
 

                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne 01. 06. 2022 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

č. 5 / 2022 

                                                                                                 

Č.j. :   1061/ 2022 - 1 

 

 

Přítomni:  Daniela Javorčeková, Jiří Blesk, Pavel Vavruška, Eva Gallatová, Magda Kindlová,   

       Jiřina Kopsová, Jakub Plášek, Hana Hejná, Miroslav Mudra 

                                   

Omluveni: Karel Jelínek, Jan Mrkvička 

 

Přítomnost veřejnosti – sedm osob. Pořizován audiozáznam. Zasedání bylo živě streamováno na 

facebookové stránce města. V době zahájení přítomno 9 z 11 zastupitelů, zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. 

 

1. Zahájení zasedání 

Zasedání zastupitelstva města zahájila v 17:30 hod. a dále řídila starostka města Ing. arch. 

Daniela Javorčeková, (dále předsedající).  

Jako zapisovatelku předsedající navrhla Dagmar Novotnou. Za ověřovatele zápisu tohoto 

zasedání předsedající navrhla: Milan Mudra, Jiří Blesk. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje ověřovatele zápisu Milana 

Mudru a Jiřího Bleska, jako zapisovatelku Dagmar Novotnou. 

Pro: 9    Proti:  0   Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 1 schválen. 

       

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 4/2022 

K zápisu ze zasedání č. 4/2022 nebyly vzneseny ze strany zastupitelů ani občanů žádné 

připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání č. 4/2022. 

Pro: 9    Proti:  0   Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 2 schválen. 

 

3. Kontrola usnesení zápisů 1 – 3/2022 

H. Hejná informuje o provedených kontrolách usnesení ze zasedání č. 1/2022, 2/2022, 

3/2022, všechna usnesení byla vykonána, plnění pokračuje pouze u usnesení č. 18 ze 

zasedání č. 3/2022, zhotovení projektové dokumentace na odvod dešťové vody v ulicích 

Javorová, Topolová, Břízová. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

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

program zasedání: 

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

zastupitelstva: 

Bod č. 19. Rozdělit na podbody a), b) a c), s doplněním v podbodu  

b) navýšení kapacity školní družiny ze 180 žáků na 210 žáků, od 01. 09. 2022, 
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c) zřízení školního klubu pro 30 žáků od 01. 09. 2022 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplnění bodu č. 19 o  

podbody b)  navýšení kapacity školní družiny ze 180 žáků na 210 žáků, od 01. 09. 2022, 

 a c) zřízení školního klubu pro 30 žáků od 01. 09. 2022 do programu zasedání. 

Pro: 9    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 19 a), b), c) byl zařazen na program zasedání. 

 

Bod č. 21. DPS Buštěhrad-zařazení zájemce do registrů čekatelů na byt 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu č. 21. DPS  

Buštěhrad-zařazení zájemce do registru čekatelů na byt do programu zasedání. 

Pro: 9    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 21. DPS  Buštěhrad-zařazení zájemce do registru čekatelů na byt do programu 

zasedání byl zařazen na program zasedání. 

 

Bod č. 22. Dotace ze Středočeského kraje z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek 

IZS pro nákup vozidla pro potřeby evakuace a zásobování. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu č. 22. Dotace ze 

Středočeského kraje z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro nákup vozidla 

pro potřeby evakuace a zásobování do programu zasedání. 

Pro: 9    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 22. Dotace ze Středočeského kraje z Fondu podpory dobrovolných hasičů a 

složek IZS pro nákup vozidla pro potřeby evakuace a zásobování byl zařazen do 

programu zasedání. 

 

Bod č. 23. Změna ve složení Redakční rady Buštěhradského Zpravodaje. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu č. 23 Změna ve 

složení Redakční rady Buštěhradského Zpravodaje do programu zasedání. 

Pro: 9    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 23. Změna ve složení Redakční rady Buštěhradského Zpravodaje byl zařazen do 

programu zasedání. 

 

Došlo k přečíslování bodů programu: 

Bod č. 24: Obecná diskuze 

 

Znění programu:  

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 4/2022  

3. Kontrola usnesení 1-3/2022 

4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

5. Rozpočtové opatření 

6. Plánovací smlouva na veřejnou infrastrukturu bez podpory města mezi městem Buštěhrad, 

ing. Miloslavem Sedláčkem, ing. Marií Sedláčkovou a Martinem Tůmou  

7. Výběr dodavatele: Zhotovení projektové dokumentace na akci: Zámek Buštěhrad – 

rekonstrukce středního křídla 
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8. Výběr dodavatele na akci: Dodání dopravního automobilu s požárním přívěsem 

nákladním pro JSDH Buštěhrad 

9. Schválení účetní závěrky města Buštěhrad za rok 2021 

10. Schválení závěrečného účtu města Buštěhrad za rok 2021 

11. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Buštěhrad za rok 2021: 

 a) ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad 

b) ZUŠ Buštěhrad 

c) DPS Buštěhrad 

12. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi Vodárnami Kladno-

Mělník a městem Buštěhrad (parc. č. 233, 1821/3, 1821/98) 

13. Dodatek č. 1 – Zeleň v intravilánu 

14. Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa L-III-25/UK – urnové kolumbárium, na 

pohřebišti Buštěhrad.  Přibližné rozměry okénka jsou 0,40 m x 0,45 m, což je celkem 0,18 

m
2
. 

