
 

                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne 29. 06. 2022 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

č. 6 / 2022 

                                                                                                 

Č.j. :   1298/ 2022 - 1 

 

 

Přítomni:  Daniela Javorčeková, Jiří Blesk, Pavel Vavruška, Eva Gallatová, Magda Kindlová,   

       Hana Hejná, Miroslav Mudra, Jan Mrkvička 

                                   

Omluveni: Karel Jelínek, Jiřina Kopsová, Jakub Plášek 

 

Přítomnost veřejnosti – dvě 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: Eva Gallatová, Hana Hejná. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje ověřovatele zápisu Evu 

Gallatovou 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. 5/2022 

K zápisu ze zasedání č. 5/2022 nebyly vzneseny ze strany zastupitelů ani občanů žádné 

připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání č. 5/2022 

Pro: 8    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. 14. Přijetí dotace 700 000,- z PZAD MK na akci zámek Buštěhrad - Obnova části 

středního křídla pro účely MěÚ. 

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

dotace 700 000,- z PZAD MK na akci zámek Buštěhrad - Obnova části středního křídla pro 

účely MěÚ do programu zasedání. 

Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 14. Přijetí dotace 700 000,- z PZAD MK na akci zámek Buštěhrad - Obnova části 

středního křídla pro účely MěÚ byl zařazen na program zasedání. 
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Bod č. 15. Schválení zvýšení úplaty za MŠ, za školní družinu a za cenu pokrmů v ZŠ a MŠ 

Oty Pavla od příštího školního roku (2022/2023). 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu č. 15. Zvýšení 

úplaty za MŠ, za školní družinu a za cenu pokrmů v ZŠ a MŠ Oty Pavla od příštího 

školního roku (2022/2023) do programu zasedání. 

Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 15. Zvýšení úplaty za MŠ, za školní družinu a za cenu pokrmů v ZŠ a MŠ Oty 

Pavla od příštího školního roku (2022/2023) byl zařazen na program zasedání. 

 

Bod č. 16. Prodloužení nájmu azylového bytu v DPS do konce září 2022 (p. 

Vondráčková) 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu č. 16. 

Prodloužení nájmu azylového bytu v DPS do konce září 2022 (p. Vondráčková) do 

programu zasedání. 

Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 16. Prodloužení nájmu azylového bytu v DPS do konce září 2022 (p. 

Vondráčková) byl zařazen na program zasedání. 

 

Bod č. 17. ZUŠ Buštěhrad – a) převod částky 180 000,- z rezervního fondu do fondu 

investičního 

b) převod částky 200 000,- z investičního fondu ZUŠ Buštěhrad do rozpočtu zřizovatele 

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

Buštěhrad – a) převod částky 180 000,- z rezervního fondu do fondu investičního, b) 

převod částky 200 000,- z investičního fondu ZUŠ Buštěhrad do rozpočtu zřizovatele, do 

programu zasedání. 

Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 17. ZUŠ Buštěhrad – a) převod částky 180 000,- z rezervního fondu do fondu 

investičního 

b) převod částky 200 000,- z investičního fondu ZUŠ Buštěhrad do rozpočtu zřizovatele 

byl zařazen na program zasedání. 

 

Bod č. 18. Smlouva o budoucím provozování kanalizace, kterou převede investor do 

vlastnictví obce mezi společností Bardwell, s. r. o. (investor), Vodárnami Kladno-

Mělník, a. s. (vlastník provozně související kanalizace), Městem Buštěhrad (budoucí 

vlastník kanalizace a Středočeskými vodárnami (provozovatel kanalizace) 

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

o budoucím provozování kanalizace, kterou převede investor do vlastnictví obce mezi 

společností Bardwell, s. r. o. (investor), Vodárnami Kladno-Mělník, a. s. (vlastník provozně 

související kanalizace), Městem Buštěhrad (budoucí vlastník kanalizace a Středočeskými 

vodárnami (provozovatel kanalizace), do programu zasedání. 

Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 18. Smlouva o budoucím provozování kanalizace, kterou převede investor do 

vlastnictví obce mezi společností Bardwell, s. r. o. (investor), Vodárnami Kladno-

Mělník, a. s. (vlastník provozně související kanalizace), Městem Buštěhrad (budoucí 
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vlastník kanalizace a Středočeskými vodárnami (provozovatel kanalizace), byl zařazen 

na program zasedání. 

 

Bod č. 19. OZV č. 1_2022-Zrušení OZV č. 5_2014_Dřetovice  

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

1_2022-Zrušení OZV č. 5_2014_Dřetovice, do programu zasedání. 

Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 19. OZV č. 1_2022-Zrušení OZV č. 5_2014_Dřetovice, byl zařazen na program 

zasedání. 

