Zápis
ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ),
které se konalo dne 27. 07. 2022 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1
č. 7 / 2022
Č.j. : 1439/ 2022 - 1
Přítomni: Daniela Javorčeková, Jiří Blesk, Pavel Vavruška, Eva Gallatová, Magda Kindlová,
Hana Hejná, Miroslav Mudra, Jakub Plášek, Jiřina Kopsová
Omluveni: Karel Jelínek, Jan Mrkvička
Přítomnost veřejnosti – dvě osoby. Pořizován audiozáznam. Zasedání bylo živě streamováno na
facebookové stránce města. V době zahájení přítomno 6 z 11 zastupitelů, zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
1. Zahájení zasedání

Zasedání zastupitelstva města zahájila v 17:33 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: Jiřina Kopsová, Pavel Vavruška.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje ověřovatele zápisu Jiřinu
Kopsovou, Pavla Vavrušku, jako zapisovatelku Dagmar Novotnou.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 1 schválen.
2. Schválení zápisu ze zasedání č. 6/2022

K zápisu ze zasedání č. 6/2022 nebyly vzneseny ze strany zastupitelů ani občanů žádné
připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání č. 6/2022
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 2 schválen.
3. Návrh programu zasedání / doplnění programu zasedání / schválení doplnění

programu zasedání
Předsedající předkládá doplnění programu zasedání o body:
Bod č. 4. Schválení výběru dodavatele na akci: parčík Olivová změnit bod programu
zasedání a nahradit jej zněním: Rozpočtové opatření č. 7/2022
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu č. 4. změnit bod
programu zasedání a nahradit jej zněním: Rozpočtové opatření č. 7/2022
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 4. změna v programu zasedání byl schválen.
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Bod č. 10. Schválení vyvěšení záměru pronájmu hrobového místa F-III-3/H1 –
jednohrob, na pohřebišti Buštěhrad. Přibližné rozměry hrobového místa jsou: délka
2,50 x 1,10 m celkem 2,75 m2.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu 10. Schválení
vyvěšení záměru k pronájmu hrobového místa F-III-3/H1 – jednohrob, na pohřebišti
Buštěhrad. Přibližné rozměry hrobového místa jsou: délka 2,50 x 1,10 m celkem 2,75 m2,
do programu zasedání.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 10. Schválení vyvěšení záměru k pronájmu hrobového místa F-III-3/H1 –
jednohrob, na pohřebišti Buštěhrad. Přibližné rozměry hrobového místa jsou: délka
2,50 x 1,10 m celkem 2,75 m2, byl zařazen na program zasedání.
Bod č. 11. DPS Buštěhrad – schválení dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o
dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby mezi Středočeským krajem a DPS
Buštěhrad
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu č. 11. DPS
Buštěhrad – schválení dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na
poskytování sociální služby mezi Středočeským krajem a DPS Buštěhrad, do programu
zasedání.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 11. DPS Buštěhrad – schválení dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o
dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby mezi Středočeským krajem a DPS
Buštěhrad, byl zařazen na program zasedání.
V 17:38 hod. příchod zastupitelů Jiřího Bleska a Jakuba Pláška, změna v počtu zastupitelů
na 8.
Bod č. 12. Schválení přijetí neinvestiční dotace MŠMT v rámci výzvy Adaptační
skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu č. 12.
Schválení přijetí neinvestiční dotace MŠMT v rámci výzvy Adaptační skupiny pro děti
cizince migrující z Ukrajiny, do programu zasedání.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: J. Blesk
Bod č. 12. Schválení přijetí neinvestiční dotace MŠMT v rámci výzvy Adaptační
skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny, byl zařazen na program zasedání.
Bod č. 13. Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 1076 o výměře cca 55 m2
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu č. 13. Vyvěšení
záměru na prodej části pozemku parc. č. 1076 o výměře cca 55 m2, do programu zasedání.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 13. Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 1076 o výměře cca 55 m2,
byl zařazen na program zasedání.
Bod č. 14. Podání žádosti o dotaci na akci: „Přírodní zahradu pro MŠ Buštěhrad“,
Program: MŽP, Výzva č. 5/2022 Přírodní zahrady, Prioritní oblast: 6. Environmentální
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prevence, Podporované aktivity: 6.1.C – Rekonstrukce a vybavení center ekologické
výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu 14. Podání
žádosti o dotaci na akci: „Přírodní zahradu pro MŠ Buštěhrad“, Program: MŽP, Výzva č.
5/2022 Přírodní zahrady, Prioritní oblast: 6. Environmentální prevence, Podporované
aktivity: 6.1.C – Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných
zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“), do programu zasedání.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 14. Podání žádosti o dotaci na akci: „Přírodní zahradu pro MŠ Buštěhrad“,
Program: MŽP, Výzva č. 5/2022 Přírodní zahrady, Prioritní oblast: 6. Environmentální
