
                                                                            Zápis 

 
                        z Ustavujícího  zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne 19.10.2022 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

                                                                 č. 01/2022 

    Č.j. 1970/2022/1       

                                                        

                                 

Přítomni:   Daniela Javorčeková, Jiří Blesk,Helena Doležalová, Eva Gallatová, Hana Hejná, Magda 

Kindlová, Dušan Macoun, Jan Mrkvička, Milan Mudra, Jakub Plášek, Jiří Schwarz 

       

Počet občanů v době zahájení zasedání: 2 

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

 

1. Zahájení zasedání 

Zasedání zastupitelstva města Buštěhradu zahájila v 17.30 hod. a dále řídila dosavadní starostka 

města Daniela Javorčeková (dále jen předsedající). 

 

Předsedající přivítala přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno tak, aby se 

v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo 

do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování, a 

bylo řádně vyhlášeno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na obou úředních deskách 

městského úřadu zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 12.10.2022.  

Předsedající dále na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že 

přítomno je všech 11 členů zastupitelstva, a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. 

 

2. Za ověřovatele zápisu tohoto zasedání předsedající navrhla p. Jiřího Bleska a p. Milana Mudru. 

Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Jana Zemanová. 

K návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje ověřovatele zápisu p. Jiřího Bleska a p. 

Milana Mudru  a  jako zapisovatelku schvaluje p. Janu Zemanovou 

Pro:  11 Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 2 byl schválen 11 hlasy 

 

3. Složení slibu členy zastupitelstva 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke 

složení slibu. Předsedající upozornila, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za 

následek zánik mandátu. 

Předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích: „Slibuji věrnost České 

republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města 

Buštěhradu a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. Každý člen zastupitelstva 

pronesl slovo „slibuji“ a podepsal se na listinu prokazující složení tohoto slibu. Žádný člen 

zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou. 

 

4. Návrh/doplnění programu zasedání 

Předsedající seznámila přítomné s navrženým programem zasedání a navrhla jeho změnu a 

doplnění: 

- Navrhuje  změnu bodu č. 29 – Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad, Dodatek č. 3-  provozní 

záležitosti řešené tímto Dodatkem byly vyřízeny jiným způsobem, není proto nutné tento 

dodatek projednávat.   

Pro vypuštění tohoto znění z programu: 11  Proti: 0 Zdržel se: 0 

- Navrhuje nové znění bodu č. 29 -  Dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na 

poskytování sociální služby mezi Středočeským krajem a DPS Buštěhrad. 

Pro zařazení bodu do programu:  11   Proti: 0 Zdržel se: 0 
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- Doplnění dalších bodů: 

31d) – hrobové místo XX-5/UH (urnový hrob), na pohřebišti Buštěhrad. Přibližné rozměry 

hrobu jsou délka 0,9 m x  šířka 00,7 m, což je celkem 0,63 m
2
. 

Pro zařazení bodu do programu:  11   Proti: 0 Zdržel se: 0 

31e) – hrobové místo L-II-39/UK (kolumbárium, okénko) na pohřebišti Buštěhrad 

Pro zařazení bodu do programu: 11   Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Magda Kindlová požádala o zařazení bodu č. 32 – Žádost spolku Buštěhradské fórum o změnu 

v položkách dotace poskytnuté z rozpočtu města 

Pro zařazení bodu do programu: 11   Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Nebyly vzneseny další požadavky na doplnění programu. 

V souvislosti s doplněním programu došlo k přečíslování bodů programu. 

 

Návrh doplněného programu jednání: 

1. Zahájení zasedání 

2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky 

3. Složení slibu členy zastupitelstva 

4. Návrh/doplnění programu zasedání 

5. Volba starosty a místostarosty 

a) Určení počtu místostarostů 

b) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolnění 

c) Volba starosty 

d) Volba místostarosty 

6. Zřízení Finančního výboru 

a) Volba předsedy Finančního výboru 

b) Určení počtu členů Finančního výboru 

c) Volba členů Finančního výboru 

7. Zřízení Kontrolního výboru 

a) Volba předsedy Kontrolního výboru 

b) Určení počtu členů Kontrolního výboru 

c) Volba členů Kontrolního výboru 

8. Zřízení ostatních výborů, schválení předsedů jednotlivých výborů, počet členů a jejich 

schválení 

9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 

Zákona o obcích) 

10. Stanovení, zda se budou poskytovat cestovní náhrady členům zastupitelstva v případě 

pracovní cesty 

11. Stanovení, zda se budou poskytovat stravenky starostovi 

12. Stanovení výše vyplácení odměn za výkon fyzickým osobám, které nejsou členy 

zastupitelstva obce, tj. za výkon funkce členů výborů, komisí (a jakým způsobem se bude 

evidovat a předávat podklad pro výplatu odměny) 

13. Stanovení zastupitelů pověřených provádět slavnostní obřady 

14. Schválení užívání závěsného státního znaku pro místostarostu a pověřené členy 

zastupitelstva při slavnostních příležitostech a občanských obřadech města 

15. Schválení „určeného zastupitele“pro Územní plán města 

16. Schválení zápisu ze zasedání ř. 8/2022 

17. Kontrola usnesení 

18. Rozpočtové opatření 

19. Prodej části pozemku parc.č. 1077/1 o výměře cca 1m
2
 (p. Seilerová) 

20. Prodloužení nájemní smlouvy v azylovém bytě v DPS (p. Vondráčková) 

21. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady mezi Městem 

Buštěhrad a AVE Kladno, s.r.o. 

22. HuhtaBu – souhlas se stavbou na pozemku města 
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23. Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní mezi Městem 

Buštěhrad, HuhtaBu s.r.o. a Absolut Reality a finance s.r.o., člen Partnerské sítě NEXT 

REALITY 

24. Dodatek č. 1 ke smlouvě o advokátní úschově mezi HuhtaBu s.r.o., Mgr. Lenkou 

Dalihodovou, advokátkou, Městem Buštěhrad a Absolut Reality a finance s.r.o., člen 

Partnerské sítě „NEXT REALITY“ 

25. Schválení podání žádosti o dotaci z MMR, program obnovy venkova, Dotační titul Podpora 

obnovy místních komunikací, název projektu – Obnova místních komunikací ve městě 

Buštěhrad III. 

