
                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne  21.12.2022 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

                                                                     č. 03/2022 

    Č.j. 2369/2022/1       

                                                        

                                 

Přítomni:  Jakub Plášek,  Eva Gallatová, Hana Hejná, Dušan Macoun, Helena Doležalová, Jiří Schwarz 

 

Omluveni:  Daniela Javorčeková, Jiří Blesk, Magda Kindlová, Jan Mrkvička, Milan Mudra 

       

Počet občanů v době zahájení zasedání:  1 

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

 

1. Zahájení zasedání 

Zasedání zastupitelstva města zahájil v 17.30 hod. a dále řídil místostarosta města Jakub Plášek 

(dále jako předsedající). Předsedající přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva 

bylo řádně svoláno a vyhlášeno, z celkového počtu 11 členů zastupitelstva bylo přítomno 6 

zastupitelů, takže zasedání je schopno se usnášet ve všech bodech programu. Informace o konání 

zasedání byla zveřejněna v souladu se zákonem na obou úředních deskách MěÚ.  

 

2. Za ověřovatele zápisu tohoto zasedání předsedající navrhl p. Evu Gallatovou a p. Dušana Macouna 

Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Jana Zemanová. 

K návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje ověřovatele zápisu p. Evu Gallatovou a p. 

Dušana Macouna,  a  jako zapisovatelku schvaluje p. Janu Zemanovou 

Pro:  6   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 2 byl schválen 6 hlasy 

 

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 2/2022 

Předsedající konstatoval, že ověřovatelé zápisu z minulého zápisu zápis přečetli, nebyly vzneseny 

žádné připomínky, a ověřovatelé svými podpisy potvrdili jeho správnost. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání č. 02/2022 ze dne 

23.11.2022. 

Pro:  6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 3 byl schválen 6 hlasy. 

               

4. Návrh programu zasedání 

Předsedající seznámil přítomné s navrženým programem jednání, který byl zveřejněn na úředních 

deskách  a navrhl úpravu programu jednání: 

 Bod č. 22 – a) schválení přijetí účelového finančního daru ve výši  120.400,- Kč na zakoupení 

venkovních herních prvků. 

Pro zařazení bodu do programu: 6 

 

b) schválení přijetí neúčelového finančního daru 61.311,- Kč (výtěžek z vánočního jarmarku) 

Pro zařazení do programu:  6 

 

 Nový bod č. 23 – schválení převodu částky 540.000,- Kč do investičního fondu ZŠ a MŠ Oty 

Pavla Buštěhrad. 

Pro zařazení do programu: 6 

 

 Nový bod č. 24 - Odměny členům zastupitelstva od 1.1.2023 

Pro zařazení do programu: 6 

 



 

                                                                                                                                                                                   

2 

 

 

 Nový bod č. 25 – Junák - změna položek v dotaci na rok 2022 

Pro zařazení do programu: 6 

V souvislosti s doplněním programu  dochází k přečíslování bodů programu. 

 

Návrh doplněného programu zasedání: 

1. Zahájení zasedání 

2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky 

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 2/2022 

4. Návrh programu /doplnění programu/ schválení programu zasedání 

5. Rozpočtové opatření 

6. Schválení rozpočtu města na rok 2023 

7. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na období r. 2024-2026 

8. Pověření starostky k provedení nutných rozpočtových opatření ke konci roku 2022 dle zákona 

9. Stanovení počtu členů Bezpečnostního a dopravního výboru 

10. Stanovení výše příspěvku na úpravu zevnějšku (ošatného) zastupitelům provádějícím slavnostní 

obřady a matrikářce na r. 2023 

11. Odměny členům výborů 

12. Schválení pronájmu pozemku parc.č. 876/4, k.ú. Buštěhrad 

13. Schválení prodeje části pozemku parc.č. 528/1 o výměře 34 m
2
  

14. Schválení zhotovitele na projektovou dokumentaci – zámek-východní křídlo 

15. Schválení podání žádosti o dotaci z Programu 2023 pro poskytování dotací na obnovu památek 

z rozpočtu Středočeského Fondu kultury a obnovy památek (tématické zadání „Obnova památek 

určených ke společenskému využití“) na akci: zámek Buštěhrad – obnova sklepení. 