prevence, Podporované aktivity: 6.1.C – Rekonstrukce a vybavení center ekologické
výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“), byl zařazen
na program zasedání.
Bod č. 15. Schválení firmy na administraci žádosti o dotaci na přírodní zahradu MŠ
(TNT)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu č. 15.
Schválení firmy na administraci žádosti o dotaci na přírodní zahradu MŠ (TNT), do
programu zasedání.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 15. Schválení firmy na administraci žádosti o dotaci na přírodní zahradu MŠ
(TNT), byl zařazen na program zasedání.
Bod č. 16. Schválení zhotovitele realizační dokumentace na přírodní zahradu MŠ (arch.
Pěšičková)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu č. 16.
Schválení zhotovitele realizační dokumentace na přírodní zahradu MŠ (arch. Pěšičková),
do programu zasedání.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 16. Schválení zhotovitele realizační dokumentace na přírodní zahradu MŠ (arch.
Pěšičková), byl zařazen na program zasedání.
Bod č. 17. Podání žádosti o investiční dotace z MV v rámci programu "Dotace pro
jednotky SDH obcí" v roce 2023, Podprogram: JSDH_V2_2023 Pořízení nového
dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení (přívěs pro hašení pro
JSDH Buštěhrad)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu č. 17. Podání
žádosti o investiční dotace z MV v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce
2023, Podprogram: JSDH_V2_2023 Pořízení nového dopravního automobilu nebo
požárního přívěsu pro hašení (přívěs pro hašení pro JSDH Buštěhrad), do programu
zasedání.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 17. Podání žádosti o investiční dotace z MV v rámci programu "Dotace pro
jednotky SDH obcí" v roce 2023, Podprogram: JSDH_V2_2023 Pořízení nového
dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení (přívěs pro hašení pro
JSDH Buštěhrad), byl zařazen na program zasedání.
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Došlo k přečíslování bodu v programu:
Bod č. 18. Obecná diskuze
Znění programu:
1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky
2. Schválení zápisu ze zasedání č. 6/2022
3. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání
4. Rozpočtové opatření č. 7 / 2022
5. Schválení výběru dodavatele pro ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad – jurta
6. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Buštěhrad a firmou Archatt
Památky, s. r. o.
7. Prodloužení nájemní smlouvy – nebytové prostory bytového domu na adrese Palackého
65, Buštěhrad, o velikosti 45 m2 do 1. 8. 2023.
8. Prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě č. 10 na adrese Starý Hrad č.p. 128,
Buštěhrad, do 1 .8. 2023.
9. Schválení pronájmu hrobového místa: L – III-4/UK (kolumbárium), na pohřebišti
Buštěhrad.
10. Schválení pronájmu hrobového místa F-III-3/H1 – jednohrob, na pohřebišti Buštěhrad.
Přibližné rozměry hrobového místa jsou: délka 2,50 x 1,10 m celkem 2,75 m2.
11. DPS Buštěhrad – schválení dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na
poskytování sociální služby mezi Středočeským krajem a DPS Buštěhrad
12. Schválení přijetí neinvestiční dotace MŠMT v rámci výzvy Adaptační skupiny pro děti
cizince migrující z Ukrajiny
13. Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 1076 o výměře cca 55 m2
14. Podání žádosti o dotaci na akci: „Přírodní zahradu pro MŠ Buštěhrad“, Program: MŽP,
Výzva č. 5/2022 Přírodní zahrady, Prioritní oblast: 6. Environmentální prevence,
Podporované aktivity: 6.1.C – Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy,
učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“)
15. Schválení firmy na administraci žádosti o dotaci na přírodní zahradu MŠ (TNT)
16. Schválení zhotovitele realizační dokumentace na přírodní zahradu MŠ (arch. Pěšičková)
17. Podání žádosti o investiční dotace z MV v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH
obcí" v roce 2023, Podprogram: JSDH_V2_2023 Pořízení nového dopravního
automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení (přívěs pro hašení pro JSDH Buštěhrad)
18. Obecná diskuse
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný program zasedání
zastupitelstva č. 7/2022.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 3 byl schválen.
4. Rozpočtové opatření č. 7 / 2022
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Předsedající informuje o rozpočtovém opatření č. 7/2022. Přesuny spočívají na straně
příjmové v přijatých daních, průtoková dotace pro ZŠ a MŠ, dotace na opravu zámku,
průtoková dotace pro DPS, přijaté neinvestiční příspěvky, refundace sociálního pohřbu a
ostatní náhrady. Na straně výdajové jsou to přesuny v rámci úhrady za dopravní obslužnost
Buštěhradu-linková doprava, výdej průtokových dotací pro příspěvkové organizace, oprava
zámku, mobilní WC, případová studie „Vážení a evidence odpadů ve městě Buštěhradě.“
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č.7/2022.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 4 byl schválen.
5. Schválení výběru dodavatele pro ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad – jurta

