
                                                                            Zápis 
 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), 

které se konalo dne  18.08.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 
č. 9/2015 

                                                                  
                                 
Č.j. 1584/2015/1 
 
Přítomni: Daniela Javorčeková , Magda Kindlová, Jitka Leflerová,  Milan Mudra, Pavel 
Vavruška, Jiří Müller, Antonín Jeřábek, Jiří Blesk 
 
Omluveni: Věra Mrázková, Linda Libertinová, Jan Mrkvička 
                   
 
V sále přítomni v době zahájení 11 občanů  
Pořizován audio záznam. 
 
1. Zahájení zasedání 

Zasedání zastupitelstva města zahájila v 17.35 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 
počtu11 členů zastupitelstva bylo přítomno 8 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  Milana Mudru a Magdu 
Kindlovou 
Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Jana Zemanová. 
K návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje ověřovatele zápisu Milana 
Mudru a Magdu Kindlovou a jako zapisovatelku schvaluje Janu Zemanovou 
Pro:  8  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 1 schválen 8 hlasy 

 
 
2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 8/2015 ze dne 22.7.2015 
           Předseda kontrolního výboru A. Jeřábek konstatoval, že kontrola usnesení byla  
           provedena dne 18.8.2015, zápis z kontroly bude předložen. 
            MěZ vzalo tuto zprávu na vědomí. 
            
3. Schválení zápisu ze zasedání č. 8/2015 ze dne 22.7.2015 

      Předsedající konstatovala, že ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zápis přečetli 
      a svým podpisem potvrdili jeho správnost. 
      Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání č.  
8/2015 ze dne  22.7.2015 
  
      Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 
      Návrh usnesení č. 3 byl schválen 8 hlasy 
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4. Návrh programu zasedání 

Předsedající  seznámila přítomné s navrženým programem jednání, který byl zveřejněn na 
úředních  deskách a navrhla úpravu programu jednání - doplnění a rozšíření o další body:  

 
Bod č. 12 – Oprava povrchu ul. Pražské – výběr ze dvou nabídek 
Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Bod č. 13 – Mýcení náletových dřevin na pozemku budoucí cyklostezky – výběr ze 
dvou nabídek 
Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Bod č. 14 – Schválení finálního znění smluv 
a) S firmou ADR na akci „Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad“ 
b) Se spol. UCEEB na akci „Expertní a metodologická podpora projektu Rozšíření 

kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad“ 
            Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 
            Bod č. 15 – Schválení pasportu místních komunikací 
            Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 
             
           Předseda kulturního výboru požádal o doplnění bodu č. 17 do programu jednání: 

- Nové složení členů kulturního výboru 
Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

  
V souvislosti s doplněním programu dochází k přečíslování bodů programu. 
 
Návrh doplněného programu zasedání: 
1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 
2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 8/2015 ze dne 22.7.2015 
3. Schválení zápisu č. 8/2015 ze dne 22.5.2015 
4. Návrh programu /doplnění/ zasedání č. 9/2015 
5. Schválení rozpočtového opatření č. 14/2015 
6. Schválení pořízení úvěru pro město Buštěhrad od ČSOB, a.s. 
7. Schválení výsledků výběrového řízení na zhotovitele komunikace U Panelárny 
8. a)  schválení přijetí dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy 

na akci „Rekonstrukce komunikace U Panelárny“ k.ú. Buštěhrad 
b)schválení Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Buštěhrad a Regionální 
radou regionu soudržnosti Střední Čechy na akci „ Rekonstrukce komunikace U 
Panelárny v obci Buštěhrad“ 
c)schválení vyčlenění peněžní částky na financování realizace projektu  
„Rekonstrukce komunikace U Panelárny v obci Buštěhrad“ až do výše 
12 384.686,- Kč, odpovídající celkovým způsobilým výdajům projektu. 

9. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Svozové vozidlo na bioodpad. 
10. Schválení vyvěšení záměrů na prodej pozemků: 

a) Parc.č. 997/18 o výměře 38 m2, k.ú. Buštěhrad, LV 10001 
b) Část pozemku parc.č. 276/1 o výměře 87 m2 a část pzemku parc.č. 15 o výměře  

31 m2, k.ú. Buštěhrad, LV 10001. 
11. Schválení Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby na pozemku parc.č. 

2349 ve vlastnictví města, LV 10001, - polní cesta VPC 5, mezi Městem 
Buštěhrad a Státním pozemkovým úřadem. 
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12. Oprava povrchu komunikace v ul. Pražská – výběr ze dvou nabídek 
13. Mýcení náletových dřevin na pozemku parc.č. 233, k.ú. Buštěhrad – budoucí 

cyklostezka – výběr ze dvou nabídek 
14. Schválení finální znění smluv: 

a) S firmou ADR na akci „Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad“ – 
vyhotovení koncepčního architektonického návrhu a cenová nabídka na 
zhotovení projektové dokumentace – I. etapa 

b) Se spol. UCEEB na akci „Expertní a metodologická podpora projektu 
„Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad“. 