16. Schválení pracovního poměru zastupitele 

17. Nabídka na administraci a organizaci veřejné zakázky pro město Buštěhrad – Svoz odpadů 

18. Prodloužení nájmu v azylovém bytě v DPS 

19. Na vědomí: ZUŠ Buštěhrad – Dodatek č. 3 

20. Pořízení automobilu pro DPS Buštěhrad 

21. Zvýšení nájemného spolkům v objektu Kladenská č.p. 207 

22. a)schválení  přijetí účelového finančního daru  ve výši 120.400,- Kč na zakoupení venkovních 

herních prvků 

b) schválení přijetí neúčelového finančního daru ve výši 61.311,- Kč (výtěžek z vánočního 

jarmarku) 

23. Schválení převodu částky 540.000,- Kč do investičního fondu ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 

24. Odměny členům zastupitelstva od 1.1.2023 

25. Junák – změna položek v dotaci na rok 2022 

26. Obecná diskuze 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje upravený program zasedání městského 

zastupitelstva č. 3/2022 

Pro:6      Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 3  byl schválen  6 hlasy. 

 

 

5. Návrh na změnu rozpočtu města – rozpočtové opatření č. 13/2022 

Předsedající seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 13/2022, které svým rozsahem 

podléhá schválení zastupitelstvem města /návrh je přílohou tohoto zápisu/. 
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H. Doležalová, J. Schwarz – uvedli, že neměli dostatek času na prostudování položek, protože návrh 

opatření jim byl doručen  na poslední chvíli.  Na straně výdajů se jedná o poměrně vysoké částky, tak 

požadují delší čas na podrobnější seznámení se s důvody těchto změn. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2022 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 1  (H. Doležalová) 

Návrh usnesení č. 5 nebyl schválen nadpoloviční většinou všech zastupitelů. 

 

 

6. Schválení rozpočtu města na rok 2023 

Předsedající předložil návrh rozpočtu města Buštěhradu na rok 2023, který byl zastupiteli projednán 

na pracovní poradě. Úpravy byly zapracovány do návrhu, který byl v zákonné lhůtě vyvěšen na 

úřední desce města. Předsedající dále uvedl, že rozpočet města je sestaven jako přebytkový,  a 

seznámil přítomné s výší příjmů a výdajů. 

H. Doležalová – připomínka k vysokým částkám mzdových prostředků určených na vyplácení 

uzavřených dohod o provedení práce. Návrh na provedení revize těchto smluv a případné snížení 

jejich počtu. 

D. Macoun – v návrhu rozpočtu postrádá položku na případné financování obnovitelných zdrojů pro 

město (fotovoltaika, tep. čerpadla). 

Předsedající uvedl,  že obě připomínky mohou být  zastupiteli v budoucnu projednány a případné 

změny rozpočtu mohou být upraveny rozpočtovým opatřením. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočet města Buštěhradu na rok 2023 

jako přebytkový s příjmy v celkové výši 139 563.266,- Kč, výdaji v celkové výši 107 658.770,- Kč a 

financováním ve výši 31 904.496,- Kč (splátky úvěru ve výši 2 080.000,- Kč budou hrazeny z příjmů 

běžného roku). Za závazné ukazatele rozpočtu se považují finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým 

organizacím, splátky úvěrů a dále souhrnné částky dle odvětvového členění rozpočtu (na paragrafy). 

Finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím jsou schváleny v této výši: 

- Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad  5 700.000,- Kč 

- Neinvestiční příspěvek ZUŠ Buštěhrad      500.000,- Kč 

- Neinvestiční příspěvek DPS Buštěhrad    1 800.000,- Kč 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 6 byl schválen 6 hlasy. 

