Zápis
ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ),
které se konalo dne 30.03.2022 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1
č. 03/2022
Č.j. 636/2022/1
Přítomni: Daniela Javorčeková, Jiří Blesk, Jiřina Kopsová, Jan Mrkvička, Milan Mudra (17.35 hod.),
Jakub Plášek (17.35 hod.), Karel Jelínek, Eva Gallatová (17.50 hod), Hana Hejná, Pavel Varuška
Omluveni: Magda Kindlová
Počet občanů v době zahájení zasedání: 25
Pořizován audiozáznam, zasedání bylo živě streamováno na facebookové stránce města.
1. Zahájení zasedání
Zasedání zastupitelstva města zahájila v 17.30 hod. a dále řídila starostka města Daniela
Javorčeková (dále jako předsedající). Předsedající přivítala přítomné a konstatovala, že zasedání
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, z celkového počtu 11 členů zastupitelstva bylo
přítomno 7 zastupitelů, takže zasedání je schopno se usnášet ve všech bodech programu. Informace
o konání zasedání byla zveřejněna v souladu se zákonem na obou úředních deskách MěÚ.
Za ověřovatele zápisu tohoto zasedání předsedající navrhla p. Jiřího Bleska a p. Pavla Vavrušku
Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Jana Zemanová.
K návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje ověřovatele zápisu p. Jiřího Bleska a p.
Pavla Vavrušku a jako zapisovatelku schvaluje p. Janu Zemanovou
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 1 byl schválen 7 hlasy
17.35 hod. příchod zastupitelů Milana Mudry a Jakuba Pláška- změna počtu zastupitelů na 9
2.

Schválení zápisu ze zasedání č. 02/2022
Předsedající konstatovala, že ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zápis přečetli, připomínky k
zápisu byly zapracovány, a ověřovatelé svými podpisy potvrdili jeho správnost.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání č. 02/2022 ze dne
23.02.2022
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 2 byl schválen 9 hlasy

3. Návrh programu zasedání
Předsedající seznámila přítomné s navrženým programem jednání, který byl zveřejněn na úředních
deskách a navrhla úpravu programu jednání:
 Nový bod č. 14 – Aktualizace směrnice města o zadávání zakázek malého rozsahu
Pro zařazení do programu: 9
 Nový bod č. 15 – Nový statut BZ a ceník inzerce
Pro zařazení do programu: 9
 Nový bod č. 16 – Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti vodovodní přípojky (parc.č.
1819/1): a) mezi Hanou Dusilovou a městem Buštěhrad
b) mezi Václavem Volfem a městem Buštěhrad
Pro zařazení do programu: 9
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 Nový bod č. 17 – Schválení nového názvu ulice – parc.č. 1713/8 a 2083 (Za Humny)
Pro zařazení do programu: 9
 Nový bod č. 18 – PD na akci „Povrchy a dešťová kanalizace v ulicích Javorová a Topolová,
Buštěhrad“ – výběr zhotovitele
Pro zařazení do programu: 9
 Nový bod č. 19 – na vědomí – ubytování ukrajinských uprchlíků ve dvou obecních bytech
Pro zařazení do programu: 9
V souvislosti s doplněním programu dochází k přečíslování bodů programu.
Návrh doplněného programu zasedání:
Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky
Schválení zápisu ze zasedání č. 02/2022
Návrh programu /doplnění programu/ schválení programu zasedání
Rozpočtové opatření
Dotace spolkům
Schválení prodloužení nájemní smlouvy v azylovém bytě v DPS
Plánovací smlouva mezi společnostmi BARDWEL, s.r.o., Ing. Pavlem Součkem a městem Buštěhrad
(záměr 15 ŘD na parc.č. 2064, k.ú. Buštěhrad).
8. LKA – smlouva o řízení projektu v době udržitelnosti (pro akci „Nástavba a rozšíření kapacity MŠ
Oty Pavla Buštěhrad“)
9. Veřejnoprávní smlouva o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby mezi Středočeským
krajem a DPS Buštěhrad na rok 2022
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k akci „Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad“
11. Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc.č. 1078 o výměře cca 30m2, k.ú. Buštěhrad
12. Smlouva o bezúplatném převodu majetku mezi městem Buštěhrad a HZS hlavního města Prahy
13. Aktualizace Strategického plánu města
14. Aktualizace směrnice města o zadávání zakázek malého rozsahu
15. Nový statut BZ a ceník inzerce
16. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti vodovodní přípojky /parc.č. 1819/1:
a) Mezi Hanou Dusilovou a Městem Buštěhrad
b) Mezi Václavem Volfem a Městem Buštěhrad
17. Schválení nového názvu ulice –parc.č. 1713/8 a 2083 /Za Humny)
18. PD na akci „Povrchy a dešťová kanalizace v ulicích Javorová a Topolová, Buštěhrad“ – výběr
zhotovitele
19. Na vědomí – ubytování ukrajinských uprchlíků ve dvou obecních bytech
20. Obecná dikuze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje upravený program zasedání městského
zastupitelstva č. 3/2022
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 3 byl schválen 9 hlasy.