 

Bod č. 20. OZV č. 2_2022- Zrušení OZV č. 6_2014_Stehelčeves 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu č. 20. OZV č. 

2_2022- Zrušení OZV č. 6_2014_Stehelčeves, do programu zasedání. 

Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 20. OZV č. 2_2022- Zrušení OZV č. 6_2014_Stehelčeves, byl zařazen na program 

zasedání. 

 

Bod č. 21. OZV č. 3_2022-Zrušení OZV č. 2_2013_Číčovice 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodu č. 21. OZV č. 

3_2022-Zrušení OZV č. 2_2013_Číčovice, do programu zasedání. 

Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 21. OZV č. 3_2022-Zrušení OZV č. 2_2013_Číčovice, byl zařazen na program 

zasedání. 

 

Bod č. 22. Navýšení pravidelného ročního příspěvku od Města Buštěhradu příspěvkové  

organizaci ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad o 280.000,-Kč pro rok 2022 z důvodu zvýšení   

cen energií a ostatních komodit. 

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

pravidelného ročního příspěvku od Města Buštěhradu příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Oty 

Pavla Buštěhrad o 280.000,-Kč pro rok 2022 z důvodu zvýšení cen energií a ostatních 

komodit do programu zasedání. 

Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 22. Navýšení pravidelného ročního příspěvku od Města Buštěhradu příspěvkové  

organizaci ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad o 280.000,-Kč pro rok 2022 z důvodu zvýšení 

cen energií a ostatních komodit, byl zařazen na program zasedání. 

 

Došlo k přečíslování bodů programu: 

Bod č. 23: Obecná diskuze 

 

Znění programu:  

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 5/2022  

3. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

4. Rozpočtové opatření  
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5. DPS Buštěhrad –  a) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na 

poskytování sociální služby (mezi Středočeským krajem a DPS Buštěhrad) 

- b) Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na 

poskytování sociální služby (mezi Středočeským krajem a DPS 

Buštěhrad) 

6. Vyvěšení záměru na pronájem/prodej části obecního pozemku parc. č. 376 o výměře cca 

34 m
2
 

7. Schválení pořízení případové studie „Vážení a evidence odpadů v Buštěhradě“ (Obce 

jinak.cz) 

8. Podání žádosti o dotaci z programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití na 

projekt rekonstrukce východního zámeckého křídla – umístění školy Heuréka 

9. Přijetí dotace z MK – z programu Veřejné informační služby knihoven, podprogram 

VISK 3 – Informační centra veřejných knihoven – ICEKNI. Výše dotace – 40 000,- Kč 

10. Přijetí dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS - 

Kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH 

obcí na rok 2022 - Pořízení nového dopravního automobilu - HAS/DOP/046434/2022. 

Výše dotace – 300 000,- Kč. 

11. VŘ - výběr zhotovitele na VO Bouchalka 

12. Schválení záměru pronájmu hrobového místa - (Buštěhrad) 

Označení hrobového místa L – III-25/UK (kolumbárium), na pohřebišti Buštěhrad.   

13. Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa, označení hrobového místa L-III-4/UK 

(kolumbárium), na pohřebišti Buštěhrad. Přibližné rozměry hrobu jsou délka 0,40 m x 

šířka 0,45 m, což je celkem 0,18 m
2
.  

14. Přijetí dotace 700 000,- z PZAD MK na akci zámek Buštěhrad - Obnova části středního 

křídla pro účely MěÚ 

15. Schválení zvýšení úplaty za MŠ, za školní družinu a za cenu pokrmů v ZŠ a MŠ Oty 

Pavla od příštího školního roku (2022/2023) 

16. Prodloužení nájmu azylového bytu v DPS do konce září 2022 ( ) 

17. ZUŠ Buštěhrad – a) převod částky 180 000,- z rezervního fondu do fondu investičního 

b) převod částky 200 000,- z investičního fondu ZUŠ Buštěhrad do rozpočtu zřizovatele 

18. Smlouva o budoucím provozování kanalizace, kterou převede investor do vlastnictví obce 

mezi společností Bardwell, s. r. o. (investor), Vodárnami Kladno-Mělník, a. s. (vlastník 

provozně související kanalizace), Městem Buštěhrad (budoucí vlastník kanalizace a 

Středočeskými vodárnami (provozovatel kanalizace) 

19. OZV č. 1_2022-Zrušení OZV č. 5_2014_Dřetovice 

20. OZV č. 2_2022-Zrušení OZV č. 6_2014_Stehelčeves 

21. OZV č. 3_2022-Zrušení OZV č. 2_2013_Číčovice 

22. Navýšení pravidelného ročního příspěvku od Města Buštěhradu příspěvkové  

organizaci ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad o 280.000,-Kč pro rok 2022 z důvodu zvýšení 

cen energií a ostatních komodit 

23. Obecná diskuse 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný program zasedání  

zastupitelstva č. 6/2022. 
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Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 3 byl schválen. 