Předsedkyně předkládá ke schválení výběr zhotovitele pro akci: „Pořízení jurty v ZŠ“,
z poskytnuté dotace z Programu rozvoje venkova. Jurta bude sloužit pro výuku tříd MŠ,
soutěžili jsme dodavatele, přihlásil se pouze jeden uchazeč, který s instalací má zkušenosti,
podle dodaných referencí. Jedná se o firmu: CZECH TENTS, s.r.o., Nám. Míru 279, 277 35
Mšeno, IČ: 040 74 904, nabídková cena: 688.254,-Kč včetně DPH. Předsedající navrhuje
schválit tohoto zhotovitele.
Diskuze: J. Plášek: odpovídá cena skutečným nákladům na pořízení? D. Javorčeková: ano,
odpovídá, dílo by mělo být dokončeno 3/2023.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výběr dodavatele pro ZŠ a MŠ
Oty Pavla, Buštěhrad – zhotovení jurty, firmu: : CZECH TENTS, s.r.o., Nám. Míru 279,
277 35 Mšeno, IČ: 040 74 904, nabídková cena: 688.254,-Kč včetně DPH.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 5 byl schválen.
6. Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Buštěhrad a firmou Archatt

Památky, s. r. o.
Předsedající informuje o obsahu Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Archatt
památky, která rekonstruuje střední křídlo zámku, část nad Infocentrem Buštěhrad. Práce
byly zastaveny částečně kvůli covidové situaci a částečně kvůli nedostatku financí, byl tím
dán prostor památkářům k restaurování fresek. Nyní po obdržené dotaci mohou práce opět
pokračovat, ovšem oproti uzavřené smlouvě došlo ke změnám v cenách materiálu a práce,
oproti roku 2018, dodatek tedy ošetřuje tyto aspekty a některé vícepráce. Dodatek je uzavírán
na dobu do konce roku 2022, navýšení je 2 223 829,-Kč bez DPH, po novém roce bude
nutno uzavřít dodatek další.
Diskuze: J. Plášek: jaký je celkový rozpočet? D. Javorčeková: 5mil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o
dílo č. 18/02-8 z roku 2018, mezi městem Buštěhradem a firmou Archatt Památky, s. r. o.,
navýšení ceny: 2 223 829,-Kč bez DPH.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 6 byl schválen.
7. Prodloužení nájemní smlouvy – nebytové prostory bytového domu na adrese Palackého

