
 

                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne 23. 02. 2022 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

č. 2 / 2022 

                                                                                                 

Č.j. :   373/ 2022 - 1 

 

 

Přítomni:  Daniela Javorčeková, Jiří Blesk, Pavel Vavruška, Karel Jelínek, Magda Kindlová,   

Jiřina Kopsová, Jakub Plášek, Hana Hejná, Eva Gallatová, Milan Mudra- příchod 

v 17:50 hod., Jan Mrkvička 

    

 

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

facebookové stránce města. V době zahájení přítomno 10 z 11 zastupitelů, zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. 

 

1. Zahájení zasedání 

Zasedání zastupitelstva města zahájila v 17:36 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: Eva Gallatová, Jakub Plášek. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje ověřovatele zápisu Evu 

Gallatovou a Jakuba Pláška, jako zapisovatelku Dagmar Novotnou. 

Pro: 10    Proti:  0   Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 1 schválen. 

       

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 1/2022 

K zápisu ze zasedání č. 1/2022 nebyly vzneseny ze strany zastupitelů ani občanů žádné 

připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání č. 1/2022. 

Pro: 10    Proti:  0   Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 2 schválen. 

 

3. 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. 12. Smlouva o zajišťování financování a dopravní obslužnosti mezi Středočeským 

krajem zastoupeným organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková 

organizace, a městem Buštěhrad.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu č. 12. Smlouva 

o zajišťování financování a dopravní obslužnosti mezi Středočeským krajem zastoupeným 

organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, a městem 

Buštěhrad, do programu zasedání. 

Pro: 10    Proti:  0   Zdržel se: 0 
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Bod č. 12. byl zařazen do programu zasedání. 

 

Bod č. 13. ZUŠ Buštěhrad – Dodatek č. 2 ke zřizovací listině 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu č. 13. ZUŠ 

Buštěhrad – Dodatek č. 2 ke zřizovací listině do programu zasedání. 

Pro: 10    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 13. ZUŠ Buštěhrad – Dodatek č. 2 ke zřizovací listině, byl zařazen na program 

zasedání. 

 

Bod č. 14. Obsazení volného bytu v DPS 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu č. 14. Obsazení 

volného bytu v DPS, do programu zasedání. 

Pro: 10    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 14. Obsazení volného bytu v DPS, byl zařazen do programu zasedání. 

 

Bod č. 15. Uzavření kupní smlouvy mezi městem Buštěhrad a  – 

pozemek budoucího parc. č. 936/4. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu č. 15. Uzavření 

kupní smlouvy mezi městem Buštěhrad a  – pozemek budoucího 

parc. č. 936/4, na programu zasedání. 

Pro: 10    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 15. Uzavření kupní smlouvy mezi městem Buštěhrad a  – 

pozemek budoucího parc. č. 936/4, byl zařazen do programu zasedání. 

 

Došlo k přečíslování bodů programu: 

Bod č. 16: Obecná diskuze 

 

Znění programu:  

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 1/2022  

3. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

4. Rozpočtové opatření 

5. Dotace spolkům 

6. ZŠ a MŠ Oty Pavla – souhlas s navýšením kapacity ZŠ 

7. Prodej pozemku s budoucím parc. č. 527/4 – 

8. Schválení bezúplatného převodu pozemků KN 1560/1, 1560/4 a 2067 z majetku 

Pozemkového úřadu do majetku města Buštěhradu 

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

Mělník, městem Buštěhrad a p.  (parc. č. 1819/1) 

10. Na vědomí – darovací smlouva od nadace Agrofert pro JSDH Buštěhrad 

- informace o úspěšné žádosti o dotaci, kterou jsme podali v roce 2021 - Účelová 

investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ na rok 2022 – výzva JSDH_V2_2022 – 

Pořízení nového dopravního automobilu. 