 

4. Rozpočtové opatření č. 6 / 2022 

Předsedající informuje o rozpočtovém opatření č. 6/2022. Přesuny spočívají na straně 

příjmové v přijatých daních, příspěvku od MÚLP, příspěvku na rekonstrukci ZUŠ z rozpočtu 

ZUŠ, prodej automobilu, přijaté neinvestiční příspěvky a ostatní náhrady. Na straně výdajové 

jsou to přesuny v rámci rekonstrukce ZUŠ, výdaje za energie-doplatky, nákup automobilu 

pro TS, a výdaje na soudní spor. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č.6/2022. 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 4 byl schválen. 

 

5. DPS Buštěhrad – a) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na     

poskytování sociální služby (mezi Středočeským krajem a DPS Buštěhrad) 

b) Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální 

služby (mezi Středočeským krajem a DPS Buštěhrad) 

Předsedkyně předkládá ke schválení:  

a) přijetí dotace/příspěvku na sociální služby pro DPS Buštěhrad, jedná se o Dodatek č. 1  

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace od Středočeského kraje. Předmětem 

dodatku je změna článku II. bod 2 VPS z dne 14.04.2022, kde se mění celková výše 

poskytnuté dotace z 397.200,-Kč na 595.800,-Kč, a to z důvodu přidělení dotace ve výši 

198.600,-Kč v řádném dotačním řízení pro rok 2022, v rámci rozpočtového provizoria 

ČR. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje:  

a) Dodatek č. 1 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. 5a) byl schválen.  
b) Přijetí dotace/příspěvku na sociální služby pro DPS Buštěhrad od Středočeského kraje, 

jedná se o Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě podle zákona o sociálních službách. 

Předmětem Dodatku je změna článku II. bod 2 VPS ze dne 14. 04. 2022, kde se mění 

celková maximální výše poskytnuté dotace z 595.800,-Kč na 1.191.600,-Kč, z důvodu 

přidělení třetí dílčí splátky dotace ve výši 595.800,-Kč, v řádném dotačním řízení pro rok 

2022. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje:  

b) Dodatek č. 2 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. 5b) byl schválen 
 

6. Vyvěšení záměru na pronájem/prodej části obecního pozemku parc. č. 376 o výměře 

cca 34 m
2
 

Předsedající informuje o žádosti manželů o pronájem nebo o odkoupení části 

pozemku parc. č. 376, o výměře 34m
2
. Žádost zdůvodňují propojením předzahrádky a 
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dvorku. Jedná se o část pozemku před č.p. 128, tato část pozemku je součástí cesty. 

Předsedající nedoporučuje pronájem ani prodej části uvedeného pozemku z toho důvodu, že 

je součástí cesty a průchod by se tak ještě více zúžil.  

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na 

pronájem/prodej části obecního pozemku parc. č. 376 o výměře cca 34 m
2
. 

Pro: 0                           Proti: 8                                  Zdržel se: 0            

Návrh usnesení č. 6 nebyl schválen.  
 

 

7. Schválení pořízení případové studie „Vážení a evidence odpadů v Buštěhradě“ (Obce 

jinak.cz) 

Předsedající informuje o nabídce společnosti „Obce jinak“, ARCH consulting s.r.o., zhotovit 

pro město Buštěhrad případovou studii, týkající se zavedení opatření v rámci odpadového 

hospodářství. Jedná se o vyhodnocení zavedených opatření včetně zavedení vážního systému 

odpadů od jeho zavedení doposud. Cena zhotovení případové studie je 12.000,-Kč, bez DPH. 

Výstupem bude prezentace výsledků zavedených opatření. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pořízení případové studie 

„Vážení a evidence odpadů v Buštěhradě“ od dodavatele- společnosti Obce jinak.cz, 

zastoupené ARCH consulting s.r.o., za cenu 12.000,-Kč bez DPH. 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se:0  

Návrh usnesení č. 7 byl schválen. 

 

8. Podání žádosti o dotaci z programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití 

na projekt rekonstrukce východního zámeckého křídla – umístění školy Heuréka 

Předsedající předkládá zastupitelům návrh na podání žádosti o dotaci z programu Regenrace 

brownfieldů pro podnikatelské využití na projekt rekonstrukce východního křídla zámku 

Buštěhrad. Úmysl zde zřídit soukromou školu umožňuje městu Buštěhrad požádat o tuto 

dotaci na obnovu východního křídla zámku. Dotace se pohybuje vy výši 50%, a je velká 

šance ji získat. 