 

 

7. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na období r. 2024-2026 

Zastupitelé projednali střednědobý rozpočtový výhled na roky 2024-2026,  Jedná se o dokument, ve 

kterém je potřeba mít zahrnuty veškeré předpokládané příjmy, výdaje, odhady. Předložený návrh 

rozpočtového výhledu byl zveřejněn na úřední desce města dle zákona. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled na roky 

2024-2026 pro Město Buštěhrad. 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 7 byl schválen 6 hlasy 

 

 

8. Pověření starostky k provedení nutných rozpočtových opatření ke konci roku 2022 dle zákona 

O konce roku 2022 není plánováno žádné zasedání MěZ. Z tohoto důvodu zastupitelé pověřují 

starostku města k provedení nutných rozpočtových opatření ke konci roku 2022 dle zákona. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu  pověřuje starostku města provedením nutných 

rozpočtových opatření ke konci roku 2022 dle zákona. 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8 byl schválen 6 hlasy 

 

 

9. Stanovení počtu členů Bezpečnostního a dopravního výboru 

Předseda Bezpečnostního a dopravního výboru požádal o schválení navýšení počtu členů tohoto 

výboru z 5 na 7 členů a současně navrhl zbývající členy . 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

a) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje, aby Bezpečnostní a dopravní výbor pracoval jako 

sedmičlenný. 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 9a) byl schválen 6 hlasy 

 

b) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje p. T. Brabence a p. Š. Muránského  členy 

Bezpečnostního a dopravního výboru. 

Pro: 6  Proti 0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 9b) byl schválen 6 hlasy 

 

 

10. Stanovení výše příspěvku na úpravu zevnějšku (ošatného) zastupitelům provádějícím slavnostní 

obřady a matrikářce na r. 2023. 

Předsedající informoval o návrhu na vyplacení jednorázového finančního příspěvku – tzv. ošatné – 

pro zastupitele a matrikářku, kteří zajišťují slavnostní akty a občanské obřady města Buštěhradu 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje výši příspěvku na úpravu zevnějšku (ošatného) 

zastupitelům provádějícím slavnostní obřady a matrikářce na r. 2023 dle předloženého návrhu. 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 10 byl schválen 6 hlasy. 

 

 

11. Odměny členům výborů 

Zastupitelstvu obce je dle ustanovení § 84 odst. 2, písm. v) zákona o obcích vyhrazena pravomoc 

rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva 

obce za výkon funkce členů výboru.  Takové plnění je považováno za funkční požitek ve smyslu ust. 

§ 6 odst. 10 písm. b) bod 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, tedy za příjem ze závislé 

činnosti spočívající v odměně za výkon funkce v orgánech obce a jiných orgánech územní 

samosprávy. 

Předsedající navrhl, aby členům jednotlivých výborů byla vyplacena paušální částka  ve výši 2.000,-

/os./rok se splatností k 31.12.2023. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyplacení paušální částky ve výši 2.000,- 

Kč(os./rok členům jednotlivých výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města, se splatností 

k 1.12.2023. 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 11 byl schválen 6 hlasy. 
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12. Schválení pronájmu pozemku  parc.č. 876/4. 

Na základě zveřejněného záměru na pronájem pozemku v majetku města parc.č. 876/4, k.ú. 

Buštěhrad,  město obdrželo  1 nabídku –  a to od SVJ  Kladenská 612-14, Buštěhrad. 

Předsedající uvedl, že podmínky pronájmu výše uvedeného pozemku budou ošetřeny v nájemní 

smlouvě. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pronájem pozemku parc.č. 876/4 o 

výměře 1.133 m
2
, k.ú. Buštěhrad, ve vlastnictví města,  společenství SVJ Kladenská 612-14, 

Buštěhrad, za nabídkovou cenu 7.000,- Kč/ročně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 

s tříměsíční výpovědní lhůtou, od 1.1.2023. 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 12 byl schválen 6 hlasy 

 

 

13. Schválení prodeje části pozemku parc.č. 528/1 o výměře 34 m
2
 

Dne 
 
24.11.2022 město zveřejnilo záměr na prodej části pozemku parc.č. 528/1 o výměře 34 m

2
, k.ú. 

Buštěhrad,  za cenu 3.000,- Kč/m
2
.  Jedná se o oplocený pozemek přiléhající k nemovitosti  č.p. 389. 

O koupi tohoto pozemku projevil zájem 1 žadatel – p. Xxxx  Xxxxxxxxxxx. 

