
Zápis 
z mimořádného zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, 

které se konalo dne  25. 06. 2008 od 17.00 hod. v zasedací místnosti 
městského úřadu Buštěhrad 

č. 2/2008 
 
 
Přítomni: Lukáš Kohl, Miroslava Burešová,  Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Magda 
Kindlová, Miroslav Oplt, Karel Trnobranský, Martin Ježek. 
 
Omluveni:     Václav Nový,  
 
 
Zasedání řídil místostarosta, který přivítal přítomné a prohlásil, že zasedání zastupitelstva  
jako mimořádné a je usnášeníschopné. Navrhl, aby ověřovateli zápisu byli jmenováni Magda 
Kindlová a Jana Zemanová aby diskuze a hlasování k jednotlivým bodům programu probíhalo 
ke každému bodu zvlášť. Jednomyslně odsouhlaseno. 
 
Starosta předložil zastupitelům ke schválení tento program jednání: 

1. Organizační a různé 
2. Usnesení 
3. Závěr 

 
 
Starosta požádal zastupitele o připomínky k programu zasedání, který zastupitelé obdrželi 
s předstihem. K programu nebyly připomínky a zastupitelé jej jednomyslně schválili. 
 

1. Organizační a různé. 
1.1 Zastupitelé byli seznámeni s průběhem výběrového řízení připravované akce „Zámek 

Buštěhrad obnova západního křídla vč. statiky kleneb a stropů“. Zúčastnily se celkem 3 
firmy: ARCHATT PAMÁTKY s. r. o., PEGISAN s. r. o. a firma HANIŠ, rekonstrukce a 
opravy historických staveb s. r. o. Hodnotící komise předložila zastupitelům výsledek 
hodnocení v tomto pořadí: 
ARCHATT PAMÁTKY s. r. o., Třebíč  (25.019.338,- Kč),  
HANIŠ, rekonstrukce a opravy historických staveb, s. r. o., Český Krumlov 
(25.527.527,70,- Kč), 
PEGISAN s. r. o., Plzeň (27.661927,- Kč). 
Komise se shodla jednohlasně, že nejvýhodnější nabídku vzhledem k nejnižší nabídkové 
ceně podala firma ARCHATT PAMÁTKY s. r. o. Komise proto doporučuje zadavateli 
uzavřít smlouvu s touto firmou. Odsouhlaseno jednomyslně. 

 
2. Usnesení. 

 Viz níže. 
 

3. Závěr. 
Program  byl  vyčerpán a zasedání bylo ukončeno v 18 hodin. 

 
 
 
 



Usnesení 
z mimořádného zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), které se 
konalo dne 25. 06. 2008 od 17.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu  

č. 2/2008 
 
 

              
MěZ  po projednání: 
 

a) schvaluje 
1. Firmu ARCHATT s. r. o. pro realizaci připravované akce „Zámek Buštěhrad obnova 

západního křídla vč. statiky kleneb a stropů“. 
 
 
 
Zapsala:  Linda Libertinová …………………………………. 
 
Místostarosta: Antonín Kadlec ……………………………… 
 
 
Ověřovatelé: Jana Zemanová ……………………………….. 
 
                    Magda Kindlová.………………….…………… 
 
 