15. Schválení počtu zastupitelů pro příští volební období 

16. Schválení bezúplatného převodu majetku mezi městem Buštěhrad a Hasičským 

záchranným sborem karlovarského kraje 

17. Schválení prodeje CAS 25 Škoda 706 RTHP 

18. Adaptační strategie – schválení dodavatele 

19. ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad –   a) schválení nákupu nové myčky 

b)  navýšení kapacity školní družiny ze 180 na 210 žáků   

c) zřízení školního klubu pro 30 žáků obojí od 1. 9. 2022.  

20. Odměny ředitelům příspěvkových organizací 

21. DPS Buštěhrad – zařazení zájemce do registru čekatelů na byt 

22. Dotace ze Středočeského kraje z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro 

nákup vozidla pro potřeby evakuace a zásobování  

23. Změna ve složení Redakční rady Buštěhradského Zpravodaje 

24. Obecná diskuse 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný program zasedání  

zastupitelstva č. 5/2022. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 4 byl schválen. 

 

5. Rozpočtové opatření č. a) 4 / 2022 a  b) 5 / 2022 

Předsedající informuje o rozpočtovém opatření č. 4/2022, které bylo provedeno v rámci 

kompetencí starostky, a zastupitelstvo jej bere na vědomí, a rozpočtovém opatření č. 5/2022. 

Přesuny spočívají na straně příjmové v přijatých finančních darech na opravu dešťové 

kanalizace Za Humny a na zhotovení relaxační zóny v lokalitách U Kapličky a Olivová, dále 

příjmy z úroků, dále za asistenční služby DPS. Na straně výdajové – doplatek na výstavbu 

vodovodu Bouchalka, rekonstrukce ZUŠ Buštěhrad, rekonstrukce východního křídla zámku a 

podíl města na nákupu dopravního prostředku pro hasiče. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  
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Návrh usnesení č. 5b) byl schválen. 

 

6. Plánovací smlouva na veřejnou infrastrukturu bez podpory města mezi městem 

Buštěhrad, ing. Miloslavem Sedláčkem, ing. Marií Sedláčkovou a Martinem Tůmou  

Předsedkyně informuje o nové plánovací smlouvě na výstavbu poslední řady rodinných 

domů na Chmelnici, obsahuje specifikaci infrastruktury a příspěvek developera na výsadbu a 

zhotovení zeleného pásu. 

Diskuze: M. Daherová: kolik pozemků? D. Javorčeková: 15 pozemků, na některých budou 

dvojdomy. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Plánovací smlouvu na 

veřejnou infrastrukturu bez podpory města mezi městem Buštěhrad, ing. Miloslavem 

Sedláčkem, ing. Marií Sedláčkovou a Martinem Tůmou. 

Pro: 9                           Proti: 0                                   Zdržel se: 0            

Návrh usnesení č. 6 byl schválen.  
 

7. Výběr dodavatele: Zhotovení projektové dokumentace na akci: Zámek Buštěhrad – 

rekonstrukce středního křídla 

Předsedající informuje dotaci na velké projekty, v rámci které je možné požádat o finance na 

opravu historických objektů. K žádosti o dotaci je potřeba zhotovit projekt, protože město 

zatím vlastní pouze studii, vypsalo výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na 

akci: Zámek Buštěhrad-rekonstrukce středního křídla. Byly osloveny tři subjekty:  

1) Ing. arch. Nikol Kouřimská, Příkopy 319, Dobříš, IČO: 01284274 

2) Ing. Jana Strnadová, Mládežnická 1009, Sadská, IČO: 65252705 

3) Ing. arch. Martin Čtverák, Káranská 341, Praha 8, IČO: 02644479 

Nabídku podal pouze zájemce č. 1), zájemce č. 2) odeslal nabídku po termínu a zájemce č. 3) 

se omluvil z kapacitních důvodů. Výběr zhotovitele:  

Ing. arch. Nikol Kouřimská  cena bez DPH: 1. 509.454,-Kč (není plátcem DPH). 

Diskuze: S. Šumná: bude se tedy opravovat sál ve středním křídle? D. Javorčeková: celé 

střední křídlo, podmínkou dotace je využití pro veřejnost, což splňujeme, chceme zde umístit 

Muzeum Oty Pavla, galerii atd. Dotace je ve výši 85%. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Výběr dodavatele: Zhotovení 

projektové dokumentace na akci: Zámek Buštěhrad – rekonstrukce středního křídla, 

zhotovitel Ing. arch. Nikol Kouřimská, za cenu: 1.509.454,-Kč bez DPH. 