Diskuze: J. Mrkvička: Jaká je celková cena rekonstrukce pro tyto účely? D. Javorčeková: 

55mil. Zřízení této soukromé školy může výrazně odlehčit naší základní škole, navíc, 

soukromá škola si bude sama platit své náklady na energie a provoz, a Městu Buštěhrad bude 

platit nájem. J. Mrkvička: S financováním takové rekonstrukce je potřeba ale počkat až do 

doby získání finančních prostředků z prodeje městských pozemků v průmyslové oblasti. D. 

Javorčeková: Souhlasí, k rekonstrukci východního křídla zámku máme navíc stavební 

povolení, tím máme i časovou výhodu. J. Mrkvička: Proč je zámek brownfield? D. 

Javorčeková: Do názvu dotace spadají i některé kulturní památky. 

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

programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití na projekt rekonstrukce 

východního zámeckého křídla – umístění školy Heuréka 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8 byl schválen. 

 

9. Přijetí dotace z MK – z programu Veřejné informační služby knihoven, podprogram 

VISK 3 – Informační centra veřejných knihoven – ICEKNI. Výše dotace – 40 000,- Kč 

Předsedající předkládá zastupitelstvu návrh na přijetí dotace z MK – z programu Veřejné 

informační služby knihoven, podprogram VISK 3 – Informační centra veřejných knihoven – 
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ICEKNI. Výše dotace – 40 000,- Kč, projekt Obnova a rozšíření technologického vybavení 

informačních center a knihoven. Z dotace je možné pokrýt až 70% nákladů na vybavení, pro 

knihovnu až 50% nákladů. Dotace bude určena na nákup drobného hmotného majteku pro 

informační centrum a knihovnu, nákup PC sestav nebo notebooků, antivirových programů, 

dataprojektoru, plátna a stativu, interaktivní tabule a tabletu, podpora software pro výpůjčky 

e-knih v českém jazyce. Nelze hradit mzdy zaměstnanců. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí dotace z MK – z 

programu Veřejné informační služby knihoven, podprogram VISK 3 – Informační centra 

veřejných knihoven – ICEKNI. Výše dotace – 40 000,- Kč 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 9 byl schválen 

 

10. Přijetí dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS –  

Kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky 

SDH obcí na rok 2022 - Pořízení nového dopravního automobilu - 

HAS/DOP/046434/2022. Výše dotace – 300 000,- Kč. 

Předsedající předkládá zastupitelstvu návrh na přijetí dotace ze Středočeského Fondu 

podpory dobrovolných hasičů a složek IZS - Kofinancování účelových investičních dotací v 

rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2022 - Pořízení nového dopravního 

automobilu - HAS/DOP/046434/2022. Výše dotace – 300 000,- Kč. Jedná se o dotaci na 

pořízení dopravního užitkového vozidla pro dobrovolné hasiče Buštěhrad. 

 Diskuze:  0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace ze Středočeského Fondu podpory 

dobrovolných hasičů a složek IZS - Kofinancování účelových investičních dotací v rámci 

programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2022 - Pořízení nového dopravního 

automobilu - HAS/DOP/046434/2022. Výše dotace – 300 000,- Kč. 

Pro: 8     Proti: 0       Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 10 byl schválen. 

 

11. VŘ - výběr zhotovitele na VO Bouchalka – I. etapa 

Předsedající informuje, že v rámci rekonstrukce objektu Národní Galerie na Bouchalce 

provede Město Buštěhrad svoji investiční akci na obnovu a zřízení veřejného osvětlení na 

Bouchalce. Sníží se tím náklady města, protože akce bude provedena současně s pracemi 

oprav objektu NG Praha. Akce je tedy nazvána VO Bouchalka – I. etapa. Osloveni byli tři 

dodavatelé:  

1) UNGERER s.r.o., Kladenská 74, Libušín, nabídková cena: 1 035 768,55 Kč 

2) ELEKTROMONT Matějka, J. Šotky 455, Nové Strašecí, nabídková cena: 979 082,63 Kč 

3)  ELVITECH s.r.o., Želivského 188, Beroun, nabídková cena: 994 901,-20Kč 

Nejvýhodnější nabídku podala firma  ELEKTROMONT Matějka, IČO: 25732633. 

Diskuze:  P. Vavruška: práce by měly začít na konci července 2022, hotovo by mělo být do 

konce roku 2022. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje výběr zhotovitele na akci stavba VO Bouchalka – 

I. etapa, firmu ELEKTROMONT Matějka, IČO: 25732633, za nabídkovou cenu: 979 

082,63 Kč bez DPH. 

Pro: 8     Proti: 0       Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 11 byl schválen 
 

12. Schválení záměru pronájmu hrobového místa -  (Buštěhrad). 

Označení hrobového místa L – III-25/UK (kolumbárium), na pohřebišti Buštěhrad.   
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Předsedající navrhuje schválit pronájem výše uvedeného hrobového místa  

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pronájem hrobového místa - 

L – III-25/UK (kolumbárium), na pohřebišti Buštěhrad . 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 12 byl schválen. 