65, Buštěhrad, o velikosti 45 m2 do 1. 8. 2023.
Předsedající informuje o návrhu prodloužit nájemní smlouvu nebytových prostor v budově
Palackého 65, Buštěhrad, pro
Diskuze: 0
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje prodloužení nájemní smlouvy
– nebytové prostory bytového domu na adrese Palackého 65, Buštěhrad, o velikosti 45 m2
pro
, do 1. 8. 2023.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se:0
Návrh usnesení č. 7 byl schválen.
8. Prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě č. 10 na adrese Starý Hrad č.p. 128,

Buštěhrad, do 1. 8. 2023.
Předsedající předkládá zastupitelům návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě
č. 10, na adrese Starý Hrad čp. 128, Buštěhrad, pro
. Nájem se
prodlužuje v návaznosti udržitelnosti projektu výstavba sociálních bytů, na který byla
získána dotace.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje prodloužení nájemní smlouvy
v sociálním bytě č. 10 na adrese Starý Hrad č.p. 128, Buštěhrad, do 1. 8. 2023, pro paní
Pro: 8
Proti: 0
Návrh usnesení č. 8 byl schválen.

Zdržel se: 0

9. Schválení pronájmu hrobového místa: L – III-4/UK (kolumbárium), na pohřebišti

Buštěhrad.
Předsedající předkládá zastupitelstvu návrh na pronájem hrobového místa, žadatelka: paní
, Buštěhrad.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pronájem hrobového místa: L
– III-4/UK (kolumbárium), na pohřebišti Buštěhrad,
.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 9 byl schválen
10. Schválení vyvěšení záměru k pronájmu hrobového místa F-III-3/H1 – jednohrob, na

pohřebišti Buštěhrad. Přibližné rozměry hrobového místa jsou: délka 2,50 x 1,10 m
celkem 2,75 m2.
Předsedající předkládá zastupitelstvu návrh na vyvěšení záměru výše uvedeného hrobového
místa.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru k pronájmu hrobového místa FIII-3/H1 – jednohrob, na pohřebišti Buštěhrad. Přibližné rozměry hrobového místa jsou:
délka 2,50 x 1,10 m celkem 2,75 m2..
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 10 byl schválen.
11. DPS Buštěhrad – schválení Dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku

na poskytování sociální služby mezi Středočeským krajem a DPS Buštěhrad
Předsedající předkládá ke schválení Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o
dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby podle zákona o sociálních službách.
Předmětem Dodatku č. 3 je změna článku II. bod 2 Smlouvy, kdy se mění celková maximální
výše poskytnuté dotace z 1 191 600,-Kč na 1 996 300,-Kč z důvodu přidělené čtvrté dílčí
splátky dotace ve výši 804 700,-Kč, v řádném dotačním řízení pro rok 2022.
Diskuze: 0
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o
dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby mezi Středočeským krajem a DPS
Buštěhrad.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 11 byl schválen
12. Schválení přijetí neinvestiční dotace MŠMT v rámci výzvy Adaptační skupiny pro děti

cizince migrující z Ukrajiny
Předsedající navrhuje schválit oznámení o poskytnutí neinvestiční dotace MŠMT pro
Základní školu a Mateřskou školu Oty Pavla na realizaci projektu pro podporu dětí
migrujících z Ukrajiny. Dotace je ve výši 300.000,-Kč. Z těchto prostředků se platí zejména
obědy pro děti a učební pomůcky.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí neinvestiční dotace
MŠMT v rámci výzvy Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny ve výši
300.000,-Kč.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 12 byl schválen.
13. Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 1076 o výměře cca 55 m2