Pro: 9                           Proti: 0                                   Zdržel se: 0            

Návrh usnesení č. 7 byl schválen.  
 

 

8. Výběr dodavatele na akci: Dodání dopravního automobilu s požárním přívěsem 

nákladním pro JSDH Buštěhrad 

Předsedající předkládá výsledek výběrového řízení na dodavatele dopravního automobilu 

s požárním přívěsem nákladním pro JSDH Buštěhrad, byli osloveni čtyři dodavatelé, nabídku 

podal pouze jeden. Osloveni:  

1) Vesta Auto Corson s.r.o., Malá Strana, Praha 5, IČO:27120457 

2) TECHNOSPORT, s.r.o., Palackého, Brno, IČO: 25524135 

3) Auto Trutnov s.r.o., Krkonošská, Trutnov, IČO: 25931270 

4) CARent, s.r.o., Bělohorská, Brno, IČO: 63485885 

Kritérium-ekonomická výhodnost. Vzhledem k jediné podané nabídce byl jako dodavatel 

vybrán uchazeč č. 1) Vesta Auto Corson s.r.o., Mělnická 584/10, Malá Strana, Praha 5, 

cena: 1.058.920,-Kč bez DPH. 
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Diskuze: T. Hofman: jedná se o vozidlo VW Transporter T6, částečně pořízený z dotace 

Středočeského kraje a Ministerstva vnitra, město Buštěhrad doplácí 750.tis. Dodavatel byl 

prověřen a splňuje všechny náležitosti. J. Blesk: je tedy pro 9 lidí? T. Hofman: ano, plus 

nákladní přívěs.  pomůže to tedy jednotce k zařazení d o vyšší kategorie, jak 

bylo řečeno? T. Hofman: ano, již tento rok jsme pomáhali s přemístěním uprchlíků, mimo 

jiné. Dále se diskutovalo na téma užitečnosti jednotky dobrovolných hasičů versus náklady 

na jejich činnost, diskutovali: , J. Blesk, D. Javorčeková, , J. Kopsová, 

J. Plášek. 

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

Dodání dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro JSDH Buštěhrad, 

Vesta Auto Corson, s.r.o., IČO: 27120457 za nabídkovou cenu: 1.058.920,-Kč bez DPH. 

Pro: 7     Proti: J. Kopsová      Zdržel se: J. Blesk  

Návrh usnesení č. 8 byl schválen. 

 

9. Schválení účetní závěrky města Buštěhrad za rok 2021 

Předsedající předkládá zastupitelům účetní závěrku Města Buštěhrad za rok 2021. Členové 

zastupitelstva města vycházeli při schvalování roční účetní závěrky z účetních výkazů 

sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2021 – Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Výkaz 

Příloha, inventarizační zprávy a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. 

Účetnictví Města Buštěhrad za rok 2021 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví 

a finanční situace města. Výsledek hospodaření za rok 2021 činí 26 404 694,79 Kč a bude 

převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje účetní závěrku Města 

Buštěhradu za rok 2021. Členové zastupitelstva města vycházeli při schvalování roční 

účetní závěrky z účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2021 – Rozvaha, 

Výkaz zisků a ztráty, Výkaz Příloha, inventarizační zprávy a zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření. 

Účetnictví Města Buštěhrad za rok 2021 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu 

účetnictví a finanční situace města. Výsledek hospodaření za rok 2021 činí 26 404 694,79 

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

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 9 byl schválen. 

 

10. Schválení závěrečného účtu města Buštěhrad za rok 2021 

Předsedající předkládá zastupitelstvu Závěrečný účet Města Buštěhradu za rok 2021. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Závěrečný účet města 

Buštěhradu za rok 2021. Při projednání závěrečného účtu zastupitelé vycházeli z roční 

účetní závěrky, finančních výkazů a zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2021. 

Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje závěrečný účet a souhlasí s celoročním 

hospodařením za rok 2021 bez výhrad. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 10 byl schválen 

 

11. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Buštěhrad za rok 2021: 

 a) ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad 

b) ZUŠ Buštěhrad 
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c) DPS Buštěhrad 

Předsedající předkládá zastupitelstvu účetní závěrky příspěvkových organizací Města 

Buštěhradu a navrhuje jejich schválení. Chronologicky započala schvalování od písmene c), 

zápis pracuje s posloupností tak, jak bylo uvedeno v programu zasedání. 

a) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Oty Pavla:  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje roční účetní závěrku ZŠ a MŠ Oty Pavla, 

Buštěhrad. Členové zastupitelstva města vycházeli při schvalování roční účetní závěrky 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad za rok 2021 z účetních výkazů 

sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2021 – Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Přílohy k 

účetní závěrce a inventarizační zprávy.  