 

13. Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa, označení hrobového místa L-III-4/UK 

(kolumbárium), na pohřebišti Buštěhrad. Přibližné rozměry hrobu jsou délka 0,40 m x 

šířka 0,45 m, což je celkem 0,18 m2.  

Předsedající navrhuje schválit vyvěšení záměru na pronájem výše uvedeného hrobového 

místa na pohřebišti Buštěhrad.  

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na pronájem 

hrobového místa, označení hrobového místa L-III-4/UK (kolumbárium), na pohřebišti 

Buštěhrad. Přibližné rozměry hrobu jsou délka 0,40 m x šířka 0,45 m, což je celkem 0,18 

m
2
. 

Pro: 8    Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 13 byl schválen                              

 

14. Přijetí dotace 700 000,- z PZAD MK na akci zámek Buštěhrad - Obnova části středního 

křídla pro účely MěÚ 

Předsedající navrhuje přijetí dotace ve výši 700 000,- z PZAD MK na akci zámek Buštěhrad 

- Obnova části středního křídla pro účely MěÚ. Rozhodnutím Č.j: MK 37218/2022 OPP byla 

Městu Buštěhrad poskytnuta opětovně dotace na obnovu středního křídla zámku z Programu 

záchrany architektonického dědictví, obnova kulturní památky. Po několik let dotace 

poskytnuta nebyla, nyní opět přidělena, je možno pokračovat v pracech na obnově středního 

křídla zámku intenzívněji. Jedná se o prostory nad Infocentrem. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí dotace ve výši 700 000,- 

Kč, z PZAD MK na akci zámek Buštěhrad - Obnova části středního křídla pro účely MěÚ. 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 14 byl schválen. 

 

15. Schválení zvýšení úplaty za MŠ, za školní družinu a za cenu pokrmů v ZŠ a MŠ Oty 

Pavla od příštího školního roku (2022/2023) 

Předsedající informuje o návrhu ředitele ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad zvýšit úhrady za 

stravné a poskytování školní družiny, z důvodu nárůstu cen potravin a energií. 

Diskuze:  J. Blesk: Bude se tedy navyšovat i školné v MŠ ze stejného důvodu.(Návrh zvýšení 

úhrad je přílohou zápisu). 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zvýšení úplaty za MŠ, za 

školní družinu a za cenu pokrmů v ZŠ a MŠ Oty Pavla od příštího školního roku 

(2022/2023), podle předloženého návrhu. 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 15 byl schválen 
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16. Prodloužení nájmu azylového bytu v DPS do konce září 2022 (  

J. Blesk informuje, že pro  byl hledán byt, nalezeno celkem asi 6 

nemovitostí, bohužel nevyhovujících. Navrhuje, aby v hledání vhodného ubytování 

pokračovali namísto členů sociálního a zdravotního výboru raději zaměstnanci DPS, kteří 

znají potřebná kritéria a s klientkou jsou v přímém denním spojení.. 

Diskuze:0  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje prodloužení nájmu azylového 

bytu v DPS  do konce září 2022.   

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 16 byl schválen. 

 

17. ZUŠ Buštěhrad – a) převod částky 180 000,- z rezervního fondu do fondu investičního 

b) převod částky 200 000,- z investičního fondu ZUŠ Buštěhrad do rozpočtu zřizovatele 

Předsedající informuje o záměru příspěvkové organizace města, ZUŠ Buštěhrad, podpořit 

finančně rekonstrukci budovy ZUŠ z vlastních prostředků. Za tím účelem žádá ředitel ZUŠ: 

a)  o převod finančních prostředků z rezervního fondu ZUŠ do fondu investičního. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje převod částky 180 000,- z 

rezervního fondu DPS Buštěhrad do fondu investičního.  

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 17a) byl schválen. 

 

b) převod částky 200 000,- z investičního fondu ZUŠ Buštěhrad do rozpočtu zřizovatele. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje převod částky 200 000,- z 

investičního fondu ZUŠ Buštěhrad do rozpočtu zřizovatele.  

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 17b) byl schválen. 

 

18. Smlouva o budoucím provozování kanalizace, kterou převede investor do vlastnictví 

obce mezi společností Bardwell, s. r. o. (investor), Vodárnami Kladno-Mělník, a. s. 

(vlastník provozně související kanalizace), Městem Buštěhrad (budoucí vlastník 

kanalizace a Středočeskými vodárnami (provozovatel kanalizace) 

Předsedající předkládá ke schválení smlouvu o vybudování kanalizačního řadu, který 

vybuduje jakožto investor společnost Bardwell s.r.o., převede jej do vlastnictví obce. 