4. Návrh na změnu rozpočtu města – rozpočtové opatření č. 2/2022
Předsedající seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2022, které svým rozsahem
podléhá schválení zastupitelstva města /návrh je přílohou tohoto zápisu/
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 4 byl schválen 9 hlasy.
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5.

Dotace spolkům
Předsedající informovala o žádosti spolku Dobrovolní hasiči Buštěhrad, z.s. o poskytnutí dotace pro
rok 2022 . Jejich žádost nebyla posouzena na minulém zasedání společně s ostatními spolky, protože
bylo třeba vyjasnit některé detaily žádosti. Zastupitelé navrhují výši dotaci pro uvedený spolek:
a) 15.000,- Kč
b) 10.000,- Kč
Diskuze: 0
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výši dotace na rok 2022 pro spolek Dobrovolní hasiči
Buštěhrad, z.s. ve výši 15.000,- Kč
Pro: 5
Proti: 1 (J.Kopsová) Zdržel se: 3 (K.Jelínek, J- Blesk, J. Mrkvička)
Návrh usnesení č. 5a) byl zamítnut.
b) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výši dotace na rok 2022 pro spolek Dobrovolní hasiči
Buštěhrad, z.s., ve výši 10.000,- Kč
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 3 (H. Hejná, M. Mudra, P. Vavruška)
Návrh usnesení č. 5b) byl schválen 6 hlasy.