26. Administrace žádosti o dotaci z MMR a výběrové řízení na zhotovitele – výběr dodavatele 

(nabídka TNT)) 

27. Administrace žádosti o dotaci na protipovodňový systém – výběr dodavatele (nabídka 

ACCON) 

28. Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele na projekt „Protipovodňová opatření pro 

město Buštěhrad – výběr dodavatele 

29. Dodatek č. 4  k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby 

mezi Středočeským krajem a DPS Buštěhrad 

30. Schválení pronájmu hrobového místa M-XX-3/UH (urnový hrob) na pohřebišti (p. Jitka 

Havlíčková) 

31. Vyvěšení záměru na pronájem hrobových míst 

a) Hrobové místo M-XX-4/UH (urnový hrob), na pohřebišti Buštěhrad. Přibližné rozměry 

jsou délka 0,4 m x šířka 0,42 m, což je celkem 0,18 m
2
 

b) hrobové místo L-III-20/UK (kolumbárium) na pohřebišti Buštěhrad 

c) hrobové místo L-III-21/UK (kolumbárium) na pohřebišti Buštěhrad 

d) hrobové místo XX-5/UH (urnový hrob) na pohřebišti Buštěhrad, přibližné rozměry hrobu 

jsou délka 0,9m x šířka 0,7 m, což je celkem 0,63 m
2
 

e) hrobové místo l-II-39/UK (kolumbárium, okénko) na pohřebišti Buštěhrad 

32. Žádost spolku Buštěhradské fórum o změnu v položkách dotace poskytnuté z rozpočtu města 

33. Obecná diskuze 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný program Ustavujícího 

zasedání zastupitelstva č. 01/2022. 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 4 byl schválen 11 hlasy 

 

5. Volba starosty a místostarosty 

a) Určení počtu místostarostů 

Předsedající navrhla, aby byl určen pouze jeden místostarosta. Z řad zastupitelů nebyl vznesen 

žádný protinávrh. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje, že bude zvolen pouze jeden 

místostarosta. 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 5a) byl schválen 11 hlasy 

 

b) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolnění 

Předsedající navrhla, aby funkce starosty města byla jedinou uvolněnou funkcí. Z řad zastupitelů 

nebyl vznesen žádný protinávrh. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města určuje, že funkce starosty města bude jedinou uvolněnou 

funkcí. 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 5b) byl schválen 11 hlasy. 
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c) Volba starosty 

Předsedající vyzvala přítomné zastupitele, aby navrhli kandidáta na funkci starosty města. Jiří 

Blesk navrhl na tuto funkci paní Danielu Javorčekovou. Z řad zastupitelů nebyl vznesen žádný 

protinávrh. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města volí aklamací starostkou města Buštěhradu paní Ing. 

arch. Danielu Javorčekovou. 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 5c) byl schválen 11 hlasy. 

Starostkou města se stává Ing. arch. Daniela Javorčeková. Volba proběhla aklamací. 

Nově zvolená starostka řídí dále Ustavující zasedání zastupitelstva města Buštěhradu jako 

předsedající. 

 

d) Volba místostarosty 

Předsedající navrhla, aby místostarostou města Buštěhradu byl zvolen pan Jakub Plášek. Z řad 

zastupitelů nebyl vznesen žádný protinávrh. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí místostarostou města Buštěhradu pana 

Jakuba Pláška 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 2 (H. Doležalová, J. Schwarz) 

Návrh usnesení č. 5d) byl schválen 9 hlasy. 

Místostarostou města Buštěhradu se stává pan Jakub Plášek. Volba proběhla aklamací. 

 

6. Zřízení finančního výboru 
Předsedající uvedla, že zřízení finančního výboru je povinné ze zákona. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu zřizuje finanční výbor. 

Pro: 11    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 6 byl schválen 11 hlasy 

 

a) Volba předsedy finančního výboru 

Předsedající podala návrh, aby se předsedkyní finančního výboru stala paní Magda Kindlová 

Z řad zastupitelů nebyl vznesen žádný protinávrh 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí předsedkyní finančního výboru paní 

Mgr. Magdu Kindlovou. 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 6a) byl schválen 11 hlasy 

 

b) Volba počtu členů finančního výboru 

Předsedkyně finančního výboru M. Kindlová podala návrh, aby finanční výbor pracoval jako 

pětičlenný. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny k počtu členů žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje, aby finanční výbor pracoval jako 

pětičlenný. 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 6b)byl schválen 11 hlasy. 

 

c) Volba členů finančního výboru 

Předsedkyně finančního výboru M. Kindlová navrhla, aby finanční výbor pracoval ve složení: 

M. Kindlová, J. Menclová, J. Schwarz, L. Zámyslický,  J. Hošek. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny ke složení finančního výboru žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje J. Menclovou, J. Schwarze, L. 

Zámyslického a J. Hoška členy finančního výboru. 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 6c) byl schválen 11 hlasy. 

 



 

                                                                                                                                                                                   

5 

 

7. Zřízení kontrolního výboru 

Předsedající uvedla, že zřízení kontrolního výboru je povinné ze zákona 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu zřizuje kontrolní výbor 

Pro: 11    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 7 byl schválen 11 hlasy. 

 

a) Volba předsedy kontrolního výboru 

Předsedající podala návrh, aby se předsedkyní kontrolního výboru stala paní Helena Doležalová. 

Z řad zastupitelů nebyl vznesen žádný protinávrh. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí předsedkyní kontrolního výboru paní 

Helenu Doležalovou. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 1 (H. Doležalová) 

Návrh usnesení č. 7a) byl schválen 10 hlasy. 

 

b) Určení počtu členů kontrolního výboru 

Předsedkyně kontrolního výboru H. Doležalová podala návrh, aby kontrolní výbor pracoval jako 

tříčlenný. 

Z řad zastupitelů nebyly k počtu členů žádné připomínky. 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje, aby finanční výbor pracoval jako 

tříčlenný. 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 7b) byl schválen 11 hlasy 

 

c) Volba členů kontrolního výboru 

Předsedkyně finančního výboru H. Doležalová podala návrh, aby kontrolní výbor pracoval ve 

složení:  H. Doležalová,  J. Schwarz. J. Kratochvíl 
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny ke složení kontrolního výboru žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje členy kontrolního výboru. 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 7c) byl schválen 11 hlasy 

 

 

8. Zřízení ostatních výborů, schválení předsedů jednotlivých výborů, počet členů a jejich 

schválení 

8.1 Zřízení sociálního a zdravotního výboru 

      Předsedající předkládá návrh na zřízení sociálního a zdravotního výboru. 

      Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

      Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu zřizuje sociální a zdravotní výbor. 

      Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 8.1 byl schválen 11 hlasy 

                  

                  8.1a) volba předsedy sociálního a zdravotního výboru 

                  Předsedající podala návrh, aby předsedou sociálního a zdravotního výboru byl pan Jiří Blesk. 

                  Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

                  Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu volí předsedou sociálního a zdravotního  

                 výboru pana Jiřího Bleska. 

                 Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 1  (J. Blesk) 

                 Návrh usnesení č. 8.1a) byl schválen 11 hlasy 
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                 8.1b) určení počtu členů sociálního a zdravotního výboru 

                 Předseda sociálního a zdravotního výboru Jiří Blesk navrhuje, aby sociální a zdravotní výbor  

                 pracoval jako max. sedmičlenný. 

                 Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

                 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje, aby zdravotní a sociální výbor 

                 pracoval jako  max. sedmičlenný. 

                 Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

                 Návrh usnesení č. 8.1b) byl schválen 11 hlasy. 

 

                 8.1.c) volba členů sociálního a zdravotního výboru 

                 Předseda sociálního a zdravotního výboru navrhuje, aby sociální a zdravotní výbor pracoval  

                 ve složení:  J. Blesk, J. Janouškovec, K. Míšková, H. Blesková, Š. Vojnová a Z. Vestfálová. 

                 Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

                 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje členy sociálního a zdravotního 

výboru. 

                 Pro: 11   Proti: 0  Zdržela se: 0 

                  Návrh usnesení č. 8.1c) byl schválen 11 hlasy 

 

 

8.2 Zřízení kulturního výboru 

Předsedající předkládá návrh na zřízení kulturního výboru. Nebyl vznesen žádný protinávrh. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu zřizuje kulturní výbor. 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8.2 byl schválen 11 hlasy 

 

8.2a) Volba předsedy kulturního výboru 

Předsedající podala návrh, aby předsedkyní kulturního výboru byla paní Eva Gallatová 

Z řad zastupitelů nebyl vznesen žádný protinávrh. 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu volí předsedkyni kulturního výboru paní 

Evu Gallatovou. 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8.2a) byl schválen 11 hlasy 

 

8.2b) určení počtu členů kulturního výboru 

Předsedkyně kulturního výboru Eva Gallatová navrhuje, aby kulturní výbor pracoval jako 

devítičlenný. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje, aby kulturní výbor pracoval jako 

devítičlenný. 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8.2b byl schválen 11 hlasy. 

 

8.2c) volba členů kulturního výboru 

Předsedkyně kulturního výboru navrhla, aby kulturní výbor pracoval ve složení: E. Gallatová, 

H. Jiskrová, H. Blesková, M. Balcarová, J. Pergl, J. Zelenka, K. Jelínek. M. Kosa, J. Novotný. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje členy kulturního výboru           

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8.2c) byl schválen 11 hlasy 
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8.3 Zřízení výboru pro výstavbu 

Předsedající předkládá návrh na zřízení výboru pro výstavbu. Nebyl vznesen žádný protinávrh. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu zřizuje výbor pro výstavbu. 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 

Návrh usnesení č. 8.3 byl schválen 11 hlasy 

 

8.3a) volba předsedy výboru pro výstavbu 

Předsedající podala návrh, aby předsedou výboru pro výstavbu byla paní Hana Hejná, 

Nebyl vznesen žádný protinávrh. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhrad volí předsedkyní výboru pro výstavbu paní 

Hanu Hejnou. 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8.3a)  byl schválen 11 hlasy 

 

8.3b) určení počtu členů výboru pro výstavbu 

Předsedkyně výboru pro výstavbu  Hana Hejná navrhla, aby výbor pro výstavbu pracoval jako 

pětičlenný. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje, aby výbor pro výstavbu pracoval 

jako pětičlenný. 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8.3b) byl schválen 11 hlasy 

 

8.3c) volba členů výboru pro výstavbu 

Předsedkyně výboru pro výstavbu H. Hejná navrhla, aby výbor pracoval ve složení: H. Hejná, 

D. Javorčeková, P. Vavruška,  A. Benda,  R. Ježková. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje  členy výboru pro výstavbu. 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8.3c) byl schválen 11 hlasy 

 

8.4 Zřízení výboru pro životní prostředí 

Předsedající předkládá návrh na zřízení výboru pro životní prostředí. Nebyl vznesen žádný 

protinávrh. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu zřizuje výbor pro životní prostředí. 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8.4 byl schválen 11 hlasy 

 

8.4a) volba předsedy výboru pro životní prostředí 

Předsedající podala návrh, aby předsedou výboru pro životní prostředí byl pan Jan Mrkvička. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí předsedou výboru pro životní prostředí 

pana Jana Mrkvičku. 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8.4a) byl schválen 11 hlasy 

 

8.4b) určení počtu členů výboru pro životní prostředí 

Předseda výboru pro životní prostředí J. Mrkvička navrhuje, aby výbor pracoval jako 

devítičlenný. Z řad zastupitelů nebyl vznesen žádný protinávrh. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje, aby výbor pro životní prostředí 

pracoval jako devítičlenný. 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8.4b) byl schválen 11 hlasy 

 



 

                                                                                                                                                                                   

8 

8.4c) volba členů výboru pro životní prostředí 

Předseda výboru pro životní prostředí navrhl, aby výbor pro životní prostředí pracoval ve 

složení: J. Mrkvička, L. Táborská,  L. Dlouhá, P.Kloubek, V. Horká, J. Kopsová, J. 

Chumchalová,  L. Švecová, V. Zela. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje  členy výboru pro životní 

prostředí. 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8.4c) byl schválen 11 hlasy 

 

8.5 Zřízení sportovního výboru 

Předsedající předkládá návrh na zřízení sportovního výboru. Nebyl vznesen žádný protinávrh. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu zřizuje sportovní výbor. 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8.5 byl schválen 11 hlasy. 

 

8.5a) volba předsedy sportovního výboru 

Předsedající podala návrh, aby předsedou sportovního výboru byl pan Milan Mudra. Z řad 

zastupitelů nebyl vznesen žádný protinávrh. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí předsedou sportovního výboru pana 

Milana Mudru. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 1 (M. Mudra) 

Návrh usnesení č. 8.5a) byl schválen 10 hlasy 
 

8.5b) určení počtu členů sportovního výboru 

Předseda sportovního výboru M. Nudra navrhl, aby sportovní výbor pracoval jako max. 

pětičlenný. Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje, aby sportovní výbor pracoval 

jako max. pětičlenný. 