Účetnictví ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad za rok 2021 poskytuje věrný a poctivý obraz 

předmětu účetnictví a finanční situace příspěvkové organizace města. Výsledek 

hospodaření ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad za rok 2021 činí 110 414,41 Kč. Výsledek 

hospodaření bude převeden v plné výši do rezervního fondu organizace. 

Diskuze:  0 

Pro: 9     Proti: 0       Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 11a) byl schválen. 

b) Účetní závěrka ZUŠ Buštěhrad 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje roční účetní závěrku ZUŠ Buštěhrad. Členové 

zastupitelstva města vycházeli při schvalování roční účetní závěrky příspěvkové organizace 

ZUŠ Buštěhrad za rok 2021 z účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2021 

– Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Přílohy k účetní závěrce a inventarizační zprávy. 

Účetnictví ZUŠ Buštěhrad za rok 2021 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví 

a finanční situace příspěvkové organizace města. Výsledek hospodaření ZUŠ Buštěhrad za 

rok 2021 činí 224 234,85 Kč. Výsledek hospodaření bude převeden v plné výši do 

rezervního fondu organizace. 
Diskuze:  0 

Pro: 9     Proti: 0       Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 11b) byl schválen. 

c) Účetní závěrka DPS Buštěhrad 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje roční účetní závěrku DPS Buštěhrad. Členové 

zastupitelstva města vycházeli při schvalování roční účetní závěrky příspěvkové organizace 

DPS Buštěhrad za rok 2021 z účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2021 

– Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Přílohy k účetní závěrce a inventarizační zprávy.  

Účetnictví DPS Buštěhrad za rok 2021 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví 

a finanční situace příspěvkové organizace města. Výsledek hospodaření DPS Buštěhrad za 

rok 2021 činí 126 800,50 Kč. Výsledek hospodaření bude rozdělen takto: 

Rezervní fond 100 000,00 Kč 

Fond odměn   26 800,50 Kč 

Diskuze:  0 

Pro: 9     Proti: 0       Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 11c) byl schválen. 

 

12. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi Vodárnami 

Kladno-Mělník a městem Buštěhrad (parc. č. 233, 1821/3, 1821/98) 

Předsedající informuje o zřízení věcného břemene, zatížení pozemků města vodovodem a 

kanalizací, pozemky se nacházejí v lokalitě U kapličky. 

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

břemene na pozemek parc. 233, 1821/3, 1821/98)mezi Městem Buštěhradem a Vodárny 

Kladno-Mělník, a.s., IČ: 46356991 pro uložení vodovodní a kanalizačních přípojek. 

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

Návrh usnesení č. 12 byl schválen. 

 

13. Dodatek č. 1 – Zeleň v intravilánu 

Předsedající informuje, že výsadba zeleně v rámci projektu „Zeleň v intravilánu“ byla 

pozdržena z důvodu staveb, které se v daných lokalitách vyskytly a kvůli kterým nebylo 

možno výsadbu provést v daném termínu. Dodatek ošetřuje změnu termínu výsadby, 

posunutí termínu na konec června 2022.  

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dodatek č. 1 – Zeleň 

v intravilánu mezi městem Buštěhradem a firmou OK Garden s.r.o., změna v čl. 5.1. Doba 

plnění zakázky-ukončení výsadby 5.2022, nahrazeno 6.2022-ukončení výsadby. 

Pro: 9    Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 13 byl schválen                              

 

14. Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa L-III-25/UK – urnové kolumbárium, 

na pohřebišti Buštěhrad.  Přibližné rozměry okénka jsou 0,40 m x 0,45 m, což je celkem 

0,18 m2. 

Předsedající navrhuje vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa L-III-25/UK – urnové 

kolumbárium, na pohřebišti Buštěhrad.  Přibližné rozměry okénka jsou 0,40 m x 0,45 m, což 

je celkem 0,18 m
2
. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na pronájem 

hrobového místa L-III-25/UK – urnové kolumbárium, na pohřebišti Buštěhrad.  Přibližné 

rozměry okénka jsou 0,40 m x 0,45 m, což je celkem 0,18 m
2
. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 14 byl schválen. 

 

15. Schválení počtu zastupitelů pro příští volební období 

Předsedající informuje o povinnosti zastupitelstva města nejpozději 85 dní před konáním 

voleb do obecního zastupitelstva stanovit počet členů zastupitelstva pro nadcházející volební 

období. Počet se stanovuje i tehdy, pokud zastupitelstvo na příští volební období zůstává ve 

stejném počtu.(§67 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů). Předsedající 

navrhuje počet 11 členů zastupitelstva. 