6. Schválení prodloužení nájemní smlouvy v azylovém bytě v DPS
Obyvatelka tohoto bytu je v tíživé životní situaci a zatím se jí nedaří zajistit si bydlení v jiném
nájemním bytě. Současná nájemní smlouva v DPS Buštěhrad jí končí 31.3.2022. Předsedající proto
navrhuje prodloužení nájemní smlouvy o 3 měsíce, tj. do 30.6.2022.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje prodloužení nájemní smlouvy
v azylovém bytě v DPS Buštěhrad paní L. Vondráčkové do 30.6.2022.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 6 byl schválen 9 hlasy
7. Plánovací smlouva mezi společností BARDWEL, s.r.o., ing. Pavlem Součkem a městem
Buštěhrad (záměr 15 ŘD na parc.č. 2064, k.ú. Buštěhrad)
Ing. Pavel Souček jako vlastník pozemku a spol BARDWEL, s.r.o., jako budoucí stavebník obytného
souboru 15 řadových domků na pozemku parc.č. 2064, k.ú. Buštěhrad, uzavírají s městem Buštěhrad
plánovací smlouvu na vybudování veřejné technické a dopravní infrastruktury (bez podpory města).
Navrhovatel se dále zavazuje uhradit kompenzační příspěvek městu ve výši 50.000,- Kč za každý
rodinný dům, který bude použit na další rozvoj technické, dopravní nebo sociální infrastruktury
města, a další příspěvek ve formě peněžitého plnění ve výši 400.000,- Kč, který bude použit jako
forma spolufinancování investice do vybudování relaxačních zón v lokalitě.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Plánovací smlouvu mezi navrhovatelem
společností BARDWEL, s.r.o., vlastníkem pozemku Ing. Pavlem Součkem a Městem Buštěhrad na
veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu (bez podpory města) pro plánovaný obytný soubor 15
ŘD na pozemku parc.č. 2064, k.ú. Buštěhrad.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se:
Návrh usnesení č. 7 byl schválen 9 hlasy.
K tomuto bodu se dotázal J. Mrkvička - jaká je kapacita čističky odpadních vod v Buštěhradě?
Odp. – kapacita čističky je vyčerpána, město Buštěhrad má ještě zarezervován nějaký objem
odpadních vod pro potřeby občanské vybavenosti města. Pro novou výstavbu RD však už bohužel
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žádná kapacita není. Pan Souček má pro výstavbu
obytného
souboru
ŘD
kapacitu
zarezervovánu již několik let, tedy z doby, kdy se výstavba začala plánovat.
V budoucnu bude třeba zahájit jednání se Středočeskými vodárnami o případné výstavbě nové
čističky a navýšení kapacity .
V 17.50 hod. se dostavila Eva Gallatová – změna počtu zastupitelů na 10
8. LKA – smlouva o řízení projektu v době udržitelnosti (pro akci „Nástavba a rozšíření kapacity
MŠ Oty Pavla Buštěhrad)
Společnost LKA s.r.o. se zavazuje poskytnout služby týkající se organizačního zajištění a
projektového a finančního řízení projektu „Nástavba a rozšíření kapacity MŠ Oty Pavla Buštěhrad“
Cena plnění za jeden rok udržitelnosti (zpracování monitorovacích zpráv a udržitelnosti projektu vč.
příloh, zpracování změn v době udržitelnosti projektu) je 6.000,- Kč bez DPH.
Cena za přípravu podkladů pro kontroly projektu a za účast na kontrolách projektu v období
udržitelnosti je 15.000,-Kč bez DPH za jednu kontrolu, + cestovné.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o řízení projektu v době
udržitelnosti uzavřenou mezi Městem Buštěhrad a spol. LKA s.r.o., Praha 3, na projekt „Nástavba a
rozšíření kapacity MŠ Oty Pavla Buštěhrad“, za podmínek v ní uvedených.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 8 byl schválen 10 hlasy.
9. Veřejnoprávní smlouva o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby mezi Středočeským
krajem a DPS Buštěhrad za rok 2022.
Předmětem smlouvy je zajištění financování a použití poskytnutých finančních prostředků na
poskytování sociálních služeb fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci. Výše účelové
neinvestiční dotace je 397.200,- Kč.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o
dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby na rok 2022, ev. č. S-0416/SOC/2022, uzavřenou
mezi Středočeským krajem a DPS Buštěhrad.
Pro : 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 9 byl schválen 10 hlasy.
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k akci „Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad“
V budově ZUŠ Buštěhrad probíhají plánované stavební úpravy. Vzhledem k současné situaci na trhu
se stavebním materiálem a neplánovaným stavebním změnám – přeložka přípojky plynu, opravy a
ochranné nátěry konstrukce krovu, oprava stropu a podlahy v 3NP, změna podlahového vytápění na
radiátory, a další vícepráce – je nutné navýšit rozpočet akce o cca 800.000,- Kč.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky,
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci
„Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad“, navýšení plánovaného rozpočtu o 800.000,- Kč bez DPH.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 10 byl schválen 10 hlasy
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11. Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc.č. 1078, o výměře cca 30 m2, k.ú. Buštěhrad
Předsedající informovala o žádosti manželů Sailerových o odkup části obecního pozemku parc. č
1078, k.ú. Buštěhrad, o výměře cca 30 m2, který je dlouhodobě připlocen k jejich pozemku.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na prodej části
pozemku parc.č. 1078, o výměře cca 30m2, k.ú. Buštěhrad, ve vlastnictví města.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 11 byl přijat 10 hlasy.
12. Smlouva o bezúplatném převodu majetku mezi městem Buštěhrad a Hasičským záchranným
sborem hlavního města Prahy.
HZS hlavního města Prahy přenechá bezplatně městu Buštěhrad nepotřebný majetek - radiostanice
ruční SMART, nabíječ a kulový ventil. Stav majetku umožňuje jeho další využití . Celková účetní
cena převáděného majetku je 122.771,01 Kč.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu
majetku(č.j. u převádějícího HSAA -2898-2/2021) mezi Českou republikou-Hasičským záchranným
sborem hlavního města Prahy a Městem Buštěhrad, předmětem smlouvy je převod majetku uvedeného
v čl. 2 uvedené smlouvy.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 12 byl schválen 10 hlasy.
13. Aktualizace Strategického plánu města
Předsedající informovala o nutnosti aktualizace Strategického plánu města – a to přidání projektové
karty č. 4/18 pro projekt „Jurta ve školní zahradě“. Jurta bude sloužit pro třídu lesní školky,
významně obohatí vybavení a výukový potenciál školy o možnost výuky v přímém kontaktu
celodenně s přírodou. Možnost dotace z IROP, celkové náklady 850.000,- Kč.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje aktualizaci Strategického plánu města a
jeho rozšíření o projektovou kartu č. 4/18 „Jurta ve školní zahradě“.
Pro 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 13 byl schválen 10 hlasy.
14. Aktualizace směrnice města o zadávání zakázek malého rozsahu
Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka na dodávky a služby, jejichž
předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší 2 mil. Kč bez DPH, a v případě veřejných zakázek na
stavební práce je předpokládaná hodnota zakázky rovna nebo nižší 6 mil. Kč bez DPH. Postup při
zadávání veřejných zakázek upravuje interní směrnice.
Pro účely této směrnice se zakázky malého rozsahu dále člení na zakázky malého rozsahu I. kategorie
a II. kategorie.
Předsedající navrhuje zvýšení limitních částek u zakázek malého rozsahu I. kategorie, u nichž
předpokládaná hodnota zakázky bez DPH nepřesahuje:
a) v případě dodávek a služeb 400.000,- Kč (původně 200.000,- Kč)
b) v případě stavebních prací 800.000,- Kč
Touto úpravou se sníží administrativní zátěž města při zadávání výše uvedených zakázek.
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Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje aktualizaci směrnice města o zadávání
zakázek malého rozsahu - Interní směrnice č. 1/2022 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Města Buštěhradu.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č- 14 byl schválen 10 hlasy.
15. Nový statut BZ a ceník inzerce
Předsedající předala slovo předsedovi RR p. Jakubu Pláškovi, který informoval o navržené změně
v rámci statutu BZ – změna v čl. 10, a v návaznosti na tuto změnu i změnu Ceníku inzerce v BZ.
/Ceník inzerce je přílohou tohoto zápisu/.
L. Zámyslický (člen RR BZ) – informoval o možnosti bezplatné prezentace buštěhradských
podnikatelů v BZ formou článku.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nový statut Buštěhradského zpravodaje
vč. nového Ceníku inzerce.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 15 byl schválen 10 hlasy.
16. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti vodovodní přípojky (parc.č. 1819/1)
a) mezi Hanou Dusilovou a městem Buštěhrad
b) mezi Václavem Volfem a městem Buštěhrad
Město Buštěhrad je vlastníkem pozemku parc. 1819/1, k.ú. Buštěhrad. Přes tento pozemek vedou dvě
vodovodní přípojky, jedna je vlastnictvím p. Hany Dusilové a druhá je vlastnictvím p. Václava
Volfa. Město Buštěhrad zřizuje ve prospěch výše uvedených na tomto pozemku věcné břemeno –
služebnost vodovodní přípojky dle ust. § 1267 občanského zákoníku, za podmínek uvedených ve
smlouvě.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Diskuze: 0
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti
vodovodní přípojky na pozemku parc.č. 1819/1, mezi p. Hanou Dusilovou a Městem Buštěhrad