Z řad zastupitelů  nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje prodej části pozemku ve vlastnictví 

města  parc.č. 528/1, k.ú. Buštěhrad, o výměře 34 m
2
, p.Xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Doksy, za podmínek 

stanovených zastupitelstvem města pro prodej obecních pozemků. 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 13 byl schválen 6 hlasy. 

 

 

14. Schválení zhotovitele na projektovou dokumentaci – Zámek-východní křídlo 

Město Buštěhrad obdrželo dotaci  od MPO na rekonstrukci východního křídla zámku ve výši 40 mil. 

Kč. Jednou z podmínek stanovených ministerstvem je termín předání staveniště zhotoviteli stavby, a 

to 30.6.2023.   Do tohoto termínu  musí město mít vybraného dodavatele stavby.   

Starostka města proto z časových důvodů navrhuje zadat zakázku malého rozsahu (dle směrnice 

města) na zpracování projekčních prací firmě Ing. arch. Petr Kouřimský, Dobříš. Tato firma již dříve 

dělala pro město předchozí stupně projektové dokumentace a inženýring,  bylo by nepraktické 

zadávat zakázku jiné firmě. 

Předsedající seznámil s cenovou nabídkou firmy na zakázku malého rozsahu, která obsahuje: 

- Dokumentace pro výběr dodavatele   1 550.000,- Kč bez DPH 

- Inženýrská činnost           54.000,- Kč bez DPH 

- Autorský dozor         440.000,- Kč bez DPH 

- Celkem       2 044.000,- Kč bez DPH 
           Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky: 

           Diskuze: 0 

           Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nabídku projekčních prací od 

dodavatele  

           Ing.Arch. Petr Kouřimský, Dobříš, na akci Zámek Buštěhrad-východní křídlo, za celkovou cenu  

          2 044.000,- Kč bez DPH. 

           Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 

           Návrh usnesení byl schválen 6 hlasy 
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15. Schválení podání žádosti o dotaci z Programu 2023 pro poskytování dotací na 

obnovu památek z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu kultury a obnovy 

památek (tématické zadání „Obnova památek určených ke společenskému využití) na akci: 

Zámek Buštěhrad-obnova sklepení. 

Z důvodu nutné rekonstrukce sklepení zámku Buštěhrad, které je v havarijním stavu, chce město 

požádat o dotaci z výše uvedeného programu.  Předpokládaná cena akce je 6 mil. Kč bez DPH,  výše 

požadovaná výše dotace ve výši 4 mil Kč.. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 

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

2023 pro poskytování dotací na obnovu památek z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 

fondu kultury a obnovy památek na akci „Zámek Buštěhrad-obnova sklepení“, ve výši 4 miliony Kč. 

Zároveň schvaluje nutnou spoluúčast města dle podmínek dotace. 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 15  byl schválen 6 hlasy. 

 

 

16. Schválení pracovního poměru zastupitele 

Město Buštěhrad má možnost požádat o dotaci z Operačního fondu Zaměstnanost v rámci MAS 

Přemyslovské Střední Čechy.  Dotace by byla využita pro  pracovní pozici terénního pracovníka pro 

sociální služby  (0,65 pracovního úvazku).  Jednalo by se o p. J. Bleska, který je člen zastupitelstva a 

předseda sociálního a zdravotního výboru. 

Z řad zastupitel§ nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje, aby se zastupitel  p. Jiří Blesk stal 

zaměstnancem města  - pracovní pozice sociální terénní pracovník, v rámci dotace z Operačního 

fondu Zaměstnanost, administrovanou MAS Přemyslovské Střední Čechy. 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 16 byl schválen 6 hlasy 

 

 

17. Nabídka na administraci a organizace veřejné zakázky pro město Buštěhrad – Svoz odpadů 

Město Buštěhrad obdrželo nabídku spol. Obce jinak.cz na administraci a organizaci veřejné zakázky 

pro město Buštěhrad  na svoz odpadů. Nabídková cena ve výši 85.000,- Kč bez DPH. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nabídku spol. Obce jinak cz. na 

administraci a organizaci veřejné zakázky pro město Buštěhrad na svoz odpadů za nabídkovou cenu  

85.000,- Kč bez DPH. 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 17 byl schválen 6 hlasy 