Pro : 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8.5b) byl schválen 11 hlasy 

 

8.5c) volba členů sportovního výboru 

Předseda sportovního výboru navrhl, aby sportovní výbor pracoval ve složení: M. Mudra, A. 

Šturm a J. Žitník 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje  členy sportovního výboru. 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8.5c) byl schválen 11 hlasy 

 

 

 

8.6 Zřízení bezpečnostního a dopravního výboru 

Předsedající předkládá návrh na zřízení bezpečnostního a dopravního výboru. Nebyl vznesen 

žádný protinávrh. 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu zřizuje bezpečnostní a dopravní výbor. 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8.6 byl schválen 11 hlasy 

 

8.6a) volba předsedy bezpečnostního a dopravního výboru  

Předsedající podala návrh, aby předsedou bezpečnostního a dopravního výboru byl pan  Dušan 

Macoun.  Nebyl vznesen žádný protinávrh. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí předsedou bezpečnostního a 

dopravního výboru pana Dušana Macouna. 

Pro:  10   Proti: 0  Zdržel se: 1 (D. Macoun) 

Návrh usnesení č. 8.6a) byl schválen 10 hlasy 

 

8.6b) určení počtu členů bezpečnostního a dopravního výboru 

Předseda bezpečnostního a dopravního výboru  D. Macoun navrhl, aby bezpečnostní a 

dopravní výbor pracoval jako pětičlenný. Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje, aby bezpečnostní a dopravní 

výbor pracoval jako pětičlenný 

Pro : 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8.6b) byl schválen 11 hlasy 

 

8.6c)  volba členů bezpečnostního a dopravního výboru 

Volba členů bude provedena na příštím zasedání MěZ 

Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí. 

 

8.7 Zřízení Redakční rady Buštěhradského zpravodaje 

Předsedající předkládá návrh na zřízení Redakční rady Buštěhradského zpravodaje. Nebyl 

vznesen žádný protinávrh. 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu zřizuje Redakční radu Buštěhradského 

zpravodaje. 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8.7 byl schválen 11 hlasy 

 

8.7a) volba předsedy Redakční rady Buštěhradského zpravodaje 

Předsedající navrhuje, aby předsedou redakční rady BZ byl pan Jakub Plášek. Nebyl vznesen 

žádný protinávrh. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí pana Jakuba Pláška předsedou 

Redakční rady Buštěhradského zpravodaje. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 1 (J. Plášek) 

Návrh usnesení č. 8.7a) byl schválen 10 hlasy 

 

8.7b) určení počtu členů Redakční rady BZ 

Předseda RR  Jakub Plášek navrhl, aby RR pracovala v devítičlenném složení 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje, aby Redakční rada BZ pracovala 

v devítičlenném složení. 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8.7b) byl schválen 11 hlasy 

 

8.7c) volba členů Redakční rady BZ 

Předseda RR BZ navrhl, aby RR pracovala ve složení: J. Plášek, ………………. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje členy Redakční rady 

Buštěhradského zpravodaje. 

Pro : 11   Proti: 0  Zdržel se:0 

Návrh usnesení č. 8.7c) byl schválen 11 hlasy. 

 

9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 Zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích) 

Předsedající předložila návrh na usnesení o odměnách za výkon funkcí neuvolněných zastupitelů.  

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky: 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje dle § 72 Zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů , měsíční odměnu za výkon funkce 

neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení vlády č.  318/2017 Sb.      s platností od 1.11.2022,  

Návrh usnesení č. 9 byl schválen 10 hlasy. 

 

10. Stanovení, zda se budou poskytovat cestovní náhrady členům zastupitelstva v případě 

pracovní cesty 

Předsedající navrhla poskytnutí cestovních náhrad zastupitelům schválit. Z řad zastupitelů nebyly 

vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje, aby členům zastupitelstva byly 

v případě pracovní cesty propláceny cestovní náhrady ve výši stanovené platnou legislativou. 

Pro 11    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 10 byl schválen 11 hlasy 

 

 

11. Stanovení, zda se budou poskytovat stravenky starostovi 

Místostarosta J. Plášek navrhl, aby starostce města byly poskytovány stravenky. Z řad zastupitelů 

nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje poskytnutí stravenek starostce města za 

stejných podmínek a ve stejné výši jako zaměstnancům města. 

Pro: 10    Proti: 0  Zdržel se: 1 (D. Javorčeková) 

Návrh usnesení č. 11 byl schválen 10 hlasy 

 

12. Stanovení výše vyplácení odměn za výkon fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva 

obce, tj. za výkon funkce členů výborů, komisí (a jakým způsobem se bude evidovat a 

předávat podklad pro výplatu odměny) 

Předsedající podala návrh na ocenění práce členů jednotlivých výborů nebo komisí, kteří nejsou 

členy zastupitelstva města, určitou odměnou. 

V diskuzi vystoupili zastupitelé s různými návrhy na pravidla pro vyplácení odměn. Protože v tomto 

bodě nedošlo ke shodě, předsedající navrhla další projednání a odložení bodu na další zasedání 

MěZ. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odložení projednání tohoto bodu na 

další zasedání MěZ. 

Pro: 11    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení byl schválen 11 hlasy 

 

13. Stanovení zastupitelů pověřených provádět slavnostní obřady. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu pověřuje p. Magdu Kindlovou a p. Helenu 

Doležalovou k přijímání souhlasného prohlášení o uzavření manželství. 

Pro: 11    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 13 byl schválen 11 hlasy. 

 

14. Schválení užívání závěsného státního znaku pro místostarostu a pověřené členy zastupitelstva 

při slavnostních příležitostech a občanských obřadech města 

Starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný státní znak 

(§ 108 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení). Zastupitelstvo města stanoví, v kterých 

případech může tento  znak užívat jiný člen zastupitelstva. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje užívání závěsného státního znaku při 

významných příležitostech a občanských obřadech města pro místostarostu p. Jakuba Pláška, a 

pověřené členy zastupitelstva – p. Magdu Kindlovou a p. Helenu Doležalovou. 

Pro: 11    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 14 byl schválen 11 hlasy 
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15. Schválení „určeného zastupitele“ pro Územní plán města 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu pověřuje člena zastupitelstva paní Ing. arch. 

Danielu Javorčekovou k tomu, aby spolupracovala s pořizovatelem regulačního plánu RP1 

Buštěhrad-U Potoka jako tzv. „určený zastupitel“ ve smyslu stavebního zákona. 

