
 

                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne 26. 01. 2022 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

č. 1 / 2022 

                                                                                                 

Č.j. :   152/ 2022 - 1 

 

 

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

       Jiřina Kopsová, Jakub Plášek, Hana Hejná 

                                   

Omluveni: Eva Gallatová, Miroslav Mudra, Jan Mrkvička 

 

Přítomnost veřejnosti – čtyři osoby. Pořizován audiozáznam. Zasedání bylo živě streamováno na 

facebookové stránce města. V době zahájení přítomno 8 z 11 zastupitelů, zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. 

 

1. Zahájení zasedání 

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

Daniela Javorčeková, (dále předsedající).  

Jako zapisovatelku předsedající navrhla Dagmar Novotnou. Za ověřovatele zápisu tohoto 

zasedání předsedající navrhla: Magda Kindlová, Hana Hejná. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje ověřovatele zápisu Magdu 

Kindlovou a Hanu Hejnou, jako zapisovatelku Dagmar Novotnou. 

Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 1 schválen. 

       

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 12/2021 

K zápisu ze zasedání č. 12/2021 nebyly vzneseny ze strany zastupitelů ani občanů žádné 

připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání č. 12/2021. 

Pro: 8    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. 6. Uzavření kupní smlouvy mezi městem Buštěhrad a Městskou částí Praha – Ďáblice.    

Předmětem koupě je speciální automobil cisternový Karosa CAS K 25-L 101, cena 220 000,-  

Kč – zastupitelstvu pouze na vědomí.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje změnu znění bodu č. 6 v   

programu zasedání. 

Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 
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Bod č. 17. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístnění 

stavby č. 001 mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené společností 

Elektromont Matějka, a. s. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu č. 17. Smlouva  

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístnění stavby č. 001 mezi  

městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené společností Elektromont Matějka,  

a.s. do programu zasedání. 

Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 17. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístnění   

stavby č. 001 mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené společností  

Elektromont Matějka, a. s. byl zařazen na program zasedání. 

 

Bod č. 18. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístnění  

stavby Buštěhrad, Sladkovského, parc. č. 1141, mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. 

s., zastoupené společností KS Montáže, s. r. o. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu č. 18. Smlouva  

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístnění stavby Buštěhrad,  

Sladkovského, parc. č. 1141, mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené  

společností KS Montáže, s. r. o. do programu zasedání. 

Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 18. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístnění 

stavby Buštěhrad, Sladkovského, parc. č. 1141, mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, 

a.s., zastoupené společností KS Montáže, s. r. o. do programu zasedání byl zařazen do  

programu zasedání. 

 

Bod č. 19. Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa M-XIX-8/UH – urnový hrob, na 

pohřebišti Buštěhrad.  Přibližné rozměry hrobu jsou 0,90 m x 0,90 m, což je celkem 0,81 m
2
. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu č 19. Vyvěšení 

záměru na pronájem hrobového místa M-XIX-8/UH – urnový hrob, na pohřebišti 

Buštěhrad.  Přibližné rozměry hrobu jsou 0,90 m x 0,90 m, což je celkem 0,81 m
2
do 

programu zasedání. 

Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 19. Schválení vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa M-XIX-8/UH – urnový 

hrob, na pohřebišti Buštěhrad.  Přibližné rozměry hrobu jsou 0,90 m x 0,90 m, což je celkem 

0,81 m
2
, byl zařazen do programu zasedání. 

 

Bod č. 20. Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa M-XIX-9/UH – urnový hrob, na 

pohřebišti Buštěhrad.  Přibližné rozměry  hrobu jsou 0,90 m x 0,90 m, což je celkem 0,81 m
2
. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu 20. Vyvěšení 

záměru na pronájem hrobového místa M-XIX-9/UH – urnový hrob, na pohřebišti 

Buštěhrad.  Přibližné rozměry  hrobu jsou 0,90 m x 0,90 m, což je celkem 0,81 m
2 

na 

program zasedání. 

Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 20. Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa M-XIX-9/UH – urnový hrob, na 

pohřebišti Buštěhrad.  Přibližné rozměry  hrobu jsou 0,90 m x 0,90 m, celkem 0,81 m
2
, byl 

zařazen do programu zasedání. 
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Bod č. 21. Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa L-II-29/UK – urnové 

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

je celkem 0,18 m
2
. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu 21. Vyvěšení 

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

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

program zasedání. 

Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 21. Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa L-II-29/UK – urnové 

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

je celkem 0,18 m
2
., byl zařazen do programu zasedání. 

 

Bod č. 22. Na vědomí – objednávka vytvoření odpočinkové zóny v ulici U Kapličky, 

dodavatel – Bonita Group Service, s. r. o., cena 362 628,29 vč, DPH 
Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 

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

Objednávka vytvoření odpočinkové zóny v ulici U Kapličky, dodavatel Bonita Group 

Service, s.r.o., za cenu 362 628,29 včetně DPH, do programu zasedání. 

Bod č. 22. Objednávka vytvoření odpočinkové zóny v ulici U Kapličky, dodavatel Bonita 

Group Service, s.r.o., za cenu 362 628,29 včetně DPH, byl zařazen na program zasedání. 

 

Bod č. 23. DPS Buštěhrad – zařazení do registru čekatelů na byt – p. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu č. 23. zařazení 

do registru čekatelů na byt – , 

do programu zasedání. 

Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 23. zařazení do registru čekatelů na byt –  

, byl zařazen na program zasedání. 

 

Bod č. 24. Aktualizace Pravidel pro tvorbu a použití sociálního fondu Města Buštěhradu 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu č. 24. Pravidla 

pro tvorbu a použití sociálního fondu Města Buštěhradu, do programu zasedání. 

Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 24. Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu Města Buštěhradu, byl zařazen na 

program zasedání. 

 

Došlo k přečíslování bodů programu: 

Bod č. 25: Obecná diskuze 

 

Znění programu:  

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 12/2021  

3. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

4. Rozpočtové opatření 
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5. ZŠ a MŠ Oty Pavla – souhlas s navýšením počtu dětí ve šk. roce 2021/2022 

v jednotlivých třídách MŠ 

6. Uzavření kupní smlouvy mezi městem Buštěhrad a Městskou částí Praha – Ďáblice. 

Předmětem koupě je speciální automobil cisternový Karosa CAS K 25-L 101, cena 

220 000,- Kč – pouze na vědomí 

7. Vyvěšení záměru na prodej pozemku s budoucím parc. č. 527/4 

8. Projekt zeleň v extravilánu II. – zadání PD  

9. Přeložky VO a nové VO na Kladenské – zadání PD  

10. Schválení programu „Kompostuji, nepotřebuji hnědou popelnici“ na rok 2022 

11. Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa M-XIX-6/UH – urnový hrob, na 

pohřebišti Buštěhrad.  Přibližné rozměry hrobu jsou 0,90 m x 0,90 m, což je celkem 0,81 

m
2
. 

12. OZV č. 1/2022 - K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných 

prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky 

13. OZV č. 2/2022 – O stanovení nočního klidu 

14. Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa M-XIX-7/UH – urnový hrob, na 

pohřebišti Buštěhrad.  Přibližné rozměry hrobu jsou 0,90 m x 0,90 m, což je celkem 0,81 

m
2
. 

15. Schválení záměru pronájmu hrobového místa L-I-7/UK – okénko kolumbária,  

16. Nový ceník služeb v Infocentru a knihovně 

17. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístnění stavby č. 

001 mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené společností Elektromont 

Matějka, a. s. 

18. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístnění stavby 

Buštěhrad, Sladkovského, parc. č. 1141, mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s., 

zastoupené společností KS Montáže, s. r. o. 

19. Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa M-XIX-8/UH – urnový hrob, na 

pohřebišti Buštěhrad.  Přibližné rozměry hrobu jsou 0,90 m x 0,90 m, což je celkem 0,81 

m
2
. 

20. Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa M-XIX-9/UH – urnový hrob, na 

pohřebišti Buštěhrad.  Přibližné rozměry  hrobu jsou 0,90 m x 0,90 m, což je celkem 0,81 

m
2
. 

21. Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa L-II-29/UK – urnové kolumbárium, na 

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

m
2
. 

22. Na vědomí – objednávka vytvoření odpočinkové zóny v ulici U Kapličky, dodavatel – 

Bonita Group Service, s. r. o., cena 362 628,29 vč, DPH 

DPS Buštěhrad – zařazení do registru čekatelů na byt – k 

 

23. Aktualizace Pravidel pro tvorbu a použití sociálního fondu Města Buštěhradu 

24. Obecná diskuze                 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný program zasedání  

zastupitelstva č. 1/2022. 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 3 byl schválen. 

 

4. Rozpočtové opatření 1 / 2022 
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Předsedající informuje o navrženém rozpočtovém opatření č. 1/2022. Přesuny spočívají na 

straně příjmové v poplatcích za obecní systém odpadového hospodářství, v přijaté investiční 

dotaci na revitalizaci ZUŠ, a přijaté dary na autobusové zastávky a vybudování relaxační 

zóny. Na straně výdajové – záležitosti veřejných komunikací, vybudování veřejného 

osvětlení-přeložky VO Kladenská, péče o vzhled obce a veřejnou zeleň-projekt zeleně 

v extravilánu města, výdaje na stavbu autobusových zastávek a na revitalizaci ZUŠ 

Buštěhrad. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022. 

Pro:8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 4 byl schválen. 

 

5. ZŠ a MŠ Oty Pavla – souhlas s navýšením počtu dětí ve šk. roce 2021/2022 

v jednotlivých třídách MŠ 

Předsedkyně školského výboru M. Kindlová seznamuje přítomné s žádostí ředitele ZŠ a MŠ 

Oty Pavla Buštěhrad o schválení navýšení počtu dětí ve třídách MŠ Hřebečská. Počty jsou 

předkládány následující: 

1. Třída zůstává v počtu 24 d 

Celkový počet dětí nepřevyšuje kapacitu mateřské školy Hřebečská 660, Buštěhrad. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje změnu v počtu dětí v MŠ 

Hřebečská, pro školní rok 2021/2022, podle předloženého návrhu. 

Pro: 8                           Proti: 0                                   Zdržel se: 0            

Návrh usnesení č. 5 byl schválen.  
 

6. Uzavření kupní smlouvy mezi městem Buštěhrad a Městskou částí Praha – Ďáblice. 

Předmětem koupě je speciální automobil cisternový Karosa CAS K 25-L 101, cena 

220 000,- Kč – pouze na vědomí 

Předsedající informuje o uzavření kupní smlouvy mezi městskou částí Ďáblice a Městem 

Buštěhradem na koupi speciálního cisternového automobilu Karosa CAS K 25-L 101. 

Diskuze: J. Plášek: koupě tohoto automobilu byla na poradě zastupitelů konzultována a 

zastupitelstvo s koupí souhlasí. Uzavření smlouvy je v kompetenci starostky. Cena je v rámci 

rozpočtu města, město s koupí počítalo. JSDH městu děkuje. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu bere na vědomí. 

 

7. Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc.č. 527/1, 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 

připlocena. Navrhuje část pozemku žadatelům odprodat. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na prodej 

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

527/4. 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 7 byl schválen. 

 

8. Projekt zeleň v extravilánu II. – zadání PD  
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Předsedající informuje, že po prvním projektu „Zeleň v extravilánu I“, který se setkal 

s úspěchem, se zastupitelé rozhodli přistoupit k projektu „Zeleň v extravilánu II.“. Jsou 

vybrány další lokality ve městě, kde je možnost osadit stromořadí. Pro zhotovení projektové 

dokumentace město obdrželo nabídku od společnosti LIVING IN GREEN s.r.o., za celkovou 

cenu 86.000,-Kč bez DPH. Navrhuje nabídku přijmout. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zadání projektové 

dokumentace na projekt „Zeleň v extravilánu II.“ společnosti LIVING IN GREEN s.r.o., 

za nabídkovou cenu 86.000,-Kč bez DPH. 