 

 

18.  Prodloužení nájmu v azylovém bytě v DPS 

Předsedající navrhl prodloužení nájemní smlouvy  na azylový byt pro p. X Xxxxxxxxxx do 

31.01.2023. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na azylový 

byt v DPS Buštěhrad p. X Xxxxxxxxxxxx do 31.01.2023. 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 18 byl schválen 6 hlasy 
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19. Na vědomí: ZUŠ Buštěhrad – Dodatek č. 3 

Tímto Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.11.2021 na akci „Revitalizace budovy ZUŠ 

Buštěhrad“  se smluvní strany dohodly na změně ceny díla o méně práce ve výši 53.539,60 Kč. 

Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí. 

 

 

20. Pořízení automobilu pro DPS Buštěhrad 

Město  ve spolupráci s vedením DPS Buštěhrad vyhodnotilo nabídky na nákup nového osobního 

automobilu pro potřeby DPS Buštěhrad. 

Byla vybrána nabídka fy CB Auto, Tábor,  na automobil Volkswagen Caddy Maxi 1,5 TSI,  který 

nejlépe vyhovuje potřebám pečovatelské služby DPS.  Konečná cena vozidla je 602.955,37 Kč bez 

DPH. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pořízení automobilu Volkswagen Caddy 

Maxi 1.5 TSI za nabídkovou cenu 602.955,37 Kč bez DPH, pro DPS Buštěhrad. 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 20 byl schválen 6 hlasy 

 

 

21. Zvýšení nájemného spolkům v objektu Kladenská č.p. 27 

Vzhledem k nepříznivé ekonomické situaci  město navrhuje zvýšení nájemného spolkům, které 

využívají prostory v budově č.p. 207 ve vlastnictví města: 

RC Buštěhradský pelíšek             500,- Kč/měs. 

Buštěhrad Sobě /muzeum Oty Pavla)           500,- Kč/měs. 

Buštěhradský pěvecký sbor             200,- Kč/měs. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky, 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zvýšení nájemného spolkům 

využívajícím prostory v objektu č. 207: RC Buštěhradský pelíšek – 500,- Kč/měs.,  Buštěhrad sobě – 

500,- Kč/měs.,  Buštěhradský pěvecký sbor – 200,- Kč/měs. 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 21 byl schválen 6 hlasy. 

 

 

 

22.  Schválení darovací smlouvy mezi Spolkem rodičů ZŠ Buštěhrad a ZŠ a MŠ Oty Pavla 

Buštěhrad 
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky 

Diskuze: 0 

           Návrh usnesení:  

a) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí účelového finančního daru ve výši 124.400,- Kč 

na nákup nových sportovních herních prvků pro Základní školu a Mateřskou školu Oty Pavla 

v Buštěhradě. 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 22a) byl schválen 6 hlasy. 

 

b) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí neúčelového finančního daru ve výši 61.311,- 

Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Oty Pavla v Buštěhradě. 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 22b) byl schválen 6 hlasy 
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23.  Schválení převodu částky 540.000,- Kč do investičního fondu ZŠ a MŠ Oty Pavla 

Buštěhrad. 

V souvislosti s tím, že nebyl schválen bod č. 5  tohoto zasedání – rozpočtové opatření č. 13/2022, 

nemůže zastupitelstvo  hlasovat o  převodu výše uvedené částky (záloha na jurtu). 

Do diskuze se ohlásila SMS zprávou starostka města D. Javorčeková a informovala zastupitele o 

problému,  který vznikl nechválením rozpočtového opatření.  Částka 540 tis. je záloha na jurtu a je 

třeba ji zaplatit ještě v letošním roce. V příštím roce bude částka vyšší dle nových  cen.  Rozhodnutí o 

dotaci město obdrželo 20.12., a tak na RO nebylo více času.  Bez schváleného rozpočtového opatření 

město bohužel nebude moci splnit své závazky vyplývající z uzavřených smluv. 

Starostka proto žádá zastupitele, aby s ohledem na tyto skutečnosti zvážili možnost schválení RO. 

Předsedající  oslovil p. H. Doležalovou, zda může přehodnotit své rozhodnutí. H. Doležalová uvedla, 

že díky těmto informacím nemá nic proti navrženému RO. 