Kanalizační řad bude provozován Vodárnami Kladno Mělník, a.s., a posléze také převeden 

z majetku města Buštěhradu do vlastnictví provozovatele, v rámci většího balíčku. 

Diskuze:  0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o budoucím 

provozování kanalizace, kterou převede investor do vlastnictví obce mezi společností 

Bardwell, s. r. o. (investor), Vodárnami Kladno-Mělník, a. s. (vlastník provozně související 

kanalizace), Městem Buštěhrad (budoucí vlastník kanalizace a Středočeskými vodárnami 

(provozovatel kanalizace) 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 18 byl schválen 

 

19. OZV č. 1_2022-Zrušení OZV č. 5_2014_Dřetovice.  

Předsedající předkládá ke schválení obecně závaznou vyhlášku o zrušení stanoveného 

školského obvodu mezi městem Buštěhradem a obcí Dřetovice. Smlouva o poskytnutí 

společného školského obvodu byla vypovězena. 

Diskuze:  0 



 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.6/2022 ze dne 29. června 2022_Č. j. 1298/2022                                                                                                                                                                              

10 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje OZV č. 1_2022-Zrušení OZV 

č. 5_2014_Dřetovice 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 19 byl schválen. 

 

20. OZV č. 2_2022-Zrušení OZV č. 6_2014_Stehelčeves 

Předsedající předkládá ke schválení obecně závaznou vyhlášku o zrušení stanoveného 

školského obvodu mezi městem Buštěhradem a obcí Stehelčeves. Smlouva o poskytnutí 

společného školského obvodu byla vypovězena. 

Diskuze:0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje OZV č. 2_2022-Zrušení OZV 

č. 6_2014_Stehelčeves. 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 20 byl schválen. 

 

21. OZV č. 3_2022-Zrušení OZV č. 2_2013_Číčovice 

Předsedající předkládá ke schválení obecně závaznou vyhlášku o zrušení stanoveného 

školského obvodu mezi městem Buštěhradem a obcí Číčovice. Smlouva o poskytnutí 

společného školského obvodu byla vypovězena. 

Diskuze:0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje OZV č. 3_2022-Zrušení OZV 

č. 2_2013_Číčovice. 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 21 byl schválen. 

 

22. Navýšení pravidelného ročního příspěvku od Města Buštěhradu příspěvkové  

organizaci ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad o 280.000,- pro rok 2022 z důvodu zvýšení cen  

energií a ostatních komodit 

Předsedající předkládá zastupitelům návrh na zvýšení ročního příspěvku pro příspěvkovou 

organizaci ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad. Navýšení by se mělo pohybovat v částce 280.000,-

Kč z důvodu vysokého nedoplatku za energie v ZŠ a MŠ Oty Pavla. Částka se navyšuje pro 

rok 2022.  

Diskuze: D. Javorčeková: Vzhledem ke zvýšeným výdajům za energie a nárůstu cen s 

ohledem k ostatním provozním nákladům na provoz školy a mateřské školy navrhuje, aby se 

zastupitelstvo zamyslelo nad navýšením pravidelného ročního příspěvku škole. V tomto bodě 

navrhuje schválit zvýšení pravidelného příspěvku pro ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad o 

280.000,-Kč pro rok 2022. Školu zasáhly významně výdaje za energie, kde byl výrazný 

nedoplatek. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje navýšení pravidelného 

ročního příspěvku od Města Buštěhradu příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Oty Pavla 

Buštěhrad o 280.000,-Kč pro rok 2022 z důvodu zvýšení cen energií a ostatních komodit. 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 22 byl schválen. 

 

23. Obecná diskuze 

D. Javorčeková: Převzali jsme dokončené dílo Zeleň v intravilánu města, bohužel, dochází  

k tomu, že lidé kradou některé sazenice ze záhonů a břehů, ale chová naději, že snad většina  

osázení vydrží. J. Mrkvička: K této výsadbě se hodně lidí vyjadřovalo na sociální síti, sám to  

sledoval a s některými projednával, doufá, že si nové zeleně budou lidé vážit. 

D. Javorčeková: pro informaci, máme nového majitele pivovaru, je to developerská firma,  
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která chce pivovar citlivě zrekonstruovat, vyjadřuje se vstřícně ke komunikaci s městem,  

vede dialog, co by si město představovala, že by s pivovarem mělo být. 

D. Javorčeková: Budou instalovány nové autobusové zastávky, do 30. 08. 2022. 

D. Javorčeková: Buduje se relaxační zóna U kapličky, zatím je položen travní koberec, až se  

ujme, bude následovat instalace herních prvků. 