Pro: 7     Proti: 0      Zdržel se: J.Blesk 

Návrh usnesení č. 8 byl schválen. 

 

9. Přeložky VO a nové VO na Kladenské – zadání PD  

Předsedající informuje, že v souvislosti s revitalizací Kladenské ulice v Buštěhradě bude 

provedeno také nové veřejné osvětlení. Jedná se o dílčí projekt. P. Vavruška: Tato investice 

je vyvolána Středočeským krajem, který se rozhodl pro vytvoření projektu na revitalizaci 

ulice Kladenská v Buštěhradě. Náš dílčí projekt na veřejné osvětlení bude přiřazen k projektu 

na revitalizaci Kladenské, aby bylo možno požádat o územní rozhodnutí. 

Diskuze: J. Plášek: kdy bude realizace? P. Vavruška: Návrh projektové dokumentace bude 

hotov letos, bude nám dán k připomínkám, z těch vyjde poslední verze provedení + 

inženýring. Do konce tohoto roku by mělo být požádáno o územní rozhodnutí. Realizace 

proběhne v dalších letech. Je to projekt finančně náročný a na jeho realizaci se bude podílet 

Město Buštěhrad, spolu se Středočeským krajem a Krajskou správou údržby silnic. J. Blesk: 

od koho je podána nabídka? D. Javorčeková: od společnosti Meritum, která zpracovává 

projektovou dokumentaci pro Středočeský kraj. Cenová nabídka za projektovou dokumentaci 

je 120.000,-Kč bez DPH. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zhotovitele projektové 

dokumentace pro projekt přeložek veřejného osvětlení a stavbu nového veřejného osvětlení 

v rámci revitalizace ulice Kladenská v Buštěhradě v rámci rekonstrukce komunikací 

KSUS, nabídková cena 120.000,-Kč bez DPH. Projekt bude zpracován do úrovně 

stavebního povolení a dokumentace skutečného provedení. 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 9 byl schválen 

 

10. Aktualizace programu zastupitelstva města Buštěhradu „Kompostuji, nepotřebuji 

hnědou popelnici“ 
Předsedající informuje o nutnosti aktualizace motivačního programu města Buštěhradu, který 

umožňuje poskytnutí úlevy z místního poplatku o 200,-Kč na osobu ročně, pokud se osoba 

zaváže, že bude biologický odpad kompostovat, a tím nebude mít k dispozici hnědou 

popelnici. Vzhledem k novele zákona o odpadech a novele zákona o místních poplatcích je 

potřeba motivační program aktualizovat. 

Diskuze:  0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje aktualizaci motivačního 

programu zastupitelstva města Buštěhradu, zvaného: „Kompostuji, nepotřebuji hnědou 

popelnici“, pro rok 2022. 

Pro: 8     Proti: 0       Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 10 byl schválen. 
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11. Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa M-XIX-6/UH – urnový hrob, na 

pohřebišti Buštěhrad.  Přibližné rozměry hrobu jsou 0,90 m x 0,90 m, což je celkem 

0,81 m
2
. 

Předsedající předkládá návrh na vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa – urnového 

hrobu, dle označení. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na pronájem 

hrobového místa M-XIX-6/UH – urnový hrob, na pohřebišti Buštěhrad.  Přibližné 

rozměry hrobu jsou 0,90 m x 0,90 m, což je celkem 0,81 m
2
. 

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

Návrh usnesení č. 11 byl schválen. 

 

12. OZV č. 1/2022 - K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných 

prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky 

Předsedající informuje, že návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2022,  kterou by 

zastupitelstvo chtělo regulovat použití zábavní pyrotechniky se odkládá, zastupitelstvo musí 

obsah vyhlášky ještě řádně prodiskutovat. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odložení návrhu obecně 

závazné vyhlášky č. 1/2022, kterou se reguluje použití zábavní pyrotechniky na území 

města Buštěhradu. 