Předsedající  navrhl zastupitelům nové projednání bodu č. 5 – rozpočtové opatření: 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje znovu zařazení bodu č. 5 do 

programu zasedání a revokaci usnesení. 

Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení byl schválen 6 hlasy. 

 

5.  Rozpočtové opatření č. 13/2022 – revokace usnesení 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2022. 

Pro: 6    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 5/2022 byl přijat 6 hlasy. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje převod částky 540.000,- Kč z rozpočtu 

města do investičního fondu ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad. 

Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 23 byl schválen 6 hlasy 

 

 

24. Odměny členům zastupitelstva od 1.1.2023 

Předsedající seznámil zastupitel s návrhem na výši odměn neuvolněných zastupitelů od 1.1.2023 dle 

schválené novely Nařízení vlády č. 318/2017: 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky 

Diskuze: 0 

           Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje dle § 72 Zákona č. 128/2000 Sb., o   

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu v max. výši za výkon funkce 

neuvolněným zastupitelům dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., s platností od 1.1.2023:                          

Návrh usnesení č. 24 byl schválen 6 hlasy 

 

 

25. Junák – změna položek v dotaci 

Předsedající informoval o žádosti spolu na změnu v položkách dotace: 

- Vybavení pro výpravy a tábor  z 37.,- Kč na 41.000,- Kč 

- Odměna pro děti    z 6.000,- Kč na 10.000,- Kč 

- Vzdělávání instruktorů   z 10.000,- Kč na 2.000,- Kč 

- Celková výše dotace zůstává nezměněna. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje žádost spolku Junák, český skaut, 

středisko Stráž Lidic Buštěhrad, z.s., o změnu výše finančních prostředků v jednotlivých položkách 

dotace přidělené na rok 2022. 

Pro: 6    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 25 byl schválen 6 hlasy. 
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26. Obecná diskuze: 

S. Šumná – dotaz na předsedu bezp. a dopr. výboru  – problematika dlouhodobě odstavených 

automobilů (bez SPZ) v ulicích Buštěhradu 

D. Macoun -  výbor se těmito auty bude zabývat ve spolupráci  s hasiči, dále budou členové výboru 

monitorovat  dopravně bezp. situaci ve městě. 

Š. Vojnová – úprava parkoviště v Revoluční ulici (proti DPS) 

 

 

           Do diskuze se dále nikdo nepřihlásil a předsedající ukončil zasedání v 18.45 hod. 

 

 

    

 

Usnesení 

ze  zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 03/2022 ze dne 

21.12.2022 

 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 03,/2022 ze dne 21.12.2022 přijalo tato usnesení: 

 

Schvaluje: 

Usnesením č. 2 – ověřovatele zápisu p . Evu Gallatovou a P. Dušana Macouna , zapisovatelku 

tohoto zasedání p. Janu Zemanovou. 

Usnesením č. 3 – zápis ze zasedání č. 02/2022 ze dne 23.11.2022 

Usnesením č. 4 – upravený program zasedání městského zastupitelstva č. 3/2022 

Usnesením č. 5 – rozpočtové opatření č. 13/2022 

Usnesením č. 6 -  rozpočet města Buštěhradu na rok 2023 jako přebytkový s příjmy v celkové 

výši 139 563.266,- Kč, výdaji v celkové výši 107 658.770,- Kč a financováním ve výši 

31 904.496,- Kč (splátky úvěru ve výši 2 080.000,- Kč budou hrazeny z příjmů běžného roku).. 