Pro: 11    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 15 byl schválen 11 hlasy.   

 

16. Schválení zápisu ze zasedání č. 8/2022 

Předsedající konstatovala, že ověřovatelé zápisu zasedání MěZ  č. 8/2022 zápis přečetli, připomínky 

k zápisu byly zapracovány, a ověřovatelé svými podpisy potvrdili jeho správnost. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání MěZ č. 8/2022 ze dne 

12.08.2022. 

Pro: 11    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 16 byl schválen 11 hlasy. 

 

17. Kontrola usnesení 

Předsedající seznámila přítomné s výsledkem kontroly usnesení ze zasedání č. 4-6/2022. 

Kontrola byla provedena, všechna usnesení přijatá na těchto zasedání byla naplněna. 

Zastupitelstvo města Buštěhradu bere tuto informaci na vědomí 

 

18. Rozpočtové opatření 

Předsedající seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 10/2022, které svým 

rozsahem podléhá schválení zastupitelstvem města /návrh je přílohou tohoto zápisu/. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2022. 

Pro: 11    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 18 byl schválen 11 hlasy 

 

19. Prodej části pozemku parc.č. 1077/1 o výměře cca 1 m
2
 

Paní Seilerová požádala o odkup části pozemku parc.č. 1077/1,  ve vlastnictví města, k.ú. Buštěhrad, 

z důvodu narovnání současné situace na základě výzvy k.ú., kdy byla při srovnání map s reálným 

stavem zjištěna nesrovnalost. Na části předmětného pozemku byla vystavěna garáž. 

Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc.č. 1077/1 o výměře cca 1 m
2
 bylo schváleno na 

zasedání č. 8/2022 dne 12.08.2022. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1077/1, 

k.ú. Buštěhrad, o výměře cca 1 m
2
, paní Evě Seilerové, za cenu 3 000,- Kč/m

2
. Přesná výměra 

pozemku bude stanovena geometrickým plánem. 

Pro: 11    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 19 byl schválen 11 hlasy 

 

20. Prodloužení nájemní smlouvy v azylovém bytě v DPS  

Nájemce azylového bytu v DPS Buštěhrad p. L. Vondráčková je v tíživé životní situaci a zatím se jí 

nepodařilo nalézt odpovídající bydlení. Předsedající proto navrhuje prodloužit p. Vondráčkové 

nájemní smlouvu v tomto azylovém bytě do 31.12.2022. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na 

azylový byt v DPS Buštěhrad p. L. Vondráčkové do 31.12.2022. 

Pro: 11    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 20 byl schválen 11 hlasy 
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21. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady mezi Městem 

Buštěhrad a AVE Kladno, s.r.o. 

Objednatel Město Buštěhrad uzavřel s účinností ode dne 1.2.2020 Smlouvu o poskytování služeb 

v oblasti nakládání s odpady. S ohledem na roční míru inflace v období od poslední úpravy cen na 

provedení prací a služeb mají smluvní strany zájem na úpravě výše cen sjednaných ve Smlouvě. 

Cena za poskytování předmětu plnění bude zvýšena o procento odpovídající míře inflace vyjádřené 

přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, který vyjadřuje procentuální změnu 

průměrné cenové hladiny za poslední kalendářní rok oproti průměru za předchozí kalendářní rok. 

Za účelem vyloučení jakýchkoli pochybností uzavírají smluvní strany k provedení uvedených změn 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování 

služeb v oblasti nakládání s odpady uzavřený mezi Městem Buštěhrad a spol. AVE Kladno, s.r.o. 

Pro: 11    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 21 byl schválen 11 hlasy 

 

 

22. HuhtaBu – souhlas se stavbou na pozemku města 

Společnost HuhtaBu s.r.o. požádala o udělení souhlasu s umístěním stavby na pozemcích ve 

vlastnictví Města Buštěhradu. Požadovaný souhlas je určen pro účely vydání stavebního povolení 

pro realizaci Stavebního záměru, který spočívá ve výstavbě výrobního areálu společnosti 

Huhtamaki. Vydání stavebního povolení pro Stavební záměr je jednou z podmínek pro uzavření 

kupní smlouvy mezi Městem Buštěhrad a společností HuhtaBu, jejímž předmětem je převod 

vlastnického práva k pozemkům, na nichž společnost hodlá realizovat Stavební záměr. 

Místostarosta J. Plášek informoval o jednání zástupců Města s společností Huhtamaki,  

- Požadavek Města na doplnění studie – např. o studii dopravní zátěže Tyršovy ulice 

- Možnost návštěvy současného provozu společnosti 

Dále navrhl odložení vyslovení souhlasu s umístěním stavby do doby, než bude studie doplněna o 

požadované údaje. Předsedající uvedla, že Město také  nezná definitivní  verzi projektové 

dokumentace,  proto s návrhem na odložení tohoto bodu souhlasí. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu souhlasí s odložením projednání bodu č. 22. 

Pro: 11    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 22 byl schválen 11 hlasy. 

 

 

23. Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní mezi městem Buštěhrad, HuhtaBu s.r.o. a 

Absolut Reality a finance s.r.o., člen Partnerské sítě „NEXT REALITY“ 

Smluvní strany uzavřely dne 26.7.2021 smlouvu o smlouvě budoucí kupní , jejímž předmětem je 

prodej  pozemků, které jsou vlastnictvím Města Buštěhradu, k.ú. Buštěhrad. Smluvní strany se 

rozhodly upravit svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy, a to za účelem vypuštění 

podmínky vydání pravomocného stavebního povolení pro výstavbu stavebního záměru společnosti 

HuhtaBu s.r.o., pročež uzavírají tento Dodatek č. 1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Kupní 

smlouvy, kterou budou převedeny na budoucího kupujícího uvedené pozemky. Současně budoucí 

kupující uhradí prodávajícímu zbývající část kupní ceny (cca 48 mil. Kč). 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě 

budoucí kupní uzavřený mezi Městem Buštěhrad, společností HuhtaBu s.r.o. a společností Absolut 

Reality a finance s.r.o, člen partnerské sítě „NEXT REALITY“. 

