prostředků z fondu investic ZŠ a MŠ Oty Pavla,      

Buštěhrad, do rozpočtu zřizovatele (100 tis.) 

Předsedající informuje, že ZŠ a MŠ Oty Pavla se chce podílet na financování dostavby dvou 

tříd v ZŠ, zřizovatel tedy nařídí převod finančních prostředků ve výši 100.000,-Kč z fondu 

investic ZŠ a MŠ na účet zřizovatele, města Buštěhrad. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nařízení převodu finančních 

prostředků z fondu investic ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad, do rozpočtu zřizovatele (100 

tis.). 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 23 byl schválen. 

 

24. Hasiči – prodej Avia        

Předsedající informuje o úmyslu Dobrovolného spolku hasičů Buštěhrad prodat vůz Avia, za 

cenu 10.000,-Kč. 

Diskuze: D. Javorčeková: hasiči mají možnost koupit novější typ Avie, o tento vůz má zájem 

sběratel. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje prodej hasičského vozu Avia 

za cenu 10.000,-Kč. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 24 byl schválen. 

 

25. Vyvěšení záměru na pronájem pozemků parc. č. 1651, 1652, 1654 a 1655. 

Předsedající navrhuje vyvěsit záměr a pronajmout pozemky nad pivovarskými sklepy. 

Pozemky je potřeba udržovat, a provádět zde dohled. Zájem projevil pan Salamánek, který 

zde hodlá parkovat svoji stavební techniku, zřídit dohledový systém a pozemky udržovat.  

Diskuze: J. Mrkvička: samotné sklepy pronajímat nebudeme. D. Javorčeková: ne. J. 

Kopsová: navrhuje pronájem na jeden rok. D. Javorčeková: ano, ještě bychom uzavřeli 

dohodu o úklidu materiálu po stavbách společnosti Bemett, která jej zde ponechala. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na pronájem 

pozemků parc. č. 1651, 1652, 1654 a 1655. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 25 byl schválen 

 

26. Buštěhradské fórum z. s. – žádost o změnu položek v dotaci 

Předsedající informuj o žádosti spolku Buštěhradské Fórum o přesun položek v své 

poskytnuté dotaci. Z položky 16.000,-Kč na Vánoční výlet požadují přesun na položku 

exkurze, dvě exkurze 6.000,-Kč a 6.000,-Kč. 

Diskuze:0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje změnu položek v dotaci pro 

spolek Buštěhradské Fórum, z položky Vánoční výlet, 16.000,-Kč, na položku exkurze, 2x 

po 6.000,-Kč. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 26 byl schválen 
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27. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Středočeským 

krajem zastoupeným KSÚS a městem Buštěhrad (pozemek 1345/10). 

Předsedající informuje, že Středočeský kraj, zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic 

podává návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

v rámci akce: Buštěhrad-Revitalizace areálu bývalých pivovarských sklepů v Buštěhradě“ 

pro pozemek parc. č. 1345/10. Jedná se o část Tyršovy ulice. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o 

zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Středočeským krajem zastoupeným KSÚS a městem 

Buštěhrad (pozemek 1345/10). 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 27 byl schválen 

 

28. Darovací smlouva – výstražné sady pro hasiče 
Předsedající informuje o návrhu přijmout dar od Hlavního města Prahy, výstražné sady pro 

hasiče Buštěhrad. 

Diskuze: J. Plášek: o co se jedná? D. Javorčeková: příslušenství k vozidlu. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí daru 2 ks výstražných 

sad od Hlavního města Praha pro Dobrovolný spolek hasičů Buštěhrad. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 28 byl schválen. 

 

29. Obecná diskuze. 

D. Javorčeková: je zde nabídka od společnosti Euronet na umístění bankomatu. Podmínkou 

je zřízení místa a měsíční poplatek ve výši 15.000,-Kč. Dává na zvážení. 

J. Plášek: bude provedena oprava povrchu v Tyršově ulici? D. Javorčeková: pan Salamánek 

dává nabídku. P. Vavruška: bude se jednat pouze o zpevněný povrch, nikoliv chodník. 

K. Jelínek: zastávka U hřbitova – vytváří se zde velká kaluž, trpí hřbitovní zeď. D. 

Javorčeková: je to krajská komunikace, my nemůžeme opravovat. P. Vavruška: zavolá 

cestmistrovi na Středočeský kraj, a zjistí, co se dá dělat. 

: jak řešit plevel na chodnících v obci? Velmi nevzhledné. D. Javorčeková: 

technické služby již nemají kapacitu ošetřovat chodníky. S. Šumná: a vyzvat občany? J. 

Blesk: výborný nápad, oslovíme občany v rámci akce „Ukliďme Buštěhrad“, která proběhne 

zanedlouho. 

Dále s do diskuze nikdo nepřihlásil.  

Předsedající ukončila zasedání v 18:44 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.8/2021 ze dne 31. srpna 2021. Č. j. 1709/2021                                                                                                                                                                                

12 

 

Usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 8/2021 

ze dne 31. 08. 2021 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 8/2021 ze dne 31. 08. 2021 přijalo tato usnesení: 

 

Schvaluje: 

 

Usnesením č.  1   Ověřovatele zápisu Jiřinu Kopsovou a Milana Mudru, jako 

zapisovatelku Dagmar Novotnou 

Usnesením č.  2  Zápis ze zasedání č. 7/2021 

Usnesením č.  3   Doplněný program zasedání č. 8/2021 

Usnesením č.  4 Rozpočtové opatření č. 8/2021 

Usnesením č.  5  Přijetí dotace z MŽP, program 11531 - Operační program životní 

prostředí 2014-2020 na akci Revitalizace zeleně v intravilánu města 

Buštěhrad ve výši 1 978 975,96 Kč. 