11. Schválení pronájmu hrobových míst na buštěhradském hřbitově: 
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a) pronájem hrobového místa M-XIX-6/UH – urnový hrob, na pohřebišti Buštěhrad, paní 

b) pronájem hrobového místa M-XIX-7/UH – urnový hrob, na pohřebišti Buštěhrad, paní 

c) pronájem hrobového místa M-XIX-8/UH – urnový hrob, na pohřebišti Buštěhrad, paní 

d) pronájem hrobového místa M-XIX-9/UH – urnový hrob, na pohřebišti Buštěhrad, paní 

e) pronájem hrobového místa L-II-29/UK – urnové kolumbárium, na pohřebišti Buštěhrad, 

paní 

12. Smlouva o zajišťování financování a dopravní obslužnosti mezi Středočeským krajem 

zastoupeným organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, 

a městem Buštěhrad 

13. ZUŠ Buštěhrad – Dodatek č. 2 ke zřizovací listině 

14. Obsazení volného bytu v DPS 

15. Uzavření kupní smlouvy mezi městem Buštěhrad a  – pozemek 

budoucího parc. č. 936/4 

16. Obecná diskuze                    

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný program zasedání  

zastupitelstva č. 2/2022. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 3 byl schválen. 

 

4. Rozpočtové opatření  

Předsedající informuje, že k žádným přesunům v rozpočtu města Buštěhradu na toto období 

nedochází. 

Bod se odkládá.  

 

5. Dotace spolkům 

Předsedající informuje o návrhu výše dotací pro jednotlivé spolky, tak, jak se na tomto 

návrhu shodli zastupitelé. Někteří zastupitelé ohlásili střet zájmů, tudíž se budou zdržovat při 

hlasování. 

a) FC Hornest Buštěhrad-futsalový klub: navržená výše dotace: 4.500,-Kč 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výši dotace na rok 2022 pro 

spolek FC Hornest - futsalový klub ve výši 4.500,-Kč. 

Pro: 10                           Proti: 0                                   Zdržel se: 0     

Návrh usnesení č. 5a) byl schválen.  

b) Červený kříž: navržená výše dotace: 3.915,-Kč 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výši dotace na rok 2022 pro 

spolek Český červený kříž ve výši 3.915,-Kč. 

Pro: 10                           Proti: 0                                   Zdržel se: 0     

Návrh usnesení č. 5b) byl schválen. 

c) Rybářský spolek Buštěhrad: navržená výše dotace: 24.500,-Kč 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výši dotace na rok 2022 pro 

spolek Rybářský spolek Buštěhrad ve výši 24.500,-Kč. 
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Pro: 10                           Proti: 0                                   Zdržel se: 0     

Návrh usnesení č. 5c) byl schválen. 

d) Tělocvičná jednota Sokol Buštěhrad: navržená výše dotace: 110.000,-Kč 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výši dotace na rok 2022 pro 

spolek Tělocvičná jednota Sokol ve výši 110.000,-Kč. 

Pro: 10                           Proti: 0                                   Zdržel se: 0     

Návrh usnesení č. 5d) byl schválen. 

e) Tenisový klub Tenísek Buštěhrad: navržená výše dotace: 10.000,-Kč 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výši dotace na rok 2022 pro 

spolek Tenisový klub Tenísek Buštěhrad ve výši 10.000,-Kč. 

Pro: 10                           Proti: 0                                   Zdržel se: 0     

Návrh usnesení č. 5e) byl schválen. 

f) Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Stráž Lidic Buštěhrad: navržená výše 

dotace: 110.000,-Kč. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výši dotace na rok 2022 pro 

spolek Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Stráž Lidic Buštěhrad ve výši 110.000,-

Kč. 

Pro: 10                           Proti: 0                                   Zdržel se: 0     

Návrh usnesení č. 5f) byl schválen. 

g) Spolek Buštěhrad Sobě: navržená výše dotace: 95.000,-Kč. 

      Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výši dotace na rok 2022 pro     

      spolek Buštěhrad Sobě ve výši 95.000,-Kč. 

      Pro: 8                           Proti: 0                    Zdržel se: P. Vavruška, D. Javorčeková     

      Návrh usnesení č. 5g) byl schválen. 

h) Spolek Buštěhradské fórum: navržená výše dotace: 50.000,-Kč. 

      Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výši dotace na rok 2022 pro     

      spolek Buštěhradské fórum ve výši 50.000,-Kč. 

      Pro: 10                           Proti: 0                                   Zdržel se: 0     

      Návrh usnesení č. 5h) byl schválen. 

i) Divadlo KIX, navržená výše dotace: 70.000,-Kč. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výši dotace na rok 2022 pro     

spolek Divadlo KIX ve výši 50.000,-Kč. 

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

Návrh usnesení č. 5i) byl schválen. 

j) SDČR věčně mladí senioři: navržená výše dotace: 60.000,-Kč. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výši dotace na rok 2022 pro 

spolek SDČR věčně mladí senioři, ve výši 60.000,-Kč. 

Pro: 10                           Proti: 0                                   Zdržel se: 0     

Návrh usnesení č. 5j) byl schválen. 

k) Spolek Buštěhradský pěvecký sbor: navržená výše dotace: 46.000,-Kč. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výši dotace na rok 2022 pro 

spolek Buštěhradský pěvecký sbor, ve výši 46.000,-Kč. 

Pro: 9                           Proti: 0                                   Zdržel se: E. Gallatová     

Návrh usnesení č. 5k) byl schválen. 
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l) Spolek SK Buštěhrad: navržená výše dotace: 150.000,-Kč. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výši dotace na rok 2022 pro 

spolek SK Buštěhrad, ve výši 150.000,-Kč. 

Pro: 10                           Proti: 0                                   Zdržel se: 0     

Návrh usnesení č. 5l) byl schválen. 

m) Spolek Tenis Buštěhrad, z. s.: navržená výše dotace: 20.000,-Kč. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výši dotace na rok 2022 pro 

spolek Tenis Buštěhrad, ve výši 20.000,-Kč. 

Pro: 10                           Proti: 0                                   Zdržel se: 0     

Návrh usnesení č. 5m) byl schválen. 

n) Spolek Buštěhradské Šťabajzny: navržená výše dotace: 20.000,-Kč. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výši dotace na rok 2022 pro 

spolek Buštěhradské Šťabajzny, ve výši 20.000,-Kč. 

Pro: 10                           Proti: 0                                   Zdržel se: 0     

Návrh usnesení č. 5n) byl schválen. 

o) Spolek ZO chovatelů harckých kanárů: navržená výše dotace: 4.600,-Kč. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výši dotace na rok 2022 pro 

spolek ZO chovatelů harckých kanárů, ve výši 4.600,-Kč. 

Pro: 10                           Proti: 0                                   Zdržel se: 0     

Návrh usnesení č. 5o) byl schválen. 

p) Spolek Rodinné centrum Buštěhradský pelíšek: navržená výše dotace: 110.000,-

Kč. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výši dotace na rok 2022 pro 

spolek Rodinné centrum Buštěhradský pelíšek, ve výši 110.000,-Kč. 

Pro: 10                           Proti: 0                                   Zdržel se: 0     

Návrh usnesení č. 5p) byl schválen. 

Dále je v řešení žádost o dotaci spolku Dobrovolní hasiči Buštěhrad, z.s., která bude řešena 

na dalším zastupitelstvu po vyjasnění detailů žádosti. 

V 17:50 hod. příchod zastupitele Milana Mudry, změna v počtu zastupitelů na 11. 

 

6. ZŠ a MŠ Oty Pavla – souhlas s navýšením kapacity ZŠ 

Předsedající informuje o žádosti ředitele ZŠ a MŠ Oty Pavla o navýšení kapacity základní 

školy Buštěhrad. Kapacita současné ZŠ je 550 žáků, rezerva po odchodu žáků na víceletá 

gymnázia a žáků 9. tříd, je 6 žáků, což je nedostačující s ohledem na nárůst žadatelů o přijetí. 

Navrhuje zvýšení kapacity na 570 žáků, a to od 01. 09. 2022. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje navýšení kapacity ZŠ a MŠ 

Oty Pavla Buštěhrad z 550 žáků na 570 žáků od 1. 9. 2022. 

Pro: 11                           Proti: 0                                   Zdržel se: 0     

Návrh usnesení č. 6 byl schválen. 