Pro: 11    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 23 byl schválen 11 hlasy 
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24.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o advokátní úschově mezi spol. HuhtaBu s.r.o.. Mgr. Lenkou 

Dalihodovou, advokátkou,  Městem Buštěhrad a Absolut Reality a finance s.r.o., člen 

Partnerské sítě „NEXT REALITY“ 

Smluvní strany uzavřely dne 26.7.2021 smlouvu o advokátní úschově na složení kupní ceny 

v souvislosti s uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí kupní. 

Tento Dodatek č.1 úzce souvisí s Dodatkem č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, který byl 

projednán v předchozím bodě. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o advokátní 

úschově uzavřený mezi spol. HuhtaBu s.r.o., Mgr. Lenkou Dalihodovou, advokátkou), Městem 

Buštěhrad a spol. Absolut Reality a finance s.r.o., člen Partnerské sítě „NEXT REALITY“. 

Pro: 11    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 24 byl schválen 11 hlasy 

 

25. Schválení podání žádosti o dotaci z MMR, program obnovy venkova, Dotační titul Podpora 

obnovy místních komunikací, název projektu – Obnova místních komunikací ve městě 

Buštěhrad III. 

Cílem tohoto programu je podpora akcí zaměřených na obnovu místních komunikací, konkrétně na 

všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic vč. úprav k odvádění povrchových vod z této 

komunikace. Dotace je poskytována až do výše 70% skutečně vynaložených uznatelných nákladů 

akce, předpokládaná výše dotace  do 6 mil. Kč 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR, 

program Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul Podpora obnovy místních komunikací, 

název projektu „Obnova místních komunikací v Městě Buštěhrad III“, a zároveň schvaluje povinnou 

finanční spoluúčast  města dle podmínek dotačního programu. 

Pro: 11    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 25 byl schválen 11 hlasy 

 

26. Administrace žádosti o dotaci z MMR a výběrové řízení na zhotovitele – výběr dodavatele  

Předsedající seznámila zastupitele s nabídkou firmy TNT consulting, s.r.o. na administraci žádosti o 

dotaci na akci Obnova místních komunikací ve Městě Buštěhrad III.  Cenová nabídka obsahuje 

zpracování žádosti a zajištění jejího podání.  Dále pak zajištění výběrového řízení v případě, že 

dotace bude městu přidělena a další administrace dotace. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nabídku firmy TNT consulting s.r.o. na 

administraci žádosti o dotaci z MMR a výběrové řízení na zhotovitele na akci „Obnova místních 

komunikací ve Městě Buštěhrad III“, 

Pro: 11    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 26 byl schválen 11 hlasy 

 

27. Administrace žádosti o dotaci na protipovodňový systém – výběr dodavatele (nabídka 

ACCON) 

Předsedající seznámila zastupitele s nabídkou firmy ACCON managers & partners, s.r.o., na 

administraci  podání žádosti o dotaci z programu OPŽP, projekt „Vybudování digitálního 

povodňového plánu a varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město 

Buštěhrad“. 

V podstatě se jedná o vybudování nového městského rozhlasu,  žádost o tuto dotaci již byla jednou 

schválena a podána před dvěma lety. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 
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Návrh usnesení:  schvaluje nabídku firmy ACCON managers & partners, s.r.o. na  

administraci žádosti o dotaci z programu OPŽP, projekt „Vybudování digitálního povodňového 

plánu a varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Buštěhrad“ 

 Pro: 11    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 27 byl schválen 11 hlasy 

 

 

 

28. Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele na projekt „Protipovodňová opatření pro 

město Buštěhrad“ – výběr dodavatele 

Předsedající seznámila přítomné s nabídkou Ing. Vladimíra Pavlíka – Projekční kancelář – Varovné 

systémy s.r.o. na zpracování  dokumentace pro výběr zhotovitele na výše uvedený projekt. Nabídka 

obsahuje komplexní řešení v oblasti projektování varovných a vyrozumívacích systémů, včetně 

technické specifikace do výběrového řízení. Nabídková cena je 65.000,- Kč, součástí jsou veškeré 

náklady na zaměření, průzkumy, posudky atd. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nabídku Ing. Vladimíra Pavlíka-

Projekční kancelář-Varovné systémy s.r.o., na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele na 

projekt „Protipovodňová opatření pro město Buštěhrad“, za cenu 65.000,- Kč 

Pro: 11    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 28 byl schválen 11 hlasy. 

 

29. Dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby mezi 

Středočeským krajem a DPS Buštěhrad 

Smluvní strany spolu uzavřely dne 14.4.2022 Veřejnoprávní smlouvu k zajištění poskytování 

sociální služby. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. III bodu 2 Smlouvy, kdy se mění celková 

maximální výše poskytnuté dotace z 1 996 300,- Kč na 2 304 300,- Kč (mimořádné řízení 

k dofinancování stávajícího dotačního řízení). 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dodatek č. 4 k Veřejnoprávní smlouvě 

o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, uzavřený mezi Středočeským krajem a DPS 

Buštěhrad, na rok 2022. 

Pro: 11    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 29 byl schválen 11 hlasy 

 

30. Schválení pronájmu hrobového místa M-XX-3/UH (urnový hrob), na pohřebišti Buštěhrad 

Předsedající předložila zastupitelstvu návrh na pronájem hrobového místa, žadatelka paní Jitka 

Havlíčková, Buštěhrad). 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky: 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pronájem hrobového místa M-XX-

3/UH (urnový hrob), na pohřebišti Buštěhrad, paní Jitce Havlíčkové. 

Pro: 11    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 30 byl schválen 11 hlasy 

 

31. Vyvěšení záměrů na pronájem hrobových míst 

Předsedající předkládá zastupitelstvu návrh na vyvěšení záměru na pronájem hrobových míst: 

a) Hrobové místo M-XX-4/UH /urnový hrob) na pohřebišti Buštěhrad. Přibližné rozměry hrobu 

jsou délka 0,4 m x šířka 0,45m, což je celkem 0,18 m
2
  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na pronájem 

hrobového místa M-XX-4/UH (urnový hrob) na pohřebišti Buštěhrad. Přibližné rozměry hrobu 

jsou délka 0,4 m x šířka 0,45 m, což je celkem 0,18 m
2
 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 31a) byl schválen 11 hlasy 
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b) Hrobové místo L-III-20/UK (kolumbárium) na pohřebišti Buštěhrad 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na pronájem 

hrobového místa L-III-20/UK (kolumbárium) na pohřebišti Buštěhrad 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 31b) byl schválen 11 hlasy 

c) Hrobové místo L-III.21/UK  (kolumbárium) na pohřebišti Buštěhrad 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na pronájem 

hrobového místa L-III-21/UK (kolumbárium) na pohřebišti Buštěhrad 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 31c) byl schválen 11 hlasy 

d) Hrobové místo XX-5/UH (urnový hrob) na pohřebišti Buštěhrad. Přibližné rozměry hrobu jsou 

délka 0,9 m x šířka 0,7 m, což je celkem 0,63 m
2
. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na pronájem 

hrobového místa XX-5/UH (urnový hrob) na pohřebišti Buštěhrad. Přibližné rozměry hrobu jsou 

délka 0,9 m x šířka 0,7 m, což je celkem 0,63 m
2
. 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 31d) byl schválen 11 hlasy 

e) Hrobové místo L-II-39/UK (kolumbárium), pohřebiště Buštěhrad 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na pronájem 

hrobového místa L-II-39/UK (kolumbárium), pohřebiště Buštěhrad 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 31e) byl schválen 11 hlasy. 