Předsedající navrhuje schválit vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 1076 o
výměře cca 55m2. Žadatel:
.
Diskuze: J. Plášek: jedná se o nevyužitelný kus pozemku, souhlasí. P. Vavruška: upozorňuje,
aby v případné kupní smlouvě byl zohledněn stav opěrné zdi u předmětného pozemku, a bylo
ve smlouvě uvedeno, že pozemek žadatel nabývá i s opěrnou zdí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na prodej
části pozemku parc. č. 1076 o výměře cca 55 m2.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 13 byl schválen
14. Podání žádosti o dotaci na akci: „Přírodní zahradu pro MŠ Buštěhrad“, Program:

MŽP, Výzva č. 5/2022 Přírodní zahrady, Prioritní oblast: 6. Environmentální prevence,
Podporované aktivity: 6.1.C – Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy,
učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“)
Předsedající navrhuje podání žádosti o výše uvedenou dotaci, jedná se o revitalizaci zahrady
v MŠ Hřebečská. (Příchod zastupitele Milana Mudry, změna v počtu zastupitelů na 9).
Diskuze: J. Blesk: jaká je spoluúčast? D. Javorčeková : výše podpory je minimálně 100tis. a
maximálně 500tis. výše dotace je 85% nákladů, uznatelné náklady jsou také projekt a
administrace žádosti.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci na
akci: „Přírodní zahradu pro MŠ Buštěhrad“, Program: MŽP, Výzva č. 5/2022 Přírodní
zahrady, Prioritní oblast: 6. Environmentální prevence, Podporované aktivity: 6.1.C –
Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely
EVVO („Přírodní zahrady“).
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 14 byl schválen.
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15. Schválení firmy na administraci žádosti o dotaci na přírodní zahradu MŠ

