Zápis
ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ),
které se konalo dne 11. 2. 2010 od 15.30 hod. na městském úřadě
č. 3/2010.

Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Lukáš Kohl, Martin ježek, Karel Trnobranský,
Miroslav Oplt, Jana Zemanová, Miroslava Burešová
Omluveni: Magda Kindlová
Za MěÚ : Mgr. Petr Mencl
Zasedání řídil starosta, který přivítal přítomné a prohlásil, že jednání zastupitelstva bylo řádně
svoláno a vyhlášeno a je usnášení schopné. Navrhl, aby ověřovateli zápisu byli jmenováni
Karel Trnobranský a Miroslav Oplt, a návrhová komise pracovala ve složení: předseda Martin
Ježek, členové – Lukáš Kohl, Jana Zemanová a by diskuze a hlasování k jednotlivým bodům
programu probíhalo ke každému bodu zvlášť. Jednomyslně odsouhlaseno.
Starosta předložil zastupitelům ke schválení tento program jednání:
1. Kontrola plnění usnesení
2. Výběr nejvhodnější nabídky na akci „Rekonstrukce místních komunikací – Buštěhrad“
3. Organizační a různé
4. Diskuze
5. Usnesení
6. Závěr
Starosta požádal zastupitele o připomínky k programu zasedání, který zastupitelé obdrželi
s předstihem a na pracovní poradě byli seznámeni s podkladovými materiály programu.
K programu jednání nebyly připomínky a zastupitelé jej jednomyslně schválili.

1. Kontrola plnění usnesení minulého zasedání
Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání bude provedena na dalším zasedání
městského zastupitelstva.
2. Výběr nejvhodnější nabídky na akci „Rekonstrukce místních komunikaci
Buštěhrad“
Zastupitelé byli seznámeni s průběhem výběrového řízení a zprávou hodnotící komise
na akci Rekonstrukce ulic-Buštěhrad. Zúčastnilo se celkem 8 firem: ZKP Kladno
s.r.o., PSVS a. s. Praha, STRABAG a.s. oz. Praha, ČNES-Dopravní stavby a.s.,
EUROVIA CS a.s., Klika & Dvořák s.r.o., EKOSTAVBY Louny s.r.o., STAVETA
s.r.o.. Nabídka firmy STAVETA s. r. o. byla z hodnocení vyřazena pro nedoložení
kvalifikačních předpokladů. Společnosti ČNES-Dopravní stavby a. s. a EKOSTAVBY
Louny s. r. o. byly vyzvány k doplnění nabídky - zdůvodnění mimořádně nízké
nabídkové ceny. Protože do stanoveného termínu nebylo zdůvodnění předloženo,
byly obě společnosti z hodnocení vyřazeny. Komise se shodla jednohlasně, že
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nejvýhodnější nabídku podala firma STRABAG a. s. oz. Praha. Komise proto
doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s touto firmou. Zastupitelstvo se jednomyslně
usneslo takto:
V souladu s protokolem o jednání hodnotící komise se veřejná zakázka „Rekonstrukce
místních komunikací Buštěhrad“ přiděluje uchazeči, který podal nejvhodnější
nabídku:
Obchodní firma:
STRABAG a. s. oz. Praha
Sídlo/místo podnikání: Lidická 802, 266 01 Beroun
Právní forma uchazeče: akciová společnost
IČ/DIČ:
60838744/CZ 60838744

3. Organizační a různé
3.1. Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili zajištění „Územního opatření o
stavební uzávěře“ pro okolí Buštěhradského zámku firmou PRISVICH s. r. o. za
celkovou cenu 80.000,- Kč vč. DPH.
3.2. Zastupitelé jednomyslně schválili žádost DPS Buštěhrad o zakoupení vany zn.
Cambridge plus pro středisko osobní hygieny v DPS za cenu uvedenou v cenové
nabídce ve výši 139.601,- Kč vč. DPH.

4. Diskuze
Nikdo z diskutujících netrval na tom, aby byl jeho příspěvek zanesen do tohoto zápisu.

5. Usnesení
Starosta udělil slovo předsedovy návrhové komise. Předseda návrhové komise
konstatoval, že každý bod usnesení byl projednán a zastupitelé o každém bodu
hlasovali zvlášť. Všechny body usnesení byly schváleny buď jednomyslně a usnesení
je tudíž v souladu se zákonem o obcích právoplatné. Viz níže.
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Usnesení
ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ),
které se konalo dne 11. 02 .2010 od 15.30 hod. na městském úřadě Buštěhrad (MěÚ)
č. 3/2010

MěZ po projednání:
a) se usneslo:
1. V souladu s protokolem o jednání hodnotící komise se veřejná zakázka
„Rekonstrukce místních komunikací Buštěhrad“ přiděluje uchazeči, který
podal nejvhodnější nabídku:
Obchodní firma:
STRABAG a. s. oz. Praha
Sídlo/místo podnikání: Lidická 802, 266 01 Beroun
Právní forma uchazeče: akciová společnost
IČ/DIČ:
60838744/CZ 60838744

b) schvaluje:
1. Smlouvu s firmou PRISVICH s. r.o. na zajištění a realizaci Územního
opatření o stavební uzávěře pro území okolo Buštěhradského zámku za
celkovou cenu 80.000,- Kč vč. DPH
2. Zakoupení vany zn. Cambridge plus za cenu 139.601,- vč. DPH pro středisko
osobní hygieny v DPS Buštěhrad

b) Závěr
Program byl vyčerpán a zasedání bylo ukončeno v 16.30 hod.

Zapsala: Jana Zemanová

………………………………………..

Starosta: Václav Nový

……………………………………….

Místostarosta: Antonín Kadlec

……………………………………….

Ověřovatelé: Karel Trnobranský

………………………………………

Miroslav Oplt

………………………………………