Usnesením č.  6 Přijetí dotace z MMR, program 11782 - Podpora rozvoje regionů 

2019+, na akci Obnova místních komunikací ve městě Buštěhrad – 

II. etapa ve výši 4 133 327,00 Kč. 

Usnesením č.  7 přijetí dotace z MMR, program 11782 - Podpora rozvoje regionů 

2019+  na akci Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad ve výši 6 741 

594,00 Kč. 

Usnesením č.  8 Přijetí dotace ve výši 300 tis. Kč z Programu 2021 pro poskytování 

dotací na obnovu památek z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na akci: Zámek 

Buštěhrad – dendrochronologický a stavebně historický průzkum 

ve středním křídle zámku Buštěhrad. 

Usnesením č.  9 Přijetí účelového daru 140 000,- Kč od společnosti Lidl Česká 

republika, v. o. s. ČR. 

Usnesením č.  10 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky projektu 

„Obnova místních komunikací ve městě Buštěhrad – II. etapa“ 

stavbu provede společnost ČNES, dopravní stavby, Kladno, Milady 

Horákové 2764, nabídková cena: 4.961.303,50 Kč, bez DPH, 

pověřuje starostku podpisem smlouvy, a zároveň schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo s dalšími, následnými uchazeči, v případě, 

že vybraný uchazeč firma ČNES od smlouvy o dílo odstoupí. 

Usnesením č.  11 Obecně závaznou vyhlášku města Buštěhradu č. 2/2021 O místním 

poplatku za městský systém odpadového hospodářství. 

Usnesením č.  12 Obecně závaznou vyhlášku města Buštěhradu č. 1 / 2021 O 

stanovení městského systému odpadového hospodářství. 

Usnesením č.  13 Domovní řád - Zásady řádného užívání bytů, společných prostor a 

nebytových prostor v městských domech ve správě Odboru správy 

majetku Města Buštěhradu. 

Usnesením č.  14 Nabídku na zhotovení PD na opravu havarijního stavu tarasu, 

Prokopova ul. Buštěhrad, od pana Ing. Tomáše Dvořáka, za 

nabídkovou cenu: 68.800,-Kč bez DPH. 

Usnesením č.  15 Vypuštěno 

Usnesením č.  16 Prodej části pozemku parc. č. 527, o výměře 35m
2
, paní Kristině 

Reist, za cenu 1500,-Kč/m
2
. 

. 



 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.8/2021 ze dne 31. srpna 2021. Č. j. 1709/2021                                                                                                                                                                                

13

Usnesením č.  17 Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví města Buštěhrad, částku 

3000,-Kč/m2 pro pozemek stavební a částku 750,-Kč/m2 pro 

pozemky ostatní - směrodatné pro klasifikaci pozemku pro prodej 

je jeho funkční využití, zanesené v Územním plánu města 

Buštěhradu. 

Usnesením č. 18 Směrnici města Buštěhrad č. 1/2021 pro nakládání s osobními údaji 

a IT bezpečnosti. 

Usnesením č. 19 Záměr na pronájem hrobového místa L-I-43/UK – okénko 

kolumbária, zájemkyně . 

Usnesením č. 20 Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi městem 

Buštěhrad a obcemi Lidice a Makotřasy (na tři roky, tedy do 31. 8. 

2024), tyto Dohody jsou podmíněny účelovým darem spádových 

obcí pro město Buštěhrad, obce nebudou po tuto dobu platit 

příspěvek na žáka. 

Usnesením č. 21 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování 

sociální služby DPS Buštěhrad (dotace na mzdy   zaměstnanců ), 

od Středočeského kraje ve výši 232 500,- Kč. 

Usnesením č. 22a) Zařazení do registru uchazečů v DPS Buštěhrad: 

Usnesením č. 22b) Zařazení do registru uchazečů v DPS Buštěhrad:  

Usnesením č. 22c) Zařazení do registru uchazečů v DPS Buštěhrad: manželé 

Usnesením č. 23 Nařízení převodu finančních prostředků z fondu investic ZŠ a MŠ 

Oty Pavla, Buštěhrad, do rozpočtu zřizovatele (100 tis.). 

Usnesením č. 24 Prodej hasičského vozu Avia za cenu 10.000,-Kč. 

Usnesením č. 25 Vyvěšení záměru na pronájem pozemků parc. č. 1651, 1652, 1654 

a 1655 

Usnesením č. 26 Změnu položek v dotaci pro spolek Buštěhradské Fórum, z položky 

Vánoční výlet, 16.000,-Kč, na položku exkurze, 2x po 6.000,-Kč. 

Usnesením č. 27 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

mezi Středočeským krajem zastoupeným KSÚS a městem 

Buštěhrad (pozemek 1345/10). 

Usnesením č. 28 Přijetí daru 2 ks výstražných sad od Hlavního města Praha pro 

Dobrovolný spolek hasičů Buštěhrad 

  

Vyhotoveno dne: 6. Září 2021   

     

Ověřovatelé: 

 

Jiřina Kopsová                                 dne:  

         

Milan Mudra             dne:  

 

Starostka města: 

 

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