Za závazné ukazatele rozpočtu se považují finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým 

organizacím, splátky úvěrů a dále souhrnné částky dle odvětvového členění rozpočtu (na 

paragrafy). Finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím jsou schváleny v této výši: 

- Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad   5 700.000,- Kč 

- Neinvestiční příspěvek ZUŠ Buštěhrad         500.000,- Kč 

- Neinvestiční příspěvek DPS Buštěhrad      1 800.000,- Kč 

Usnesením č. 7 – Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2024-2026 pro Město Buštěhrad 

Usnesením č. 9a) – aby Bezpečnostní a dopravní výbor pracoval jako sedmičlenný 

Usnesením č. 9b) –členy Bezpečnostního a dopravního výboru 

Usnesením č. 10 -  výši příspěvku na úpravu zevnějšku (ošatného) zastupitelům provádějícím 

slavnostní obřady a matrikářce na r. 2023 dle předloženého návrhu, 

Usnesením č. 11 – vyplacení paušální částky ve výši 2.000,- Kč/os./rok členům jednotlivých 

výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva obce se splatností k 1.12.2023 

Usnesením č. 12 – pronájem pozemku parc.č. 876/4 o výměře 1.133 m
2
, k.ú. Buštěhrad, ve 

vlastnictví města, společenství SVJ Kladenská 612-14, Buštěhrad, za nabídkovou cenu 7.000,- 

Kč/ročně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, od 

1.1.2023 

Usnesením č. 13 – prodej pozemku ve vlastnictví města parc.č. 528/1, k.ú. Buštěhrad, o výměře 

34 m
2
, p.Xxxx Xxxxxxxxxxxx, Doksy, za podmínek stanovených zastupitelstvem města pro 

prodej obecních pozemků, 

Usnesením č. 14 – nabídku projekčních prací od dodavatele Ing. arch Petr Kouřimský, Dobříš, na 

akci Zámek Buštěhrad-východní křídlo, za celkovou cenu 2 044.000,- Kč bez DPH 
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Usnesením č. 15 – podání žádosti o dotaci z Programu 2023 pro poskytování dotací na obnovu 

památek z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek na 

akci „Zámek Buštěhrad-obnova sklepení“, ve výši 4 nul. Kč. Zároveň schvaluje nutnou spoluúčast 

města dle podmínek dotace. 

Usnesením č. 16 – aby se zastupitel  p. Jiří Blesk stal zaměstnancem města – pracovní pozice 

sociální terénní pracovník, v rámci dotace z Operačního fondu Zaměstnanost, administrovanou 

MAS Přemyslovské Střední Čechy 

Usnesením č. 17 – nabídku spol. Obce jinak, cz. na administraci a organizaci veřejné zakázky pro 

město Buštěhrad na svoz odpadů za nabídkovou cenu 85.000,- Kč bez DPH 

Usnesením č. 18 – prodloužení nájemní smlouvy na azylový byt v DPS Buštěhrad p. X. 

Xxxxxxxx do 31.01.2023 

Usnesením č. 20 – pořízení automobilu Volkswagen Caddy Maxi 1.5 TSI za nabídkovou cenu 

602.955,-37 Kč bez DPH, pro DPS Buštěhrad. 

Usnesením č. 21  - zvýšení nájemného spolkům využívajícím prostory v objektu č.p. 207: RC 

Buštěhradský pelíšek – 500,- Kč/měs.,  Buštěhrad sobě – 500,- Kč/měs., Buštěhradský pěvecký 

sbor – 200,- Kč /měs. 

Usnesením č. 22a) – přijetí účelového finančního daru ve výši 124.400,- Kč na nákup nových 

sportovních herních prvků pro Základní školu a Mateřskou školu Oty Pavla v Buštěhradě 

Usnesením č. 22b) – přijetí neúčelového finančního daru ve výši 61.311,- Kč pro Základní školu 

a Mateřskou školu  Oty Pavla v Buštěhradě 

Usnesením č. 23 .- převod částky 540.000,- Kč z rozpočtu města do investičního fondu ZŠ a MŠ 

Oty Pavla Buštěhrad 

Usnesením č. 24  - dle § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, měsíční odměnu v max. výši za výkon funkce neuvolněným zastupitelům dle 

nařízení vlády č. 318/2017 Sb., s platností od 1.1.2023: 

Usnesením č. 25 – žádost spolku Junák, český skaut, středisko Stráž Lidic Buštěhrad, z.s, o 

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

 

 

Pověřuje: 

Usnesením č. 8 – starostku města provedením nutných rozpočtových opatření ke konci roku 

2022. 

 

Bere na vědomí: 

Bod. č. 19 – informaci o podpisu Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Revitalizace budovy 

ZUŠ Buštěhrad“. 
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