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 16a) byl schválen 10 hlasy.
b) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti
vodovodní přípojky na pozemku parc.č. 1819/1, mezi p. Václavem Volfem a Městem Buštěhrad.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 16b) byl schválen 10 hlasy.
17. Schválení nového názvu ulice – parc.č. 1713/8 a 2083 (Za Humny)
Předsedající informovala o nové výstavbě 14 RD v Buštěhradě, a s tím vzniklé nutnosti přidělit nově
vzniklé ulici název. Návrh názvu ulice: „Za Humny“.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pojmenování ulice na pozemcích parc.č.
1713/8 a 2083, ulice „Za Humny“.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 17 byl schválen 10 hlasy
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18. PD na akci: povrchy a dešťová kanalizace v ulicích Javorová a Topolová, Buštěhrad – výběr
zhotovitele
Předsedající informovala o zakázce malého rozsahu na dodávky a služby II. kategorie zadávanou dle
Interní směrnice o zadávání veřejných zakázek.
Došlé nabídky byly pro město ekonomicky
nevýhodné.
Obyvatelé ulic Topolová a Javorová předložili městu cenovou nabídku firmy PROGEOK s.r.o.,
Praha 7, nabídková cena činí 471.900,- Kč vč. DPH. Tato nabídka byla městem vyhodnocena jako
ekonomicky výhodná, a proto předsedající navrhuje nabídku přijmout. Na základě předchozích
jednání s obyvateli výše uvedených ulic bylo domluveno, že se město bude na financování PD
podílet jednou polovinou, druhou polovinu uhradí obyvatelé zmíněných ulic.
L. Zámyslický – kdo bude vymáhat finanční prostředky od těch obyvatel, kteří svůj podíl nezaplatí?
Odp. - určitě to nebude město, o formě výběru finančních prostředků od obyvatel, a jejich příp.
vymáhání, se musí všichni zúčastnění domluvit, příp. založit nějaké sdružení.
Na úrovni města se smluvní forma zajištění spolupráce při financování projektu bude řešit za účasti
právníka úřadu.
Vyhotovená PD bude podkladem pro žádost o stavební povolení a žádost o dotaci na zhotovení
povrchu ulice. Před úpravou povrchu ulice bude nutné v této lokalitě vyřešit dešťovou kanalizaci
(potrubí, příp. vsaky), a chodníky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zhotovitele projektové dokumentace na
akci „Povrchy a dešťová kanalizace v ulicích Javorová a Topolová, Buštěhrad“, a to firmu
PROGEOK, s.r.o., Praha 7, za cenu 471.900,- Kč vč. DPH.
Na vyhotovení PD se bude město Buštěhrad podílet ½ nákladů, obyvatelé dotčených ulic také ½
nákladů.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 18 byl schválen 10 hlasy.
19. Na vědomí – ubytování ukrajinských uprchlíků ve dvou obecních bytech
Předsedající informovala o poskytnutí 2 sociálních bytů města dvěma ukrajinským rodinám.
Vzhledem k této krizové situaci nebylo nutné vyvěšovat záměr na pronájem , s obyvateli bytů bude
uzavřena nájemní smlouva se všemi právy a povinnostmi z ní vyplývající.
Krajský úřad Středočeského kraje vyzval obce, aby měly také připraveno nouzové ubytování pro
uprchlíky, např. tělocvičny, sály apod.).
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.
20. Obecná diskuze
D. Javorčeková - p. Ivo Procházka daroval městu Buštěhrad umělecké dílo – obraz starých Lidic,
jehož autorem je p. V. Bartoš.
D. Javorčeková – městu se naskytla možnost podání žádosti o dotaci na opravu východního křídla
zámku z Ministerstva průmyslu a obchodu – určená pro brownfieldy pro podnikatelské využití.
Město má na tuto část připravený projekt se stavebním povolením (dříve se uvažovalo se o škole
Slunce), nyní by se jednalo o školu Heuréka Libochovičky. V tomto smyslu proběhlo také jednání
s Ministerstvem a spol. Czech Invest.
Náklady na rekonstrukci východního křídla jsou
předpokládány ve výši cca 50 mil. Kč, předpokládaná výše dotace je 60%, spoluúčast města 40%.
Do této části město dále plánuje umístit Lékárnu, která v Buštěhradě velice chybí.
D. Javorčeková – byla znovu otevřena komunikace u buštěhradské haldy a změněno dopravní značení
pro zákaz vjezdu automobilů nad 3,5 t do Buštěhradu
J. Kopsová - termín akce Ukliďme Buštěhrad je přesunut na sobotu 9.4.2022
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L. Zámyslický – zda je při rekonstrukci zámku uvažováno o nějakém sálu nebo prostorách pro
veřejnost? Odp. – v tomto východním křídle zámku se o tomto neuvažuje, sál a prostory pro
veřejnost budou v budoucnu součástí střední části zámku.
p. Podaná - poděkování městu a zastupitelům za vstřícnost při řešení problému v ulicích Topolová a
Javorová
D. Javorčeková – pokračuje akce „Zeleň v intravilánu“
J. Blesk – informace o umístění cedulí o zákazu podomního prodeje.