 

32.  Žádost spolku Buštěhradské fórum o změnu v položkách dotace poskytnuté z rozpočtu města 

Magda Kindlová informovala o žádosti spolku na změnu v položkách dotace: 

- Exkurze do průmyslové oblasti    - částku 3.000,- Kč  přesunout na 

a) Nález přemyslovského měšce – 2.000,- Kč 

b) Náklady spolku   -  1.000,- Kč 

c) Celková výše dotace zůstává nezměněna. 

            Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

            Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje žádost spolku Buštěhradské fórum o  

           změnu výše finančních prostředků v jednotlivých položkách dotace přidělené pro rok 2022. 

           Pro: 11    Proti: 0  Zdržel se: 0 

           Návrh usnesení č. 32 byl schválen 11 hlasy. 

 

33. Obecná diskuze 

- Poděkování  starostky D. Javorčekové a místostarosty J. Pláška bývalé místostarostce  Magdě 

Kindlové  

- J. Blesk – informace o návštěvě vysokoškolského centra ČVUT UCEEB v Buštěhradě 

              .  poukázal na nutnost oprav v obecních bytech 

-                  revize výše nájemného v obecních bytech 

- D. Javorčeková – informace o rekonstrukci ZUŠ a probíhající stavbě na Kladenské ul. a 

přilehlých ulicích 

- H. Hejná – žádost o umístění odpadkových košů  v ulicích za Mateřskou školkou 

- J. Mrkvička – informovanost obyvatel , např. v případě nevhodného chování dospělých osob 

vůči dětem, spolupráce se  základní školou, ZUŠ 

- J.Blesk – výzva občanům, aby nebyli lhostejní ke svému okolí a pokud vědí o někom, kdo by 

potřeboval sociální výpomoc (potravinová pomoc),  aby to oznámili pracovníkům na MěÚ.  

- D. Javorčeková – poděkování zastupitelům, kteří působili v minulém zastupitelstvu 

 

 

Dále se do diskuze nikdo nepřihlásil, předsedající ukončila zasedání v 19.05 hod. 
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Usnesení 

z Ustavujícího   zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

 č. 01/2022 ze dne 19.10.2022 

 
Zastupitelstvo na svém Ustavujícím zasedání č. 01/2022 ze dne 19.10.2022 přijalo tato usnesení: 

 

Schvaluje: 

Usnesením č. 2 – ověřovatele zápisu p . Jiřího Bleska a p. Milana Mudru , zapisovatelku tohoto 

zasedání p. Janu Zemanovou. 

Usnesením č. 4 – doplněný program Ustavujícího zasedání městského zastupitelstva č. 1/2022 

Usnesením č. 5a) – určuje, že bude zvolen pouze jeden místostarosta 

Usnesením č. 5b) – určuje, že funkce starosty  bude jedinou uvolněnou funkcí 

Usnesením č. 5c)  - volí aklamací starostkou města paní Ing. arch. Danielu Javorčekovou 

Usnesením č. 5d)  - volí aklamací místostarostou města pana Jakuba Pláška 

Usnesením č. 6  -  zřizuje finanční výbor  

Usnesením č. 6a) – volí předsedkyní finančního výboru paní Mgr. Magdu Kindlovou 

Usnesením č. 6b) – schvaluje, aby finanční výbor pracoval jako pětičlenný 

Usnesením č. 6c) – schvaluje  členy Finančního výboru 

Usnesením č. 7 – zřizuje Kontrolní výbor 

Usnesením č. 7a) -  volí předsedkyní kontrolního výboru paní Helenu Doležalovou 

Usnesením č. 7b) – schvaluje, aby kontrolní výbor pracoval jako tříčlenný 

Usnesením č. 7c) – schvaluje  členy kontrolního výboru 

Usnesením č. 8.1 – zřizuje sociální a zdravotní výbor 

Usnesením č. 8.1a) – volí předsedou sociálního a zdravotního výboru pana Jiřího Bleska 

Usnesením č. 8.1b) – schvaluje, aby sociální a zdravotní výbor pracoval jako max. sedmičlenný 

Usnesením. č. 8.1c)- schvaluje  členy sociálního a zdravotního výboru 

Usnesením č. 8.2 – zřizuje kulturní výbor 

Usnesením č. 8.2a)  - volí předsedkyní kulturního výboru paní Evu Gallatovou 

Usnesením č. 8.2b) – schvaluje, aby kulturní výbor pracoval jako devítičlenný 

Usnesením č. 8.2c) – schvaluje  členy kulturního výboru    

Usnesením č. 8.3 – zřizuje výbor pro výstavbu 

Usnesením č. 8.3a) – volí předsedkyní výboru pro výstavbu paní Hanu Hejnou 

Usnesením č. 8.3b) – schvaluje, aby výbor pro výstavbu pracoval jako pětičlenný 

Usnesením č. 8.3c) – schvaluje  členy výboru pro výstavbu 

Usnesením č. 8.4 – zřizuje výbor pro životní prostředí 

Usnesením č. 8.4a) - volí předsedou výboru pro životní prostředí pana Jana Mrkvičku 

Usnesením č. 8.4.b) –schvaluje, aby výbor pro životní prostředí pracoval jako devítičlenný 

Usnesením č. 8.4c) – schvaluje  členy výboru pro životní prostředí 

Usnesením č. 8.5 – zřizuje sportovní výbor 

Usnesením č. 8.5a) – volí předsedou sportovního výboru pana Milana Mudru 

Usnesením č. 8.5b) – schvaluje, aby sportovní výbor pracoval jako max. pětičlenný 