Z auditoria: 1. otázka: Kdy proběhne nějaká oprava Kladenské ulice? 2. otázka: Kdy bude  

kanalizace Za hřbitovem? Je zde 64 rodinných domů, není zde kanalizace, informoval se, a  

četl ve Zpravodaji vyjádření starostky, že VKM slibovaly dotaci na výstavbu, ale že tento  

      slib nebyl dodržen. Jaké má město řešení pro lokalitu Za hřbitovem? Starostka prý slíbila, že  

kanalizace zde bude, když přede dvěma lety zde kupoval dům. V současné době mít k domu  

kanalizaci není nadstandardní požadavek. D. Javorčeková: Máme na stavbu kanalizace Za   

hřbitovem stavební povolení, které vydal magistrát města Kladna, podmínky pro zhotovení  

díla se však změnily, společnost Vodárny Kladno-Mělník došla k závěru, že bude raději  

financovat opravy stávající kanalizační sítě v obcích, protože dochází k haváriím. Z důvodu  

úspor, což je nové rozhodnutí nového vedení společnosti Vodárny Kladno-Mělník, tedy  

nebude Městu Buštěhrad poskytnuta slíbená dotace na výstavbu kanalizace Za hřbitovem.  

Město Buštěhrad, samo, na celou stavbu finance nemá, částka se už tehdy pohybovala kolem  

15mil., a v současné době budou náklady jistě vyšší. Město nemá povinnost stavby  

kanalizace v lokalitách, které developer postavil v minulosti za těchto podmínek, že zde  

nebude kanalizace, ale jímky, a za těchto podmínek domy prodal. Všichni, kdo domy  

kupovali, je kupovali s vědomím, že v této lokalitě není kanalizace, ale jímky. V době, kdy  

probíhala zástavba v této lokalitě, zde bylo úplně jiné zastupitelstvo, jiní lidé rozhodovali o  

tom, jak se lokalita bude řešit z hlediska odvodu odpadních vod. V této době probíhala stavba  

kanalizace po celém Buštěhradě, starostka nezná důvody, proč tehdejší zastupitelstvo  

nezahrnulo tuto lokalitu do stavby kanalizace. Za své zastupitelstvo může říci, že nechalo  

vyhotovit projekt kanalizace, získalo na tuto akci stavební povolení, bohužel finance za  

stávajících podmínek na tuto stavbu město nemá. Společnost Vodárny Kladno-Mělník  

spolufinancování akce odmítlo. Z auditoria: Existují přeci dotace. D. Javorčeková: Dotaci na  

tuto stavbu jsme hledali a stále hledáme, bohužel nejsou vypsány dotace, jejichž podmínky  

by město Buštěhrad splnilo, aby o ni mohlo zažádat. Z auditoria: Špatně hledáte? D.  

Javorčeková: Na vyhledávání dotací máme nasmlouvané tři firmy, které se tím zabývají a do  

dnešního dne žádnou vhodnou dotaci nenalezly. Z auditoria: Paní starostka psala ve  

zpravodaji, že i čistička odpadních vod je na hranici své kapacity, jak se toto bude řešit? D.  

Javorčeková: O navýšení kapacity ČOV jednáme se společností Vodárny Kladno-Mělník.  

ČOV ani kanalizace ale není majetkem města, takže rozhodnutí o financování akce není na  

městu Buštěhrad, ale na majiteli, což jsou Vodárny Kladno-Mělník. Pokoušíme se i nadále  

získat nějakou dotaci na stavbu kanalizace Za hřbitovem. Z auditoria: Při koupi domu dostal  

původní majitel prý od starostky slib, že bude vybudována. D. Javorčeková: Nic jsem  

neslíbila, když znám situaci, zřejmě byl tazatel od minulého majitele mylně informován. 

D. Javorčeková: Kladenská ulice: Tuto komunikaci nevlastní město Buštěhrad, ale  

Středočeský kraj. Město Buštěhrad požaduje, aby komunikace byla opravena, a spolupracuje  

za tímto účelem se Středočeským krajem. Podílíme se na projektu, a čekáme, až si tuto   

stavbu dá Středočeský kraj do svých investic. Poslední informace je, že tato akce byla  

zahrnuta do investic Středočeského kraje, momentálně pracujeme na společném projektu,  

protože komunikaci bude opravovat Středočeský kraj, ale chodníky okolo ní jsou v majetku  

města Buštěhradu. Nyní čekáme na stavební povolení, na vyřízení dotace, pak se bude stavět.  

: Je známo, kolik subjektů se zúčastní komunálních voleb? D. Javorčeková: Přesně  

nevíme, zatím máme informaci o kandidátce strany ODS a kandiduje také naše sdružení  

Společně. Do 19. 07. 2022 je termín odevzdání kandidátek, tak uvidíme. 

Dotaz z FCB: Je v současné době volný nějaký sociální byt? D. Javorčeková: Je volný byt  
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v DPS, sociální byty v současné době volné nejsou. 