 

7. Prodej pozemku s budoucím parc. č. 527/4 –

Předsedající předkládá žádost o koupi části pozemku parcelní číslo 527/1, o výměře cca 6m
2
, 

jehož část je nyní GP označena jako budoucí parc. č. 527/4. Jedná se o nápravu stavu, kdy 

tato část pozemku je historicky součástí nemovitosti stojící na parc.č. 456 a 457 a je 
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připlocena. Záměr na prodej části pozemku byl řádně vyvěšen. Navrhuje část pozemku 

žadatelům odprodat. 

Diskuze: 0 

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

527/1, o výměře cca 6m
2
, novým GP označen jako pozemek parc. č. 527/4,  

 za cenu 3.000,-Kč/m
2
. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 7 byl schválen. 

 

8. Schválení bezúplatného převodu pozemků KN 1560/1, 1560/4 a 2067 z majetku 

Pozemkového úřadu do majetku Města Buštěhradu 

Předsedající informuje o podaných žádostech o bezúplatný převod pozemků parc. č. 2067, 

1560/4 a 1560/1 z majetku Pozemkového úřadu do majetku Města Buštěhradu. Státní 

pozemkový úřad bezúplatný převod uvedených pozemků do majetku Města Buštěhradu 

schválil, nyní je zapotřebí, aby zastupitelstvo města Buštěhradu schválilo přijetí pozemků do 

majetku Města Buštěhradu. Jedná se o dva pozemky školní zahrady a jeden pozemek veřejné 

zeleně u hřbitova. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje: 

a) Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1560/1 do vlastnictví Města Buštěhradu. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8a) byl schválen. 

b) Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1560/4 do vlastnictví Města Buštěhradu. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8b) byl schválen. 

c) Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2067 do vlastnictví Města Buštěhradu. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8c) byl schválen. 

 

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

Kladno-Mělník, městem Buštěhrad a p.  (parc. č. 1819/1) 

Předsedající informuje, že se jedná o služebnost vodovodu, jehož instalací bude zatížen 

pozemek v majetku Města Buštěhradu  parc. č. 1819/1. Investor, paní Hana Dusilová, 

provede na základě této smlouvy Městu Buštěhrad jednorázovou úhradu ve výši: 15.628,-Kč 

+ DPH. 

Diskuze: P. Vavruška: jedná se o pozemek za MŠ Hřebečská. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 

břemene služebnosti inženýrské sítě č. E 18-044 mezi Vodárny Kladno-Mělník, a.s., U 

Vodojemu 3085, 27201 Kladno, Městem Buštěhrad, Revoluční 1, 27343 Buštěhrad a 

investorem  za cenu 15.628,-

Kč plus DPH. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 9 byl schválen 

 

 

10. Na vědomí - darovací smlouva od nadace Agrofert pro JSDH Buštěhrad 
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- informace o úspěšné žádosti o dotaci, kterou jsme podali v roce 2021 - Účelová 

investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ na rok 2022 – výzva JSDH_V2_2022 – 

Pořízení nového dopravního automobilu. 

Předsedající informuje o finančním daru od nadace Agrofert, který byl poskytnut na doplnění 

hasičské techniky. T. Hofman, bude pouze potřeba dotaci zpropagovat veřejnosti. 

Předsedající informuje o této podané žádosti o dotaci, které bylo vyhověno, a dále o 

přislíbené finanční podpoře ze Středočeského kraje, odkud zatím není odpověď. Je přislíbena 

dotace ve výši 450 tis. a podpora ze Středočeského kraje ve výši 350 tis., na pořízení nového 

účelového automobilu. Bude vypsáno výběrové řízení na pořízení automobilu. 