Předsedající informuje, že v rámci administrace projektu Programu: MŽP, Výzva č. 5/2022
Přírodní zahrady, Prioritní oblast: 6. Environmentální prevence, Podporované aktivity: 6.1.C
– Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely
EVVO („Přírodní zahrady“), provedla poptávku pro administraci tohoto projektu. Nabídku
podala 1. DOMOZA projekt, cenová nabídka 30.000,-Kč bez DPH za podání žádosti o
dotaci. 2. TNT Consulting, nabídková cena: 14.000,-Kč bez DPH za podání žádosti o dotaci,
navíc nabízí provedení výběrového řízení za 17.000,-Kč bez DPH, a celkovou administraci
dotace za 36.000,-Kč. Předsedající navrhuje vybrat společnost TNT consulting, mimo jiné i
z toho důvodu, že spolupráci s ní již dlouhodobě zná a má s ní dobré zkušenosti.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výběr dodavatele - společnost
TNT consulting jako celkového administrátora žádosti o dotaci pro žádost z programu:
MŽP, Výzva č. 5/2022 Přírodní zahrady, Prioritní oblast: 6. Environmentální prevence,
Podporované aktivity: 6.1.C – Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben
a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“), za celkovou cenu 67.000,-Kč bez
DPH.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 15 byl schválen
16. Schválení zhotovitele realizační dokumentace na přírodní zahradu MŠ (arch.Pešičková)
Předsedající informuje, že v návaznosti na předchozí body, podání žádosti o dotaci, jeho
administraci, poptala nabídku na zpracování sadových úprav herní zahrady v MŠ Buštěhrad,
ve stupni „dokumentace skutečného provedení“. Nabídku podala firma Pro.Luka, krajinářský
atelier, Na Vršku 36, Klecany, Ing. Markéta Pešičková, nabídková cena: 58.000,-Kč, bez
DPH, není plátcem DPH.
Diskuze: J. Blesk: budou zde herní prvky? Bude zase potřeba další dokumentace? D.
Javorčeková: Pan Prchal navrhl herní prvky, osazení budeme dělat po částech, je to nákladné.
J. Blesk: zdá se mu, že je kolem projektu hodně dokumentace. P. Vavruška: tato
dokumentace byly jen studie, významná je pouze realizační dokumentace, kterou
potřebujeme pořídit, a která je potřeba pro podání žádosti o dotaci. Paní Pešičková je
důkladná, a její dokumentace je také uznatelný náklad.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zhotovitele realizační
dokumentace na přírodní zahradu MŠ (arch. Pešičková), atelier pro.luka, krajinářský
atelier, Na Vršku 36, Praha, Klecany, za nabídkovou cenu 58.000,-Kč bez DPH, cena je
konečná, zhotovitel není plátcem DPH.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 16 byl schválen.
17. Podání žádosti o investiční dotace z MV v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH
obcí" v roce 2023, Podprogram: JSDH_V2_2023 Pořízení nového dopravního
automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení (přívěs pro hašení pro JSDH Buštěhrad)
Předsedající předává slovo
veliteli hasičů Buštěhrad. Ten informuje, že byla
vydána výzva k podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu
v roce 2023: Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení.
Žádost bude podána pro pořízení požárního přívěsu pro hašení, jelikož vozidlo již bylo
pořízeno. Dotaci na pořízení poskytne jak MV, tak i Krajský úřad Středočeského kraje,
parametry financování budou stejné, jako při pořízení automobilu. Žádost o dotaci nás
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k ničemu nezavazuje, jde jen o podání dotace. Příspěvek bude poskytnut nejdříve v roce
2023.
Diskuze: J. Blesk: nebyl přívěs již v nabídce dříve?
byl, ale jednalo se o jiný typ
přívěsu. P. Vavruška: je přívěs plně vybaven?
: ano, je plně vybaven. J. Blesk: co
přívěs, který stojí na nádvoří zámku?
: tento typ přívěsu se nedá tahat za osobním
automobilem, pouze za nákladním vozem. Musel by se přebudovat, v tuto chvíli je
efektivnější koupit nový, než financovat přestavbu starého.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o investiční
dotace z MV v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2023,
Podprogram: JSDH_V2_2023 Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního
přívěsu pro hašení (přívěs pro hašení pro JSDH Buštěhrad)
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: J. Blesk, M. Mudra
Návrh usnesení č. 17 byl schválen.
18. Obecná diskuze
J. Kopsová: ptá se na předělení ulic Bořivojova a Oty Pavla: P. Vavruška: dočasně povolil,
z důvodu opravy opěrné zdi. Splavoval se sem materiál, hrozil úraz chodců. Do konce
července 2022 by měla být zeď opravena.
J. Plášek: jak je to s průchodem vedle MŠ, kde sídlí holubáři? D. Javorčeková: momentálně
je zde složena dlažba a materiál pro opravy komunikací při stavbě ČEZu, P. Vavruška: jsou
schopni dát materiál na stranu, není problém. D. Javorčeková: jsme domluveni, že se
holubáři po stavbě přestěhují.
J. Plášek: jak je to s kamerami? P. Vavruška: sejdeme se na řešení v srpnu, kvůli dovoleným.
D. Javorčeková: ozvali se dva občané z Buštěhradu a zaslali jí nabídku na pořízení radarů,
které dokáží číst SPZ a také zaznamenávat. Na pořízení by se prý podílel i LIDL. P.
Vavruška: tato funkce je instalována i v současných radarech, je tady možnost spustit tuto
funkcionalitu i u nich, při prvotní instalaci však tuto funkcionalitu nikdo nepožadoval
zprovoznit.
J. Plášek: jak je to s Kladenskou ulicí? Již je studie? Je možnost se se Středočeským krajem
na něčem domluvit, např. zda a kde budou stromy, apod.? D. Javorčeková: v plánu bylo
vysadit na Kladenské stromořadí, to se však nepovede, kvůli inženýrským sítím. Buštěhrad
by musel zaplatit přeložky sítí plynu, vody, kanalizace, příliš nákladné. Budeme muset
přeřešit, buď bude vysazeno jen pár stromů, kde je bude možno vystavit, nebo postavit
stromy v gabionech.
Dále se do diskuze nikdo nepřihlásil. Předsedající ukončila zasedání v 18:30 hodin.
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Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 7/2022
ze dne 27. 07. 2022
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 7/2022 ze dne 27. 07. 2022 přijalo tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1
Usnesením č.
Usnesením č.
Usnesením č.
Usnesením č.