Diskuze:  : vysvětlení? J. Kopsová: tento počet se osvědčil, zastupitelé spolu 

ještě v tomto počtu dokáží efektivně komunikovat. Vyšší počet zastupitelů (15), by znamenal 

ustanovení rady města, kde by sice bylo ke komunikaci jen 5 zastupitelů, nicméně ostatní 

zastupitelé by se mohli cítit méně informováni.(pozn. zapisovatele: město s počtem obyvatel nad 3.000, 

Buštěhrad má 3576 obyvatel, má stanoven počet zastupitelů nejméně 11 a maximálně 25 členů, podle §68, zákona O 

obcích). D. Javorčeková: zastupitelstvo je v tomto počtu flexibilní, navíc bereme v potaz 

finanční úsporu. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu stanovuje počet členů zastupitelstva pro 

volební období 2022-2026 v počtu 11 členů. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  
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Návrh usnesení č. 15 byl schválen 

    

16. Schválení bezúplatného převodu majetku mezi městem Buštěhrad a Hasičským 

záchranným sborem karlovarského kraje 

Předsedající informuje o uzavřené smlouvě o bezúplatném převodu majetku od Hasičského 

záchranného sboru Karlovarského kraje, IČ: 70883611, Městu Buštěhrad. Předmětem 

bezúplatného převodu je evakuační rukáv Ingstrom, plovoucí čerpadlo Kawasaki, obojí 

v celkové hodnotě 1.311.528,-Kč. 

Diskuze: T. Hofman: evakuační rukáv pro případ evakuace ze zvýšených pater a čerpadlo 

pro čerpání vody ze sklepů např. po záplavách, nebo pro použití k hašení požáru. . 

: Kolik je zásahových vozidel? T. Hofman: 2 cisterny a 1 plošina.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje bezúplatný převod majetku 

mezi městem Buštěhrad a Hasičským záchranným sborem karlovarského kraje.   

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 16 byl schválen. 

 

17. Schválení prodeje CAS 25 Škoda 706 RTHP 

Předsedající informuje o záměru prodat vozidlo – cisternu – pořizovací náklady byly 

45.000,-Kč, rok výroby: 1983, nabízená cena k prodeji je 50.000,-Kč s ohledem na investici 

k provedení oprav. Pro JDH je jeho provoz vzhledem k dalším technickým prostředkům, 

které má k dispozici, nerentabilní. Zájem projevil soukromý subjekt. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje prodej cisternového 

nákladního vozidla CAS 25 Škoda 706 RTHP za cenu 50.000,-Kč 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 17 byl schválen. 

 

18. Adaptační strategie – schválení dodavatele 

Předsedající informuje o záměru zastupitelů aktivně vstoupit do řešení otázek klimatu 

v oblasti, ve které žijeme. Situací se zabývá plošně celá Česká republika a obce byly 

vyzvány, aby se touto strategií také začaly zabývat. ČR ale i EU připravují dotační programy, 

které budou moci zainvestovat potřeby měst a obcí v ČR s ohledem na skutečnosti, uvedené 

v jednotlivých adaptačních strategiích. Pro zhotovení této strategie je navržen dodavatel: CI2, 

o.p.s., IČO: 26415585, se sídlem: Jeronýmova 337/6, 25219 Rudná, nabídková cena:  

1) 292.820,-Kč  rozsáhlejší provedení 

2) 240.790,-Kč   jednodušší provedení 

Předsedající navrhuje pořízení jednodušší varianty adaptační strategie. 

Diskuze:  J. Plášek: Není to o tom, že zase chceme nějakou dotaci, ale abychom věděli, jaké 

zásahy můžeme nebo nemůžeme u nás v krajině udělat. Také se jedná o sociální oblasti, do 

této strategie spadá i chování lidí atd. Bez této strategie nemůžeme o dotaci požádat, a nastalé 

budoucí situace nějak řešit. D. Javorčeková: Jde například o systém zadržování vody 

v krajině, dešťové vody, vysazování zelených pásů, využití tzv. šedé vody. : Jak je 

to s rybníčkem na Bouchalce, ten je v tomto směru funkční? D. Javorčeková: Ano, je 

funkční, ovšem dost mělký, usazují se v něm kaly z čističky odpadních vod. Musíme 

popřemýšlet a vymyslet zde nějaké osázení rostlinami, které tyto živiny jsou schopny využít. 

Nejdříve musíme ale rybníček odkalit, vyčistit. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje dodavatele na pořízení 

Adaptační strategie pro město Buštěhrad, firmu CI2, o.p.s., jednodušší provedení za 

nabídkovou cenu: 240.790,-Kč včetně DPH. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 18 byl schválen 
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19. ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad- a) schválení nákupu nové myčky 

b) navýšení kapacity školní družiny ze 180 na 210 žáků   

c) zřízení školního klubu pro 30 žáků obojí od 1. 9. 2022.  

Předsedající předkládá žádost ředitele příspěvkové organizace města Základní a mateřská 

škola Oty Pavla Buštěhrad o: 

a) Schválení nákupu nové myčky do kuchyně ZŠ. Nabídková ceny poptávky je 45.865,-Kč 

s DPH, produkt: QQI 52T. 