Diskuze:  J. Mrkvička: k čemu bude tento automobil? T. Hofman: je to devítimístná účelová 

dodávka, vyhřívaná, je možno jí použít například na evakuaci obyvatel, odvoz potravin nebo 

jiných potřebných materiálů v případě mimořádné situace. Mají v plánu pořídit i přívěs, který 

by se mohl používat k desinfekci osob a materiálů. : k čemu bude používána a 

jak? T. Hofman: V případě mimořádných událostí jsou hasiči součástí složek IZS a podílejí 

se na zásahu. Vozidlo může také sloužit pro rozvoz potravin z potravinové banky. Je potřeba, 

aby místní jednotka dobrovolných hasičů byla vybavena, aby se mohla připojit k zásahům, a 

aby mohla požádat o vyšší status. J. Blesk: nepřipadá mu racionální pořizovat další vozidlo, 

podle jeho názoru je na městě vícemístných vozidel k dispozici více. T. Hofman: vozidlo 

určené k zásahům musí mít určité parametry. : je to vysoká částka na pořízení.  

D. Javorčeková: Jde o řádné vybavení pro hasiče. Se správným vybavením potom mohou 

provádět určité zásahy v okolních obcích za úhradu. T. Hofman: cílová částka pořízení 

vozidla zatím není známa. : dle jejího názoru by měli být hasiči dobře vybaveni, 

protože zasahují tam, kde je to potřeba. J. Mrkvička: navrhuje, aby byl vytvořen 

mechanizmus, aby vozidlo bylo k dispozici, když bude potřeba. T. Hofman: souhlasí a tak to 

již dne funguje. Doplňuje, že vybavení hasičů bude součástí Požárního řádu města. 

Zastupitelstvo města Buštěhradu bere informace na vědomí. 
  

11. Schválení pronájmu hrobových míst na buštěhradském hřbitově: 

 

a) pronájem hrobového místa M-XIX-6/UH – urnový hrob, na pohřebišti Buštěhrad, 

 

b) pronájem hrobového místa M-XIX-7/UH – urnový hrob, na pohřebišti Buštěhrad, 

c) pronájem hrobového místa M-XIX-8/UH – urnový hrob, na pohřebišti Buštěhrad, 

é 

d) pronájem hrobového místa M-XIX-9/UH – urnový hrob, na pohřebišti Buštěhrad, 

 

e) pronájem hrobového místa L-II-29/UK – urnové kolumbárium, na pohřebišti 

Buštěhrad,  

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje: 

a) pronájem hrobového místa M-XIX-6/UH – urnový hrob, na pohřebišti Buštěhrad, 

. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: J. Plášek  

Návrh usnesení č. 11a) byl schválen. 

b) pronájem hrobového místa M-XIX-7/UH – urnový hrob, na pohřebišti Buštěhrad, 

. 

 Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: J. Plášek  

 Návrh usnesení č. 11b) byl schválen. 
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c) pronájem hrobového místa M-XIX-8/UH – urnový hrob, na pohřebišti Buštěhrad, 

. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: J. Plášek  

  Návrh usnesení č. 11c) byl schválen. 

d) pronájem hrobového místa M-XIX-9/UH – urnový hrob, na pohřebišti Buštěhrad, 

. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: J. Plášek  

Návrh usnesení č. 11d) byl schválen. 

e) pronájem hrobového místa L-II-29/UK – urnové kolumbárium, na pohřebišti 

Buštěhrad,

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: J. Plášek  

Návrh usnesení č. 11e) byl schválen. 

 

12. Smlouva o zajišťování financování a dopravní obslužnosti mezi Středočeským krajem 

zastoupeným organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková 

organizace, a městem Buštěhrad 

Předsedající předkládá ke schválení novou smlouvu na dopravní obslužnost města 

Buštěhradu. Informuje, že Středočeský kraj přistoupil ke zrušení stávajících smluv na 

dopravní obslužnost s obcemi, a vytvořil nový klíč ke zpoplatnění dopravní obslužnosti. 

Nárůst ceny za dopravní obslužnost je vysoký, je to však služba občanům a město Buštěhrad 

nemá vyjednávací podmínky takové, aby mohlo cenu ovlivnit, proto předsedající navrhuje 

novou smlouvu na dopravní obslužnost Buštěhradu s IDSK akceptovat a schválit. 