2
3
4
5

Usnesením č. 6
Usnesením č. 7
Usnesením č. 8

Usnesením č. 9
Usnesením č. 10

Usnesením č. 11
Usnesením č. 12
Usnesením č. 13
Usnesením č. 14

Usnesením č. 15

Ověřovatele zápisu Jiřinu Kopsovou a Pavla Vavrušku a jako
zapisovatelku Dagmar Novotnou
Zápis ze zasedání č. 6/2022
Doplněný program zasedání č. 7/2022
Rozpočtové opatření č. 7/2022
Výběr dodavatele pro ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad – zhotovení
jurty, firmu: : CZECH TENTS, s.r.o., Nám. Míru 279, 277 35
Mšeno, IČ: 040 74 904, nabídková cena: 688.254,-Kč včetně DPH.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 18/02-8 z roku 2018, mezi
městem Buštěhradem a firmou Archatt Památky, s. r. o., navýšení
ceny: 2 223 829,-Kč bez DPH.
Prodloužení nájemní smlouvy – nebytové prostory bytového domu
na adrese Palackého 65, Buštěhrad, o velikosti 45 m2 pro
, do 1. 8. 2023.
Prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě č. 10 na adrese
Starý Hrad č.p. 128, Buštěhrad, do 1. 8. 2023, pro
Pronájem hrobového místa: L – III-4/UK (kolumbárium), na
pohřebišti Buštěhrad,
Vyvěšení záměru k pronájmu hrobového místa F-III-3/H1 –
jednohrob, na pohřebišti Buštěhrad. Přibližné rozměry hrobového
místa jsou: délka 2,50 x 1,10 m celkem 2,75 m2.
Schvaluje Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku
na poskytování sociální služby mezi Středočeským krajem a DPS
Buštěhrad.
Přijetí neinvestiční dotace MŠMT v rámci výzvy Adaptační
skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny ve výši 300.000,-Kč.
Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 1076 o výměře
cca 55 m2.
Podání žádosti o dotaci na akci: „Přírodní zahradu pro MŠ
Buštěhrad“, Program: MŽP, Výzva č. 5/2022 Přírodní zahrady,
Prioritní oblast: 6. Environmentální prevence, Podporované
aktivity: 6.1.C–Rekonstrukce a vybavení center ekologické
výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní
zahrady“).
Výběr dodavatele - společnost TNT consulting jako celkového
administrátora žádosti o dotaci pro žádost z programu: MŽP,
Výzva č. 5/2022 Přírodní zahrady, Prioritní oblast: 6.
Environmentální prevence, Podporované aktivity: 6.1.C–
Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a
jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“), za celkovou
cenu 67.000,-Kč bez DPH.
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Usnesením č. 16

Usnesením č. 17

Zhotovitele realizační dokumentace na přírodní zahradu MŠ (arch.
Pešičková), atelier Pro.Luka, krajinářský atelier, Na Vršku 36,
Praha, Klecany, za nabídkovou cenu 58.000,-Kč bez DPH, cena je
konečná, zhotovitel není plátcem DPH.
Podání žádosti o investiční dotace z MV v rámci programu "Dotace
pro jednotky SDH obcí" v roce 2023, Podprogram:
JSDH_V2_2023 Pořízení nového dopravního automobilu nebo
požárního přívěsu pro hašení (přívěs pro hašení pro JSDH
Buštěhrad).

Vyhotoveno dne: 1. srpna 2022
Ověřovatelé:
Jiřina Kopsová

dne:

Pavel Vavruška

dne:

Starostka města:
Ing. arch. Daniela Javorčeková
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