Dále se do diskuze nikdo nepřihlásil, předsedající ukončila zasedání v 18.50 hod.
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Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 03/2022 ze dne
30.03.2022
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 03,/2022 ze dne 30.03.2022 přijalo tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu p . Jiřího Bleska a p. Pavla Vavrušku , zapisovatelku tohoto
zasedání p. Janu Zemanovou.
Usnesením č. 2 – zápis ze zasedání č. 02/2022 ze dne 23.02.2022
Usnesením č. 3 – upravený program zasedání městského zastupitelstva č. 03/2022
Usnesením č. 4 – rozpočtové opatření č. 02/2022
Usnesením č. 5b) – výši dotace na rok 2022 pro spolek Dobrovolní hasiči Buštěhrad, z.s. ve výši
10.000,- Kč
Usnesením č. 6 – prodloužení nájemní smlouvy v azylovém bytě v DPS Buštěhrad paní L.
Vondráčkové do 30.6.2022
Usnesením č. 7 - Plánovací smlouvu mezi navrhovatelem společností BARDWEL, s.r.o.,
vlastníkem pozemku Ing. Pavlem Součkem a Městem Buštěhrad, na veřejnou technickou a
dopravní infrastrukturu (bez podpory města) pro plánovaný obytný soubor 15 ŘD na pozemku
parc.č. 2064, k.ú. Buštěhrad.
Usnesením č. 8 – Smlouvu o řízení projektu v době udržitelnosti uzavřenou mezi Městem
Buštěhrad a spol. LKA s.r.o., Praha 3, na projekt „Nástavba a rozšíření kapacity MŠ Oty Pavla
Buštěhrad“, za podmínek v ní uvedených.
Usnesením č. 9 – Veřejnoprávní smlouvu o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby na
rok 2022, ev.č. S-0416/SOC/2022, uzavřenou mezi Středočeským krajem a DPS Buštěhrad
Usnesením č. 10 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Revitalizace budovy ZUŠ
Buštěhrad“, navýšení plánovaného rozpočtu o 800.000,- Kč bez DPH.
Usnesením č. 11 – Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc.č. 1078, o výměře cca 30 m2,
k.ú. Buštěhrad, ve vlastnictví města
Usnesením č. 12 - Smlouvu o bezúplatném převodu majetku (č.j. u převádějícího HSAA-28982/2021) mezi Českou republikou-Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy a
Městem Buštěhrad, předmětem smlouvy je převod majetku uvedeného v čl. 2 uvedené smlouvy
Usnesením č. 13 – aktualizaci Strategického plánu města a jeho rozšíření o projektovou kartu č.
4/18 „Jurta ve školní zahradě“
Usnesením č. 14 – aktualizaci směrnice města o zadávání zakázek malého rozsahu – Interní
směrnice č. 1/2022 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Města Buštěhradu
Usnesením č. 15 – nový statut Buštěhradského zpravodaje vč. nového Ceníku inzerce
Usnesením č. 16a) - Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti vodovodní přípojky na
pozemku parc.č. 1819/1, mezi p. Hanou Dusilovou a Městem Buštěhrad
Usnesením č. 16b) – Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti vodovodní přípojky na
pozemku parc. č. 1819/1, mezi p. Václavem Volfem a Městem Buštěhrad
Usnesením č. 17 – pojmenování ulice na pozemcích parc.č. 1713/8 a 2083, ulice „Za Humny“
Usnesením č. 18 – zhotovitele projektové dokumentace na akci „Povrchy a dešťová kanalizace
v ulicích Javorová a Topolová, Buštěhrad“, a to firmu PROGEOK, s.r.o., Praha 7, za cenu
471.900,- Kč vč. DPH. Na vyhotovení PD se bude město Buštěhrad podílet ½ nákladů, obyvatelé
dotčených ulic také ½ nákladů,
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Zamítá:
Usnesením č. 5a – poskytnutí dotace na rok 2022 pro spolek Dobrovolní hasiči Buštěhrad z.s. ve výši
15.000,- Kč.
Bere na vědomí bod č. 19 - informaci o poskytnutí ubytování dvěma ukrajinským rodinám v sociálních
bytech města

Ověřovatelé:
Jiří Blesk

……………………………………….

Pavel Vavruška

……………………………………….

Starostka města
Ing. arch Daniela Javorčeková

……………………………………….
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