Diskuze: J. Mrkvička: do výše ceny se počítá i ztrátovost některých dopravních 

autobusových linek, které nejsou tak vytížené, město je však nechce rušit. Tím byl dán model 

obslužnosti a cena za něj. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o zajišťování 

financování a dopravní obslužnosti mezi Středočeským krajem zastoupeným organizací 

Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, a městem Buštěhrad 

Pro: 11    Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 12 byl schválen                              

 

13. ZUŠ Buštěhrad – Dodatek č. 2 ke zřizovací listině 

Předsedající informuje o žádosti ředitele ZUŠ Buštěhrad o vyhotovení a schválení dodatku 

ke Zřizovací listině ZUŠ. Buštěhrad, z důvodu možnosti rozšíření doplňkové činnosti o 

možnost pronajímání keramické pece třetím osobám, a pronajímání hudebních nástrojů 

osobám, které nejsou žáky nebo vyučujícími ZUŠ Buštěhrad. 

Diskuze: 0  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dodatek č. 2. Zřizovací listiny 

příspěvkové organizace ZUŠ Buštěhrad, v předloženém znění. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 13 byl schválen. 

 

14. Obsazení volného bytu v DPS 

Předseda soc. a zdrav. výboru J. Blesk předkládá žádost ředitelky DPS Buštěhrad o obsazení 

volného bytu v DPS , která je evidována v registru uchazečů o byt 

v DPS. 

Diskuze: 0 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje obsazení volného bytu č. 23 

v DPS Buštěhrad 

, která je v registru čekatelů na obsazení bytu v DPS na základě 

schválení zastupitelstva města Buštěhradu. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 14 byl schválen. 

    

15. Uzavření kupní smlouvy mezi Městem Buštěhrad a  – pozemek 

budoucího parc. č. 936/4 

Předsedající informuje o návrhu na odkoupení části pozemku parc. č. 936/1, který patří 

, do vlastnictví Města Buštěhradu. Pozemek se odděluje z pozemku 

parc. č. 936/1 a jeho číslo bude podle GP č. 1965-4/2021, parc. č. 936/4, o výměře 191m
2
. 

 slíbili Městu odprodat část svého pozemku, aby mohla vzniknout 

propojovací komunikace o šíři 3m podél potoka ulicí Sadovou a dále. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi 

Městem Buštěhrad a – pozemek budoucího parc. č. 936/4 o výměře 

191m
2
, za cenu 50,-Kč/m

2
, celková cena:  9.550,-Kč. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 15 byl schválen. 

 

 

16. Obecná diskuze: 

D. Javorčeková: Informuje o vyjádření PČR, územní odbor Kladno, Dopravní inspektorát, na 

základě dopisu, který na dopravní inspektorát jako starostka zaslala ohledně nesjízdnosti ulic 

Vrapická a Tyršova v Buštěhradě z důvodu velké vrstvy rozježděného bahna. Znečištění 

provádí nákladní vozy, které nerespektují DZ B4 a DT E 13 s textem: “MIMO DOPRAVNÍ 

OBSLUHU“, a které si krátí cestu mezi haldou společnosti Real Eco Technik a jejich 

zákazníky. Dle názoru dopravního inspektorátu předmětní řidiči neporušují pravidla provozu 

na místních komunikacích, protože jejich činnost je kvalifikována jako „dopravní obsluha“. 

Používání komunikací těmito nákladními vozy tedy nebude dopravním inspektorátem řešeno 

sankcemi, bude ale řešeno jejich znečišťování komunikací, a za toto budou řidiči 

sankcionováni. PČR bude provádět namátkové kontroly v uvedené lokalitě a to jak v 

denních, tak i v nočních hodinách. Dále bylo přislíbeno, že PČR bude spolupracovat a podílet 

se na zprovoznění v současné době uzavřené účelové komunikace podél haldy, a úpravě 

dopravního značení, aby se dané lokalitě odlehčilo od této dopravní obsluhy. 

J. Kopsová: Navrhuje umístit v obci informační cedule o zákazu podomního prodeje, umístit 

na vlastní stojany. J. Blesk: navrhuje umístění na dopravní značky, zjistit, jestli bude potřeba 

získat povolení. 