Diskuze:  0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nákup myčky pro ZŠ a MŠ 

Oty Pavla v ceně 45.865,-Kč vč. DPH. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 19a) byl schválen. 

b) Navýšení kapacity školní družiny ze 180 žáků na 210 žáků od 01. 09. 2022. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje navýšení kapacity školní 

družiny při ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad ze 180 žáků na 210 žáků od 01. 09. 2022. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 19b) byl schválen. 

c) Zřízení školního klubu při ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad pro 30 žáků od 01. 09. 2022. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zřízení školního klubu při ZŠ 

a MŠ Oty Pavla Buštěhrad pro 30 žáků od 01. 09. 2022. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 19c) byl schválen. 

 

20. Odměny ředitelům příspěvkových organizací 

Místostarostka předkládá zastupitelstvu návrh na přiznání odměn ředitelům příspěvkových 

organizací ZŠ a MŠ Oty Pavla a ZUŠ Buštěhrad. Výše odměn je stanovena ústním návrhem 

předsedkyně školského výboru. Návrh pro ředitele ZŠ a MŠ Oty Pavla: , pro 

ředitele ZUŠ: . 

Diskuze: D. Javorčeková: Přiznané odměny budou rozděleny a vyplaceny ředitelům ve dvou 

ročních splátkách, po půl roce. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odměny ředitelům 

příspěvkových organizací města, ZŠ a MŠ Buštěhrad: , a ZUŠ Buštěhrad: 

Kč, odměny budou rozděleny do dvou ročních výplat. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 20 byl schválen. 

 

21. DPS Buštěhrad – zařazení zájemce do registru čekatelů na byt 

Předseda soc. a zdrav. výboru J. Blesk informuje o zájemci do zařazení do registru uchazečů 

o byt v DPS, pana . 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení  

 do registru uchazečů o byt v DPS. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 21 byl schválen. 
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22. Přijetí dotace ze Středočeského kraje na pořízení osobního automobilu pro JDH 

Buštěhrad 

Předsedající předkládá návrh Veřejnoprávní smlouvy o dotaci z Programu 2022 pro 

poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory 

dobrovolných hasičů a složek IZS. Dotace je přiznána Městu Buštěhrad ve výši 300.000,-Kč, 

a bude využita na zakoupení osobního automobilu s nákladním vozíkem pro potřeby 

jednotky dobrovolných hasičů Buštěhrad. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí dotace z Programu 

2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu 

podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši 300. 000.- Kč na pořízení osobního 

automobilu s nákladním vozíkem pro potřeby využití dobrovolných hasičů Buštěhrad. 

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

Návrh usnesení č. 22 byl schválen. 

 

23. Změna ve složení Redakční rady Buštěhradského zpravodaje 
Předseda Redakční rady J. Plášek informuje o výměně člena v Redakční radě 

Buštěhradského zpravodaje. Odchází paní Veronika Malá a nastupuje paní Veronika 

Gažáková. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výměnu členů Redakční rady 

Buštěhradského zpravodaje, za odchozí paní Veroniku Malou jmenuje paní Veroniku 

Gažákovou. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 23 byl schválen 

 

 

24. Obecná diskuze 

M. Mudra: Žádá pana Tomáše Hofmana, aby vyčíslil, kolik dobrovolní hasiči získali na 

dotacích na svůj provoz. T. Hofman: Celkem sečteno od roku 2020, kdy jednotka vznikla, lze 

říci, že na dotacích získala částku cca 3.5mil.Kč. (dotace i darované věci). Jaká 

suma od roku 2020 byla jednotce poskytnuta z městského rozpočtu? T. Hofman: Celkem cca 

3.mil.Kč od roku 2020. D. Javorčeková: Jedná se tedy o celkem vyrovnanou bilanci. Dále na 

toto téma diskutovali: J. Plášek, J. Kopsová,  T. Hofman,  

Z auditoria: dne 11.5.2022 potkal v ulici Tyršova pracovníka TS, který stříkal plevel 

chemikálií, na dotaz, co je to za chemikálii, odpověděl pracovník TS, že Roundup. Požaduje 

řešení, aby nebyl plevel u okrajů silnic a chodníků tímto jedovatým postřikem. Uvádí, že 

pokud město Buštěhrad provádí aplikaci tímto postřikem, že by mělo informovat o použití 

této chemikálie v těch místech, kde byla nasazena, třeba formou cedulek nebo obecně, na 

webových stránkách. D. Javorčeková: o vašem podnětu víme, již situaci řešíme, byl 

zakoupen ekologický postřik, který bude aplikován na plevel, řeší paní  s TS. Již 

nyní se používá ostřik bez fosfátů, zakoupíme ekologičtější prostředky a budeme je postupně 

nasazovat a zkoušet jejich účinnost. J. Plášek: Informaci o provedeném postřiku budeme 

dávat na web. 

Je v současné době nějaký volný byt v DPS? J. Blesk: Ano, je v rekonstrukci. D. 

