
                                                                            Zápis

                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ)
                         které se konalo dne  02. 10. 2013 od 17.30 hod.  v Kulturním středisku
                                                                     č. 8/2013

Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Věra Mrázková, Miroslava Burešová,
                  Roman Dědič
                  18.00 hod. příchod Daniela Javorčeková

Omluveni: Václav Nový, Magda Kindlová, Petr Sejkora

V sále přítomno v době zahájení cca 20 občanů.

Pořizován audio záznam.

1. Zahájení zasedání
Zasedání zastupitelstva města zahájila a dále řídila starostka města Jitka Leflerová,
která  v úvodu  konstatovala,  že  zasedání  zastupitelstva  bylo  řádně  svoláno  a
vyhlášeno, z celkového počtu 9 členů zastupitelstva bylo v době zahájení přítomno 5
zastupitelů, takže zasedání je schopno se usnášet ve všech bodech programu.
Za  ověřovatele  zápisu  tohoto  zasedání  předsedající  navrhla  Romana  Dědiče  a
Miroslava Oplta.
Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Jana Zemanová.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu Romana Dědiče a
Miroslava Oplta.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje jako zapisovatelku Janu Zemanovou.
Pro: Leflerová, Oplt, Mrázková,  Burešová, Dědič.
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1 schváleno 5 hlasy

2. Program zasedání
Předsedající seznámila přítomné s navrženým programem jednání, který byl zveřejněn
na úřední desce:

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky
2. Rozpočtové opatření č. 4/2013
3. Smlouva na nákup techniky pro TS
4. Obecná diskuze.



    
     Předsedající konstatovala, že v mezidobí došly další návrhy na doplnění programu a
proto podala návrh na tento nový program zasedání:

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky
2. Kontrola zápisu ze zasedání MěZ č. 7/2013
3. Smlouva na nákup techniky pro Technické služby města Buštěhradu
4. Dohoda o užívání zámecké zahrady
5. Smlouva o výpůjčce části pozemku parc. č. 2/1 v k.ú. Buštěhrad
6. Jednorázový příděl do sociálního fondu města Buštěhradu
7. Obecná diskuze

     
Předsedající  nechala hlasovat o novém návrhu programu jednání.
Pro: Oplt, Leflerová, Mrázková, Burešová, Dědič. 
Proti: 0
Zdržel se: 0
Program zasedání byl schválen 5 hlasy.

3. Kontrola zápisu č. 7/2013 
Předsedající požádala ověřovatele zápisu č. 7/2013 V. Mrázkovou a M. Burešovou,
aby  se  vyjádřili  k zápisu.  Ověřovatelé  sdělili,  že  neobdrželi  žádné  námitky,  zápis
ověřili, potvrdili svým podpisem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis č. 7/2013  v předloženém znění.
Pro: Oplt, Leflerová, Mrázková, Burešová, Dědič.
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 3 bylo přijato 7 hlasy.

4. Smlouva na nákup techniky pro Technické služby města Buštěhradu
Informaci k tomuto bodu podal R. Dědič. 
Veřejná  zakázka  zadaná  v režimu  zjednodušeného  podlimitního  řízení  –  Dodávka
komunální techniky pro projekt OPŽP - Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve městě
Buštěhrad  - bude v souladu se zákonem, na základě  doporučení hodnotící komise
přidělena zadavatelem firmě Unikont Group s.r.o., IČ  41193113, se sídlem: Služeb
609, 108 00 Praha 10. Tato firma splnila požadované předpoklady a předložila nejnižší
celkovou  nabídkovou  cenu  ve  výši  2 949.000,-  Kč  bez  DPH.  Kopie  Rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky je součástí tohoto zápisu.
Diskuze: Ing.  Müller  –  zda je nutný a vhodný nákup této jednoúčelové techniky.
Odpověděl  R.  Dědič  a  J.  Leflerová – technika bude využívána  jak  v letním tak i
v zimním období. 

Návrh usnesení:
4.1.Zastupitelstvo města schvaluje doporučení výběrové komise zadavatele na  výběr

nejvhodnější nabídky.
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4.2.Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu na dodávku komunální techniky
pro úklid komunikací s dodavatelem – s firmou Unikont Group s.r.o., Praha 10,
v rámci projektu „Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve městě Buštěhrad“.

4.3.Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem Rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky a podpisem Kupní smlouvy.

Pro: Oplt, Leflerová, Mrázková, Burešová, Dědič.
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno 5 hlasy.

5. Dohoda o užívání zámecké zahrady
Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5,  výlučný vlastník pozemků
parc.  č.  8,  9  a  10  v  k.  ú.  Buštěhrad,  na  kterých  se  nachází  zrekonstruovaná
zámecká  zahrada  předložil  Městu  Buštěhradu  návrh  „Dohody o užívání“  výše
uvedených pozemků.  Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou pěti  let,  cena za
užívání činí 1,- Kč/jeden kalendářní rok.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o užívání  zámecké zahrady a pověřuje
starostku podpisem této Dohody.
Pro: Oplt, Leflerová, Mrázková, Burešová, Dědič.
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno 5 hlasy.

6. Smlouva o výpůjčce části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú. Buštěhrad
Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5, výlučný vlastník pozemku parc.
č. 2/1 v k. ú. Buštěhrad předložil Městu Buštěhradu návrh Smlouvy o výpůjčce na
užívání části tohoto pozemku o výměře 426 m2 a souhlasí s umístěním přístupové
cesty, odstavné plochy pro parkování osobních vozidel, odvodněním a umístěním
dvou vsakovacích nádrží na uvedeném pozemku. Tato smlouva se sjednává na
dobu určitou 5 let počínaje dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 2/1 o
výměře 426 m2  v k. ú.  Buštěhrad a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Pro: Oplt, Leflerová, Mrázková, Burešová, Dědič
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno 5 hlasy.