J. Blesk: Má poznámku k tomu, že všichni vědí, že se schvalují dotace neziskovým 

organizacím města, a nikdo ze spolků na zasedání nepřijde, aby aspoň poděkoval 

zastupitelům. 

J. Mrkvička: Informuje, že Buštěhrad se připojí k akci „ukliďme Česko“ v rámci akce 

„ukliďme Buštěhrad“, ale že se nebude město připojovat k akci „ukliďme svět“. 

J. Plášek: Kdy bude možné otevřít koridor kolem MŠ Hřebečská? Jak dlouho zde bude buňka 

pro holubáře? D. Javorčeková: je to v plánu, zrealizuje se přesun buňky na nádvoří zámku. Je 

možné koridor otevřít i nyní. 

D. Javorčeková: Probíhá dále rekonstrukce ZUŠ, v současné době je likvidováno bývalé 

pískoviště, bude zde altánek. 
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J. Blesk: Navrhuje zamyslet se nad ubytovacími kapacitami v Buštěhradě, zdá se mu, že se 

zde pohybuje hodně cizích osob, zdali je možnost je nějak evidovat? D. Javorčeeková: 

Možnost evidence těchto osob na úřadě není možná. (pozn. evidenci vede ubytovatel v knize 

ubytovaných). 

: Je možnost zajistit osvětlení průchodu do zámeckého parku u sýpky? D. 

Javorčeková: Průchod je v majetku  a ten si osvětlení nepřeje z důvodu 

kumulace nežádoucích osob v tomto prostoru. J. Blesk: došlo zde k instalaci soumrakových 

světel,  s tím ovšem nesouhlasil, svítí mu do obydlí, instaloval zde jen mírné 

osvětlení. 

: Kde najde nějaký seznam vytíženosti hasičů? Kdo je úkoluje? Co dělají 

z vlastní iniciativy a kdo je volá? T. Hofman: Kompetence dobrovolných hasičů lze najít 

v zákonu o požární technice a návazných vyhláškách a v legislativě s tím související. Více 

informací lze najít také na generálním ředitelství hasičských sborů. Sám dělá pravidelně 

přehled výjezdů a zásahů dobrovolné jednotky hasičů Buštěhrad, ve kterých je vše popsáno, 

a jsou k nahlédnutí u něj. Volají je k zásahům občané sami od sebe, volá starostka, úkoluje 

starostka popřípadě nebo spolupracují s technickými službami města Buštěhradu. . 

: podle ní jsou výdaje na činnost spolku nepřiměřené. D. Javorčeková: Překvapuje 

ji zpochybňování důležitosti a užitečnosti hasičů: Není to jen nějaký spolek, ale organizační 

složka města zapojená do IZS, jejíž členové pracují ve svém volném čase, dobrovolně, a bez 

nároku na odměnu. K této práci potřebují mít ale dostatečnou výbavu. Zřízení městské 

policie se do budoucna nebrání. Avšak oproti městské policii, jejíž výbava by byla dražší, a 

navíc jsou zde mzdové nároky, jsou hasiči zatím jediným řešením pro jakoukoliv faktickou 

pomoc občanům. 

: Kdy bude ve městě optická síť, a jak je na tom město s cenou energií?  

D. Javorčeková: Energie nakupujeme stále na burze, nicméně zdražení energií se promítlo i 

do cen na burze. Energie má město v současnosti dražší oproti loňskému roku celkem 3x, již 

to tak výhodná cena není. P. Vavruška: Optická síť? Společnost 3S NET provádí v místech, 

kde se budují přeložky NN a nové veřejné osvětlení pokládku optických kabelů. Byla zde 

nabídka od společnosti CETIN, zaslali jsme jí poptávku celkem 2x, dodnes ale nepřišla 

odpověď. P. Vavruška sám provedl průzkum trhu na žádost zastupitelů, nyní si mohou 

zastupitelé vybrat, koho osloví a je možno vypsat výběrové řízení. Upozorňuje na značnou 

obsáhlost projektu, a že je nutno počítat s tím, a připravit se na to, že výkopy budou 

prováděny všude napříč Buštěhradem. 

: Děkuje za poskytnutí dotace svému spolku. 