Javorčeková: Ředitelka DPS chce také jeden byt použít pro odlehčovací službu. : 

Toto ale musí být schváleno Středočeským krajem, odlehčovací služba je samostatný 

produkt, který naše DPS nemá oprávnění používat, zatím. 

 Požaduje, aby spolek Butzkow, který deklaruje, že zisk ze svých akcí odvádí 

do rozpočtu města Buštěhradu, splnil svoji povinnost a doložil účetní závěrku, zveřejnil ji na 



 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.5/2022 ze dne 01. června 2022. Č. j. 1061/2022                                                                                                                                                                              

11 

svých stránkách a uložil do sbírky listin, jak je jeho zákonná povinnost. Nikde jí totiž 

nenašla, není veřejně dostupná. (pozn. zap. od 01. 01. 2016, podle ust. § 21a novely zákona o účetnictví. 

"Povinnost zveřejňovat účetní závěrku mají všechny spolky, protože nově mají tuto povinnost všechny osoby, 

které jsou zapsány v jakémkoliv z veřejných rejstříků. Podrobnosti stanoví ust. § 21a zák. o účetnictví. Důležitá 

je zejména lhůta, ve které je potřeba účetní závěrku zveřejnit: zákon stanoví, že účetní závěrka má být 

zveřejněna do 30 dní od jejího schválení příslušným orgánem (popř. i auditorem, pokud to zákon vyžaduje). U 

spolků účetní závěrku schvaluje nejvyšší orgán spolku (zpravidla členská schůze, ale stanovy mohou určit i 

jinak). Nejpozději musí být účetní závěrka zveřejněna do 12 měsíců od rozvahového dne dané účetní závěrky, a 

to i když nebyla řádně schválena či ověřena (v takovém případě je nutno tuto skutečnost uvést). Přechodná 

ustanovení stanovila spolkům povinnost doplnit do veřejného rejstříku i účetní závěrky za účetní období, která 

započala v r. 2014 (lhůta do 31. 3. 2016) a v r. 2015 (lhůta do 30. 11. 2017)".  
H. Hejná: Upozorňuje na podnět občanů, že nejsou dostupné sáčky na psí exkrementy. 

 

Dále se do diskuze nikdo nepřihlásil. Předsedající ukončila zasedání v 19:15 hodin. 
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Usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 5/2022 

ze dne 01. 06. 2022 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 5/2022 ze dne 01. 06. 2022 přijalo tato usnesení: 

 

Schvaluje: 

 

Usnesením č.  1   Ověřovatele zápisu Jiřího Bleska a Milana Mudru a jako 

zapisovatelku Dagmar Novotnou 

Usnesením č.  2  Zápis ze zasedání č. 4/2022 

Usnesením č.  4 Doplněný program zasedání č. 5/2022 

Usnesením č.  5b) Rozpočtové opatření č. 5/2022 

Usnesením č.  6  Plánovací smlouvu na veřejnou infrastrukturu bez podpory města 

mezi městem Buštěhrad, ing. Miloslavem Sedláčkem, ing. Marií 

Sedláčkovou a Martinem Tůmou. 

Usnesením č.  7 Výběr dodavatele: Zhotovení projektové dokumentace na akci: 

Zámek Buštěhrad – rekonstrukce středního křídla, zhotovitel Ing. 

arch. Nikol Kouřimská, za cenu: 1.509.454,-Kč bez DPH. 

Usnesením č.  8 Výběr dodavatele na akci: Dodání dopravního automobilu s 

požárním přívěsem nákladním pro JSDH Buštěhrad, Vesta Auto 

Corson, s.r.o., IČO: 27120457 za nabídkovou cenu: 1.058.920,-Kč 

bez DPH. 

Usnesením č.  9 Účetní závěrku Města Buštěhradu za rok 2021. Členové 

zastupitelstva města vycházeli při schvalování roční účetní závěrky 

z účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2021 – 

Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Výkaz Příloha, inventarizační 

zprávy a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. 

Účetnictví Města Buštěhrad za rok 2021 poskytuje věrný a poctivý 

obraz předmětu účetnictví a finanční situace města. Výsledek 

hospodaření za rok 2021 činí 26 404 694,79 Kč a bude převeden na 

účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 

Usnesením č.  10 Závěrečný účet města Buštěhradu za rok 2021. Při projednání 

závěrečného účtu zastupitelé vycházeli z roční účetní závěrky, 

finančních výkazů a zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2021. 

Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje závěrečný účet a 

souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2021 bez výhrad. 

Usnesením č.  11a) Roční účetní závěrku ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad. Členové 

zastupitelstva města vycházeli při schvalování roční účetní závěrky 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad za rok 2021 

z účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2021 – 

Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Přílohy k účetní závěrce a 

inventarizační zprávy.  