 

Dále se do diskuze nikdo nepřihlásil. Předsedající ukončila zasedání v 18:30 hodin. 
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Usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 6/2022 

ze dne 29. 06. 2022 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 6/2022 ze dne 29. 06. 2022 přijalo tato usnesení: 

 

Schvaluje: 

 

Usnesením č.  1   Ověřovatele zápisu Evu Gallatovou a Hanu Hejnou a jako 

zapisovatelku Dagmar Novotnou 

Usnesením č.  2  Zápis ze zasedání č. 5/2022 

Usnesením č.  3  Doplněný program zasedání č. 6/2022 

Usnesením č.  4 Rozpočtové opatření č. 6/2022 

Usnesením č.  5a) DPS -  Dodatek č. 1 k VPS o dotaci na poskytování sociální služby 

Usnesením č.  5b) DPS – Dodatek č. 2 k VPS o dotaci na poskytování sociální služby 

Usnesením č.  7 Pořízení případové studie „Vážení a evidence odpadů v 

Buštěhradě“ od dodavatele- společnosti Obce jinak.cz, zastoupené 

ARCH consulting s.r.o., za cenu 12.000,-Kč bez DPH. 

Usnesením č.  8 Podání žádosti o dotaci z programu Regenerace brownfieldů pro 

podnikatelské využití na projekt rekonstrukce východního 

zámeckého křídla – umístění školy Heuréka. 

Usnesením č.  9 Přijetí dotace z MK – z programu Veřejné informační služby 

knihoven, podprogram VISK 3 – Informační centra veřejných 

knihoven – ICEKNI. Výše dotace – 40 000,- Kč. 

Usnesením č.  10 Přijetí dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných 

hasičů a složek IZS - Kofinancování účelových investičních dotací 

v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2022 - 

Pořízení nového dopravního automobilu - HAS/DOP/046434/2022. 

Výše dotace – 300 000,- Kč. 

Usnesením č.  11 Výběr zhotovitele na akci stavba VO Bouchalka – I. etapa, firmu 

ELEKTROMONT Matějka, IČO: 25732633, za nabídkovou cenu: 

979 082,63 Kč bez DPH.  

Usnesením č.  12 Pronájem hrobového místa - L – III-25/UK (kolumbárium), na 

pohřebišti Buštěhrad . 

Usnesením č.  13 Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa, označení 

hrobového místa L-III-4/UK (kolumbárium), na pohřebišti 

Buštěhrad. Přibližné rozměry hrobu jsou délka 0,40 m x šířka 0,45 

m, což je celkem 0,18 m
2
. 

Usnesením č. 14 Přijetí dotace ve výši 700 000,- Kč, z PZAD MK na akci zámek 

Buštěhrad - Obnova části středního křídla pro účely MěÚ. 

Usnesením č. 15 Zvýšení úplaty za MŠ, za školní družinu a za cenu pokrmů v ZŠ a 

MŠ Oty Pavla od příštího školního roku (2022/2023), podle 

předloženého návrhu. 

Usnesením č. 16 Prodloužení nájmu azylového bytu v DPS  do 

konce září 2022.   

Usnesením č. 17a)  Převod částky 180 000,- z rezervního fondu DPS Buštěhrad do 

fondu investičního. 

Usnesením č. 17b) Převod částky 200 000,- z investičního fondu ZUŠ Buštěhrad do 

rozpočtu zřizovatele. 
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Usnesením č. 18 Smlouvu o budoucím provozování kanalizace, kterou převede 

investor do vlastnictví obce mezi společností Bardwell, s. r. o. 

(investor), Vodárnami Kladno-Mělník, a. s. (vlastník provozně 

související kanalizace), Městem Buštěhrad (budoucí vlastník 

kanalizace a Středočeskými vodárnami (provozovatel kanalizace). 

Usnesením č. 19 OZV č. 1_2022-Zrušení OZV č. 5_2014_Dřetovice. 

Usnesením č. 20 OZV č. 2_2022-Zrušení OZV č. 6_2014_Stehelčeves. 

Usnesením č. 21 OZV č. 3_2022-Zrušení OZV č. 2_2013_Číčovice. 

Usnesením č. 22 Navýšení pravidelného ročního příspěvku od Města Buštěhradu 

příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad o 280.000,-

Kč pro rok 2022 z důvodu zvýšení cen energií a ostatních komodit. 

 

 

Neschvaluje:   

Usnesením č. 6  Vyvěšení záměru na pronájem/prodej části obecního pozemku parc. 

č. 376 o výměře cca 34 m
2
. 

    

    

 

Vyhotoveno dne: 13. července 2022   

     

Ověřovatelé: 

 

Eva Gallatová                                  dne:  

         

Hana Hejná               dne:  

 

Starostka města: 

 

Ing. arch. Daniela Javorčeková        dne:  