Dotaz z FB: Kladenská ulice a její stav, kdy bude opravena? D. Javorčeková: Město plánuje 

ve spolupráci s krajem revitalizaci ulic Kladenská a Tyršova. V tuto chvíli má ulice Tyršova 

přednost. Vše je ale již v procesu. 

: Jak je to s kompenzacemi za projekt na přístavbu MŠ? D. Javorčeková: Zadali 

jsme posouzení a hledáme znalce v oboru stavebnictví, který musí vyhotovit zprávu, 

znalecký posudek, s tím pak půjdeme k soudu. 

 

Dále se do diskuze nikdo nepřihlásil. Předsedající ukončila zasedání v 18:50 hodin. 
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Usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 2/2022 

ze dne 23. 02. 2022 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 2/2022 ze dne 23. 02. 2022 přijalo tato usnesení: 

 

Schvaluje: 

 

Usnesením č.  1   Ověřovatele zápisu Evu Gallatovou a Jakuba Pláška a jako 

zapisovatelku Dagmar Novotnou 

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

Usnesením č.  3   Program zasedání č. 2/2022 

Usnesením č.  5  Dotace spolkům podle přiložené tabulky. 

Usnesením č.  6 Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad z 550 žáků na 

570 žáků od 1. 9. 2022. 

Usnesením č.  7 Prodej části pozemku parc. č. 527/1, o výměře cca 6m
2
, novým GP 

označen jako pozemek parc. č. 527/4,  za 

cenu 3.000,-Kč/m
2
. 

Usnesením č.  8a) Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1560/1 do vlastnictví Města 

Buštěhradu. 

Usnesením č. 8b)   Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1560/4 do vlastnictví Města 

Buštěhradu. 

Usnesením č.  8c) Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2067 do vlastnictví Města 

Buštěhradu 

Usnesením č.  9 Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě č. 

E 18-044 mezi Vodárny Kladno-Mělník, a.s., U Vodojemu 3085, 

27201 Kladno, Městem Buštěhrad, Revoluční 1, 27343 Buštěhrad a 

investorem p

za cenu 15.628,-Kč plus DPH. 

Usnesením č.  11a) Pronájem hrobového místa M-XIX-6/UH – urnový hrob, na 

pohřebišti Buštěhrad, . 

Usnesením č.  11b) Pronájem hrobového místa M-XIX-7/UH – urnový hrob, na 

pohřebišti Buštěhrad, . 

Usnesením č.  11c) Pronájem hrobového místa M-XIX-8/UH – urnový hrob, na 

pohřebišti Buštěhrad, 

Usnesením č.  11d) Pronájem hrobového místa M-XIX-9/UH – urnový hrob, na 

pohřebišti Buštěhrad, r. 

Usnesením č.  11e) Pronájem hrobového místa L-II-29/UK – urnové kolumbárium, na 

pohřebišti Buštěhrad, 

Usnesením č.  12 Smlouvu o zajišťování financování a dopravní obslužnosti mezi 

Středočeským krajem zastoupeným organizací Integrovaná doprava 

Středočeského kraje, příspěvková organizace, a městem Buštěhrad. 

Usnesením č.  13 Dodatek č. 2. Zřizovací listiny příspěvkové organizace ZUŠ 

Buštěhrad, v předloženém znění. 

Usnesením č.  14 Obsazení volného bytu č. 23 v DPS Buštěhrad 

která je v registru čekatelů na obsazení bytu v DPS na 

základě schválení zastupitelstva města Buštěhradu. 
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Usnesením č. 15 Uzavření kupní smlouvy mezi Městem Buštěhrad a 

– pozemek budoucího parc. č. 936/4 o výměře 

191m
2
, za cenu 50,-Kč/m

2
, celková cena:  9.550,-Kč. 

   

 

 

Odkládá se:  Bod č. 4 

Bere na vědomí:  Bod č. 10 

    

    

 

Vyhotoveno dne: 2. března 2022   

     

Ověřovatelé: 

 

Eva Gallatová                                 dne:  

         

Jakub Plášek              dne:  

 

Starostka města: 

 

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