Účetnictví ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad za rok 2021 poskytuje 

věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace 

příspěvkové organizace města. Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Oty 

Pavla Buštěhrad za rok 2021 činí 110 414,41 Kč. Výsledek 

hospodaření bude převeden v plné výši do rezervního fondu 

organizace. 
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Usnesením č.  11b)  Roční účetní závěrku ZUŠ Buštěhrad. Členové zastupitelstva města 

vycházeli při schvalování roční účetní závěrky příspěvkové 

organizace ZUŠ Buštěhrad za rok 2021 z účetních výkazů 

sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2021 – Rozvaha, Výkaz 

zisků a ztráty, Přílohy k účetní závěrce a inventarizační zprávy. 

Účetnictví ZUŠ Buštěhrad za rok 2021 poskytuje věrný a poctivý 

obraz předmětu účetnictví a finanční situace příspěvkové 

organizace města. Výsledek hospodaření ZUŠ Buštěhrad za rok 

2021 činí 224 234,85 Kč. Výsledek hospodaření bude převeden v 

plné výši do rezervního fondu organizace. 

Usnesením č. 11c) Roční účetní závěrku DPS Buštěhrad. Členové zastupitelstva města 

vycházeli při schvalování roční účetní závěrky příspěvkové 

organizace DPS Buštěhrad za rok 2021 z účetních výkazů 

sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2021 – Rozvaha, Výkaz 

zisků a ztráty, Přílohy k účetní závěrce a inventarizační zprávy.  

Účetnictví DPS Buštěhrad za rok 2021 poskytuje věrný a poctivý 

obraz předmětu účetnictví a finanční situace příspěvkové 

organizace města. Výsledek hospodaření DPS Buštěhrad za rok 

2021 činí 126 800,50 Kč. Výsledek hospodaření bude rozdělen 

takto: 

Rezervní fond 100 000,00 Kč 

Fond odměn   26 800,50 Kč. 

Usnesením č.  12 Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 233, 

1821/3, 1821/98), mezi Městem Buštěhradem a Vodárny Kladno-

Mělník, a.s., IČ: 46356991 pro uložení vodovodní a kanalizačních 

přípojek. 

Usnesením č.  13 Dodatek č. 1 – Zeleň v intravilánu mezi městem Buštěhradem a 

firmou OK Garden s.r.o., změna v čl. 5.1. Doba plnění zakázky-

ukončení výsadby 5.2022, nahrazeno 6.2022 - ukončení výsadby. 

Usnesením č. 14 Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa L-III-25/UK – 

urnové kolumbárium, na pohřebišti Buštěhrad.  Přibližné rozměry 

okénka jsou 0,40 m x 0,45 m, což je celkem 0,18 m
2
. 

Usnesením č. 15 Stanovuje počet členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026 

v počtu 11 členů.             

Usnesením č. 16 Bezúplatný převod majetku mezi městem Buštěhrad a Hasičským 

záchranným sborem Karlovarského kraje 

Usnesením č. 17  Prodej cisternového nákladního vozidla CAS 25 Škoda 706 RTHP 

za cenu 50.000,-Kč. 

Usnesením č. 18 Dodavatele na pořízení Adaptační strategie pro město Buštěhrad, 

firmu CI2, o.p.s., jednodušší provedení, za nabídkovou cenu: 

240.790,-Kč včetně DPH. 

Usnesením č. 19a) Nákup myčky pro ZŠ a MŠ Oty Pavla v ceně 45.865,-Kč vč. DPH. 

Usnesením č. 19b) Navýšení kapacity školní družiny při ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 

ze 180 žáků na 210 žáků od 01. 09. 2022. 

Usnesením č. 19c) Zřízení školního klubu při ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad pro 30 

žáků od 01. 09. 2022. 



 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.5/2022 ze dne 01. června 2022. Č. j. 1061/2022                                                                                                                                                                              

14

Usnesením č. 20  Odměny ředitelům příspěvkových organizací města, ZŠ a MŠ 

Buštěhrad:  a ZUŠ Buštěhrad:  odměny 

budou rozděleny do dvou ročních výplat. 

Usnesením č. 21 Zařazení  do registru uchazečů o byt v 

DPS. 

Usnesením č. 22 Přijetí dotace z Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu 

Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory 

dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši 300. 000.- Kč na 

pořízení osobního automobilu s nákladním vozíkem pro potřeby 

využití dobrovolných hasičů Buštěhrad. 

Usnesením č. 23 Výměnu členů Redakční rady Buštěhradského zpravodaje, za 

odchozí paní Veroniku Malou jmenuje paní Veroniku Gažákovou. 

 

 

Bere na vědomí:  Bod č. 3  Kontrola usnesení ze zasedání č. 1-3/2022 

   Bod č. 5a)   Rozpočtové opatření č. 4/2022 

    

 

Vyhotoveno dne: 8. června 2022   

     

Ověřovatelé: 

 

Jiří Blesk                                   dne:  

         

Milan Mudra               dne:  

 

Starostka města: 

 

Ing. arch. Daniela Javorčeková        dne:  