Pro: 8    Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 12 byl schválen                              

 

13. OZV č. 2/2022 – O stanovení nočního klidu 

Předsedající informuje, že i návrh této nové obecně závazné vyhlášky města Buštěhradu o 

stanovení  - regulaci - nočního klidu, navrhuje odložit kvůli obšírnějšímu prodiskutování. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odložení schválení návrhu 

OZV č. 2/2022 o stanovení doby nočního klidu na území města Buštěhradu. 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 13 byl schválen. 

 

14. Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa M-XIX-7/UH – urnový hrob, na 

pohřebišti Buštěhrad.  Přibližné rozměry hrobu jsou 0,90 m x 0,90 m, což je celkem 

0,81 m
2
. 

Předsedající předkládá návrh na vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa, jehož název 

je výše uveden.. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pronájem hrobového místa 

M-XIX-7/UH – urnový hrob, na pohřebišti Buštěhrad.  Přibližné rozměry hrobu jsou 0,90 

m x 0,90 m, což je celkem 0,81 m
2
. 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 14 byl schválen. 

    

15. Schválení záměru pronájmu hrobového místa L-I-7/UK – okénko kolumbária 
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Předsedající informuje o návrhu vyvěsit záměr na pronájem hrobového místa, okénka 

v kolumbáriu hřbitova Buštěhrad, označeného výše. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje záměr na pronájem 

hrobového místa L-I-7/UK – okénko kolumbária, na pohřebišti Buštěhrad.   

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 15 byl schválen. 

 

16. Nový ceník služeb v Infocentru a knihovně 

Předsedající informuje o novém ceníku služeb a potravin, které jsou prodávány v Infocentru 

zámku Buštěhrad. Ceník je přílohou zápisu. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje ceník služeb a potravin 

v Infocentru Buštěhrad. 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 16 byl schválen. 

 

17. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístnění stavby č. 

001 mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené společností 

Elektromont Matějka, a. s. 

Předsedající předkládá návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. 001, jedná se o pozemek ve Vrbové ulici, věcné 

břemeno je pro zařízení distribuční soustavy. 

Diskuze:  0 

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

zřízení věcného břemene a dohodu o umístnění stavby č. 001 mezi městem Buštěhrad a 

ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené společností Elektromont Matějka, a. s. 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 17 byl schválen 

 

18. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístnění stavby 

Buštěhrad, Sladkovského, parc. č. 1141, mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. 

s., zastoupené společností KS Montáže, s. r. o. 

Předsedající předkládá návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby, jedná se o pozemek v ulici Sladkovského pro pozemek 

parc.č. 1141, věcné břemeno je pro zařízení distribuční soustavy. 

Diskuze:  0 

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

zřízení věcného břemene a dohodu o umístnění stavby v ulici Sladkovského, parc. č. 1141, 

mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené společností KS Montáže, s. r. 

o. 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 18 byl schválen 

 

19. Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa M-XIX-8/UH – urnový hrob, na 

pohřebišti Buštěhrad.  Přibližné rozměry hrobu jsou 0,90 m x 0,90 m, což je celkem 

0,81 m
2
. 

Předsedající předkládá návrh na vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa, výše 

uvedeného. 

Diskuze: 0 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na pronájem 

hrobového místa M-XIX-8/UH – urnový hrob, na pohřebišti Buštěhrad.  Přibližné 

rozměry hrobu jsou 0,90 m x 0,90 m, což je celkem 0,81 m
2
. 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 19 byl schválen. 

 

20. Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa M-XIX-9/UH – urnový hrob, na 

pohřebišti Buštěhrad.  Přibližné rozměry  hrobu jsou 0,90 m x 0,90 m, což je celkem 

0,81 m
2
. 

Předsedající předkládá návrh na vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa, výše 

uvedeného. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na pronájem 

hrobového místa M-XIX-9/UH – urnový hrob, na pohřebišti Buštěhrad.  Přibližné 

rozměry hrobu jsou 0,90 m x 0,90 m, což je celkem 0,81 m
2
. 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 20 byl schválen. 