7. Jednorázový příděl do sociálního fondu města Buštěhradu
Jedná se o mimořádný převod částky ve výši  40.000,- Kč  z rozpočtu města do
sociálního  fondu.  Tento  příjem  nevyplývá  ze  schválených  pravidel  sociálního
fondu a proto podléhá schválení zastupitelstva města. 
Diskuze: p. Šumná – pro koho je určen sociální fond. Odpovídá J. Leflerová a M.
Burešová – fond určen pro pracovníky MěÚ.

Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo  města  schvaluje  jednorázový  příděl  do  sociálního  fondu  města
Buštěhradu ve výši 40.000,- Kč. Peněžní prostředky budou využity v souladu se
schválenými  pravidly pro tvorbu a použití  sociálního fondu města Buštěhradu.
Počátečním stavem fondu je stav peněžních prostředků na účtu soc. fondu k 1. 10.
2013. 
Pro: Oplt, Leflerová, Dědič, Burešová, Mrázková.
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno 5 hlasy.

8. Obecná diskuze.
p.  Müller  –  stav  jednání  o  přechodu  pro  chodce  na  rychlostní  silnici  mezi
Buštěhradem a Lidicemi.  Odpověděl.  M.  Oplt:  zrušení  přechodu je rozhodnutí
ŘSD ČR a Policie ČR. Vybudování osvětlení je navrženo projektantem - částka na
vybudování činí cca 500.000,- Kč.  Chodník bude dokončen ve spolupráci s OÚ
Lidice.

V 18.00 se dostavila D. Javorčeková.

p. Janouškovec – úspory energií.  Odpovídá p. Oplt:  probíhají jednání s ČMKB
Kladno v rámci Mikroregionu ÚLP.  Některé obce již navázaly spolupráci se spol.
Energie pod kontrolou.

D. Javorčeková uvedla, že město má stávající smlouvy prodlouženy o další 2 roky.

Pí Šumná – jak probíhá jednání ve věci pí Menclová x Město Buštěhrad a kolik
prostředků bylo dosud na tento případ vynaloženo.  Odpovídá J. Leflerová - soudní
řízení nebylo dosud ukončeno.

P. Janouškovec -  posunutí dopravní  značky označující počátek obce před nově
vzniklou ul. Sluneční. Odpovídá M. Oplt: bude řešeno s KSÚS.

P. Müller – dotace na opravu chodníků v ul. Hřebečská a Tyršova. Odpovídá M.
Oplt: dotace nebyla SFŽP ČR odsouhlasena, probíhá jednání s KÚ Střed. kraje o
částech  pozemků,  které  patří  KÚ  a  jejich  převodu  do  majetku  města.  Bude
vypracována nová žádost o dotaci na ul. Hřebečská.
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Usnesení
ze zasedání zastupitelstva města Buštěhradu č. 8/2013

ze dne 02. 10. 2013

Zastupitelstvo  na  svém  zasedání  č.  8/2013  ze  dne  02.  10.  2013  přijalo  tato
usnesení:

Schvaluje:
Usnesením  č.  1-  ověřovatele  zápis  Romana  Dědiče  a  Miroslava  Oplta  a
zapisovatelku Janu Zemanovou.
Usnesením č. 2 -  nově navržený program zasedání MěZ.
Usnesením č. 3 – zápis č. 7/2013 v předloženém znění.
Usnesením č. 4 – 4.1.  rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 
                              nabídky na dodávku komunální techniky. 
                            4.2.  Kupní smlouvu na dodávku komunální techniky
                              pro úklid komunikací s dodavatelem firmou Unikont Group 
                              s.r.o., Praha 10, v rámci projektu „Omezení prašnosti z 
                               plošných zdrojů ve městě Buštěhrad“.
Usnesením č. 5 – Dohodu o užívání zámecké zahrady. 
Usnesením č. 6 – Smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú Buštěhrad.
Usnesením č. 7 – jednorázový příděl do sociálního fondu města Buštěhradu ve
                            výši 40.000,- Kč. Peněžní prostředky budou využity v souladu se
                            schválenými pravidly pro tvorbu a použití sociálního fondu

           města Buštěhradu.

      Pověřuje:
      Usnesením č. 4.3 – starostku města podpisem Rozhodnutí zadavatele o výběru 
      nejvhodnější nabídky na nákup komunální techniky a podpisem Kupní smlouvy o
      nákupu komunální techniky pro úklid komunikaci.
      Usnesením č. 5 – starostku města podpisem Dohody o užívání zámecké zahrady. 
      Usnesením č. 6 – starostku města podpisem Smlouvy o výpůjčce části pozemku 
      parc.č. 2/1 o výměře 426 m2  v k.ú. Buštěhrad.

Program zasedání byl vyčerpán, předsedající starostka Jitka Leflerová poděkovala
přítomným zastupitelům i občanům za účast a zasedání v 19.40 hod. ukončila.

Ověřovatelé:

Roman Dědič ………………………..
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Miroslav Oplt     …………………….

Starostka města:
Ing. Jitka Leflerová …………………

 

Zápis vyhotoven dne: 7. 10. 2013

Příloha: Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
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