Usnesením č. 8.5c) – schvaluje  členy sportovního výboru 

Usnesením č. 8.6 – zřizuje bezpečnostní a dopravní výbor 

Usnesením č. 8.6a) – volí předsedou bezpečnostního a dopravního výboru pana Dušana 

Macouna 

Usnesením č. 8.6b) – schvaluje, aby bezpečnostní a dopravní výbor pracoval jako pětičlenný 

Usnesením č. 8.7 – zřizuje Redakční radu Buštěhradského zpravodaje 

Usnesením č. 8.7a) – volí pana Jakuba Pláška předsedou Redakční rady BZ 

Usnesením č. 8.7b) – schvaluje, aby Redakční rada BZ pracovala v devítičlenném složení 

Usnesením č. 8.7c) – schvaluje  členy Redakční rady Buštěhradského zpravodaje. 
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Usnesením č. 9 – schvaluje dle § 72 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, ve 

znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva 

dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb,  s platností od 1.11.2022. 

Usnesením č. 10 – schvaluje, aby členům zastupitelstva byly v případě pracovní cesty 

propláceny cestovní náhrady ve výši stanovené platnou legislativou 

Usnesením č. 11 – schvaluje poskytnutí stravenek starostce města za stejných podmínek a ve 

stejné výši jako zaměstnancům města. 

Usnesením č. 12 -  schvaluje odložení projednání bodu č.12 na další zasedání MěZ 

Usnesením č. 14 – schvaluje užívání závěsného státního znaku při významných příležitostech a 

občanských obřadech města pro p. Jakuba Pláška a pověřené členy zastupitelstva – p. Magdu 

Kindlovou a p. Helenu Doležalovou 

Usnesením č. 16 – schvaluje zápis ze zasedání Měz č. 8/2022 ze dne 12.08.2022 

Usnesením č. 18 – schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2022 

Usnesením č. 19 – schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1077/1, k.ú. Buštěhrad, o výměře cca 

1 m
2
, paní Xxx Xxxxxxxxx, za cenu 3 000,- Kč/m

2
. Přesná výměra pozemku bude stanovena 

geometrickým plánem 

Usnesením č. 20 – schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na azylový byt v DPS Buštěhrad p. X 

Xxxxxxxxxxx  do 31.12.2022. 

Usnesením č. 21 – schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání 

s odpady uzavřeny mezi Městem Buštěhrad a spol. AVE Kladno s.r.o. 

Usnesením č. 22 – souhlasí s odložením projednání bodu č. 22 

Usnesením č. 23 – schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřený mezi 

Městem Buštěhrad, společností HuhtaBu s.r.o. a společností Absolut Reality a finance s.r.o., člen 

Partnerské sítě „NEXT REALITY“ 

Usnesením č. 24 – schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o advokátní úschově uzavřený mezi spol. 

HuhraBu s.r.o., Mgr. Lenkou Dalihodovou, advokátkou,, Městem Buštěhrad a spol. Absolut 

Reality a finance s.r.o, člen Partnerské sítě „NEXT REALITY“ 

Usnesením č. 25 – schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR, program Podpora obnovy a 

rozvoje venkova, Dotační titul Podpora obnovy místních komunikací, název projektu „Obnova 

místních komunikací v Městě Buštěhrad III“, a zároveň schvaluje povinnou finanční spoluúčast 

města dle podmínek dotačního programu 

Usnesením č. 26 – schvaluje nabídku firmy TNT consulting s.r.o. na administraci žádosti o 

odotaci z MMR a výběrové řízení na zhotovitele na akci „Obnova místních komunikací ve Městě 

Buštěhrad III“. 

Usnesením č. 27 – schvaluje nabídku firmy ACCON managers & partners, s.r.o. na  administraci 

žádosti o dotaci z programu OPŽP, projekt „Vybudování digitálního povodňového plánu a 

varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Buštěhrad“,  v hodnotě 

100.000,- Kč bez DPH 

Usnesením č. 28 – schvaluje nabídku Ing. Vladimíra Pavlíka-Projekční kancelář-Varovné 

systémy s.r.o., na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele na projekt „Protipovodňová 

opatření pro město Buštěhrad“, za cenu 65.000,- Kč 

Usnesením č. 29. – schvaluje Dodatek č. 4 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na 

poskytování sociální služby, uzavřený mezi Středočeským krajem a DPS Buštěhrad, na rok 2022. 

Usnesením č. 30 – schvaluje pronájem hrobového místa M-XX-3/UH /urnový hrob/, na 

pohřebišti Buštěhrad , paní Xxxxx Xxxxxxxxxx 

Usnesením č. 31a) – schvaluje vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa M-XX-4/UH 

(urnový hrob) na pohřebišti Buštěhrad. Přibližné rozměry hrobu jsou délka 0,4 m  x šířka 0,45 m, 

což je celkem 0,18 m
2 

Usnesením č. 31b) – schvaluje vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa L-III-20/UK 

(kolumbárium) na pohřebišti Buštěhrad 

Usnesením č. 31c) – schvaluje vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa L-III-21/UK 

(kolumbárium) na pohřebišti Buštěhrad 
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Usnesením č. 31d) – schvaluje vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa XX-5/UH 

(urnový hrob) na pohřebišti Buštěhrad. Přibližné rozměry hrobu jsou délka 0,9 m x šířka 0,7 m, 

což je celkem 0,63 m
2
 

Usnesením č. 31e) – schvaluje vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa L-II-39/UK 

(kolumbárium), pohřebiště Buštěhrad 

Usnesením č. 32 – schvaluje žádost spolku Buštěhradské fórum o změnu výše finančních 

prostředků v jednotlivých položkách dotace přidělené pro rok 2022. 

 

Pověřuje: 

Usnesením č. 13 – p. Magdu Kindlovou a p. Helenu Doležalovou k přijímání souhlasného 

prohlášení o uzavření manželství 

Usnesením č. 15 -  člena zastupitelstva paní Ing. arch. Danielu Javorčekovou k tomu, aby 

spolupracovala s pořizovatelem regulačního plánu RP1 Buštěhrad-U Potoka jako tzv. „Určený 

zastupitel“  ve smyslu stavebního zákona 

 

 

                    Bere na vědomí 

                   Bod č. 8.6c) – odložení volby členů bezpečnostního a dopravního výboru 

                   Bod č. 17 -  - informaci o kontrole usnesení ze zasedání MěZ č. 4-6/2022 
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