 

21. Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa L-II-29/UK – urnové kolumbárium, na 

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

0,18 m
2
. 

Předsedající předkládá návrh na vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa, výše 

uvedeného. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na pronájem 

hrobového místa L-II-29/UK – urnové kolumbárium, na pohřebišti Buštěhrad.  Přibližné 

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

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 21 byl schválen. 

 

22. Na vědomí – objednávka vytvoření odpočinkové zóny v ulici U Kapličky, dodavatel – 

Bonita Group Service, s. r. o., cena 362 628,29 vč, DPH. 

Předsedající dává na vědomí, že byla provedena objednávka na vytvoření odpočinkové zóny 

v ulici U Kapličky. Odpočinková zóna bude vytvořena z finančního daru. Celková cena 

zhotovení odpočinkové zóny je 362.628,29 Kč včetně DPH, zhotovitelem bude společnost 

BONITA Group Service s. r. o. Zóna bude složena z herních prvků pro děti i pro dospělé. 

Zhotovení: konec dubna 2022. Projednáno na poradě zastupitelů 

Diskuze: 0 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

23. DPS Buštěhrad – zařazení do registru čekatelů na byt – p. Plechatá Růžena, p. Vlasák 

Vladimír, p. Zikmundová Jana 

Předsedající dává slovo předsedovi sociálního a zdravotního výboru, J. Bleskovi. Máme tři 

zájemce o zařazení do registru uchazečů o byt v DPS Buštěhrad. U všech tří bylo provedeno 

místní šetření, a lékařské posouzení zdravotního stavu. Všichni podmínkám pro umístění 

v DPS Buštěhrad vyhovují. Navrhuje tedy jejich zařazení do registru uchazečů o byt v DPS. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení uchazeče o byt v DPS 

do registru uchazečů. 

 P. Růžena Plechatá  Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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 P. Vladimír Vlasák  Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 P. Jana Zikmundová Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 23a), 23b) a 23c) byl schválen. 

 

24. Aktualizace Pravidel pro tvorbu a použití sociálního fondu Města Buštěhradu 

Předsedající předkládá návrh aktualizace Pravidel pro tvorbu a použití sociálního fondu 

Města Buštěhradu. Fond je určen pro zaměstnance města a uvolněné zastupitele města. Jedná 

se o příspěvky na stravování, důchodové připojištění a příspěvky na částečnou úhradu 

pohřbu. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nová Pravidla pro tvorbu a 

použití sociálního fondu Města Buštěhradu. 

Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 24. byl schválen. 

 

25. Obecná diskuze: 

D. Javorčeková: Přestavba ZUŠ běží podle plánu.  

H. Hejná: jak je to s měřením hluku na I/61? Zvýšený provoz kamionů k Lidlu. D. 

Javorčeková: Lidl provedl vlastní měření hluku, prý vyšly nižší hodnoty než v předchozích 

letech. Mají v plánu mít projektovou dokumentaci na prodejnu Lidl, měla by být hotova do 

konce tohoto roku, v rámci prodejny zde bude i bankomat. 

D. Javorčeková: na žádost paní Podané poptala cenu za zhotovení projektové dokumentace 

na vozovku a dešťovou kanalizaci v ulici Topolová. Vypsala výběrové řízení a obeslala paní 

Podanou navržené firmy. Nikdo neodpověděl, výběrové řízení tedy zrušila. Vypsala znova na 

jiné dodavatele, první a druhý oslovení nezareagovali, třetí oslovený uvedl cenu za PD ve 

výši 1.mil.400tis., což je neúměrná cena. Zkusí poptat další jiné firmy na zhotovení PD. 

J. Blesk: zajistil dvířka na molech rybníka. 

P. Kotouč: informuje o soutěži harckých kanárů. V rámci soutěže se Buštěhrad dobře umístil, 

ukázal ceny a dvě medaile. Zastupitelé blahopřejí. 

 

Dále se do diskuze nikdo nepřihlásil. Předsedající ukončila zasedání v 18:20 hodin. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 1/2022 

ze dne 26. 01. 2022 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 1/2022 ze dne 26. 01. 2022 přijalo tato usnesení: 

 

Schvaluje: 
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Usnesením č.  1   Ověřovatele zápisu Magdu Kindlovou a Hanu Hejnou a jako 

zapisovatelku Dagmar Novotnou 

Usnesením č.  2  Zápis ze zasedání č. 12/2021 

Usnesením č.  3   Program zasedání č. 1/2022 

Usnesením č.  4 Rozpočtové opatření č. 1/2022 

Usnesením č.  5  Změnu v počtu dětí v MŠ Hřebečská, pro školní rok 2021/2022, 

podle předloženého návrhu. 

Usnesením č.  7 Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 527/1, o výměře 

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

Usnesením č.  8 Zadání projektové dokumentace na projekt „Zeleň v extravilánu 

II.“ společnosti LIVING IN GREEN s.r.o., za nabídkovou cenu 

86.000,-Kč bez DPH. 

Usnesením č.  9 Zhotovitele projektové dokumentace pro projekt přeložek 

veřejného osvětlení a stavbu nového veřejného osvětlení v rámci 

revitalizace ulice Kladenská v Buštěhradě v rámci rekonstrukce 

komunikací KSUS, nabídková cena 120.000,-Kč bez DPH. Projekt 

bude zpracován do úrovně stavebního povolení a dokumentace 

skutečného provedení. 

Usnesením č.  10 Aktualizaci motivačního programu zastupitelstva města 

Buštěhradu, zvaného: „Kompostuji, nepotřebuji hnědou popelnici“, 

pro rok 2022. 

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

pohřebišti Buštěhrad.  Přibližné rozměry hrobu jsou 0,90 m x 0,90 

m, což je celkem 0,81 m
2
. 

Usnesením č.  12 Odložení návrhu obecně závazné vyhlášky č. 1/2022, kterou se 

reguluje použití zábavní pyrotechniky na území města Buštěhradu. 

Usnesením č.  13 Odložení schválení návrhu OZV č. 2/2022 o stanovení doby 

nočního klidu na území města Buštěhradu. 

Usnesením č.  14 Pronájem hrobového místa M-XIX-7/UH – urnový hrob, na 

pohřebišti Buštěhrad.  Přibližné rozměry hrobu jsou 0,90 m x 0,90 

m, což je celkem 0,81 m
2
. 

Usnesením č. 15 Záměr na pronájem hrobového místa L-I-7/UK – okénko 

kolumbária, na pohřebišti Buštěhrad.   

 Usnesením č. 16 Ceník služeb a potravin v Infocentru Buštěhrad. 

            Usnesením č. 17 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístnění stavby č. 001 mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, 

a. s., zastoupené společností Elektromont Matějka, a. s. 

Usnesením č. 18  Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístnění stavby v ulici Sladkovského, parc. č. 1141, mezi městem 

Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené společností KS 

Montáže, s. r. o. 

Usnesením č. 19 Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa M-XIX-8/UH – 

urnový hrob, na pohřebišti Buštěhrad.  Přibližné rozměry hrobu 

jsou 0,90 m x 0,90 m, což je celkem 0,81 m
2
. 

Usnesením č. 20 Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa M-XIX-9/UH – 

urnový hrob, na pohřebišti Buštěhrad.  Přibližné rozměry hrobu 

jsou 0,90 m x 0,90 m, což je celkem 0,81 m
2
. 
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Usnesením č. 21  Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa L-II-29/UK – 

urnové kolumbárium, na pohřebišti Buštěhrad.  Přibližné 

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

Usnesením č. 23 Zařazení uchazečů do registru žadatelů o byt v DPS: 

a)  

b)  

c) 

Usnesením č. 24 Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu Města Buštěhradu. 

 

 

 

Bere na vědomí:  Bod č. 6 

   Bod č. 22 

    

 

Vyhotoveno dne: 8. února 2022   

     

Ověřovatelé: 

 

Magda Kindlová                                 dne:  

         

Hana Hejná              dne:  

 

Starostka města: 

 

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