15. Schválení podání žádosti o dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví 
Ministerstva kultury na rok 2016 – pokračování obnovy části buštěhradského 
zámku v majetku města 

16. Schválení pasportu místních komunikací 
17. Schválení nového složení kulturního výboru města Buštěhradu 
18. Úkolování kontrolního výboru 
19. Obecná diskuze 

              
            Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje upravený program zase- 
            dání č. 9/2015 
            Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 
            Návrh usnesení č. 4 byl schválen 8 hlasy 

 
 

5.  Rozpočtové opatření č. 14/2015 
Předsedající seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 14/2015,  které 
svým rozsahem podléhá schválení zastupitelstvem města (návrh je přílohou tohoto zápisu) 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 
14/2015. 
Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 5 byl schválen 8 hlasy. 
 
Dále seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 13/2015, které bylo schváleno 
starostkou města. 
Zastupitelstvo města Buštěhradu bere informaci o rozpočtovém opatření č. 13/2015 
 

6. Schválení pořízení úvěru pro město Buštěhrad od ČSOB a.s. 
       Důvodem pořízení úvěru je požadavek poskytovatele dotace na akci „Rekonstrukce 
komunikace U Panelárny“, kdy město musí prokázat, že má na celou akci finanční krytí.  
Město oslovilo 2 bankovní ústavy – ČSOB a Českou spořitelnu.  Podmínky poskytnutí úvěru 
jsou z obou peněžních ústavů zhruba totožné, starostka proto navrhla požádat o poskytnutí 
úvěru Československou obchodní banku, mimo jiné i proto, že v současné době probíhají 
s tímto peněžním ústavem jednání na pořízení bankomatu. 
p. Müller požádal o vysvětlení důvodu pořízení úvěru pro veřejnost. Předsedající podala tuto 
informaci: Cílem projektu „Rekonstrukce komunikace U Panelárny“ je oprava této místní 
komunikace (za buštěhradskou haldou). Zlepší se tak dopravní obslužnost nově revitalizované 
oblasti – komunikace je jedinou příjezdovou cestou. Stavba bude kopírovat stávající 
komunikaci a bude doplněna odvodňovacím žlabem. Povrch bude tvořen asfaltobetonem 
v šířce 6 m.  Dotace může být poskytnuta pouze za účelem rekonstrukce komunikací, které 
vedou k technologickým parkům nebo podobným podnikatelským aktivitám.  Zástupci 
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Vědecko-technologického parku Buštěhrad proto oslovili vedení města, jako vlastníka 
uvedené komunikace, s žádostí o podání žádosti o poskytnutí dotace na uvedenou akci.  VTP 
se smluvně zavázal k úhradě finančních prostředků, které nejsou předmětem dotace, a které 
z realizace této akce vyplynou. Také bude zajišťovat administraci celé akce. Do konce srpna 
bude také známo, zda město dotaci dostane. Pokud nebude dotace městu poskytnuta, bude 
celá akce zrušena a nedojde ani k čerpání úvěru. Úvěrová smlouva bude s ČSOB podepsána, 
až bude znám výsledek žádosti o dotaci. 
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné další připomínky. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pořízení úvěru od 
Československé obchodní banky, a.s. v maximální výši 10,527.000,- Kč a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy. Čerpání úvěru bude podmíněno obdržením dotace. 
Pro: 7     Proti:  A. Jeřábek  Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 6 byl  schválen 7 hlasy. 
 
 
7. Schválení výsledků výběrového řízení na zhotovitele komunikace U Panelárny 

Dne 14.8.2015 projednala hodnotící komise 5 nabídek  k veřejné zakázce „Stavební práce 
na komunikaci U Panelárny“ zadávané jako podlimitní veřejná zakázka. Komise 
doporučila zadavateli uzavřít smlouvu o dílo se společností POZEMNÍ KOMUNIKACE 
BOHEMIA, a.s., IČ 27900096,  se sídlem Praha 1, Václavské nám.831/21, z důvodu 
ekonomicky nejvýhodnější nabídky – celková cena 9,565.160,- Kč vč. DPH. (zpráva o 
posouzení a hodnocení nabídek je přílohou tohoto zápisu) 
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výsledek výběrového řízení 
na zhotovitele komunikace U Panelárny a zakázku „Stavební práce na komunikaci U 
Panelárny“ přiděluje společnosti POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., za 
celkovou cenu 9 565 160,- Kč vč. DPH, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
Pro:  7    Proti: A. Jeřábek  Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 7 byl schválen 7 hlasy. 
 
 

8. a) schválení přijetí dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na 
akci „Rekonstrukce komunikace U Panelárny v obci Buštěhrad“  
Dotace může být příjemci poskytnuta pouze za účelem realizace projektu „Rekonstrukce 
komunikace U panelárny“ a lze ji použít pouze na úhradu skutečně vynaložených a řádně 
prokázaných výdajů projektu. Příjemce se zavazuje zajistit financování veškerých 
ostatních výdajů projektu, které nejsou kryty dotací. Maximální výše dotace činí 
10,526.983,- Kč. 
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí dotace od Regionální 
rady regionu soudržnosti Střední Čechy na akci „Rekonstrukce komunikace U Panelárny 
v obci Buštěhrad“ 
Pro: 7    Proti: A. Jeřábek  Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 8a)  byl  schválen 7 hlasy 
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b)schválení Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Buštěhrad a Regionální 
radou regionu soudržnosti Střední Čechy  na akci „Rekonstrukce komunikace U 
Panelárny v obci Buštěhrad. 
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje v návaznosti na schválení 
poskytnutí dotace Výborem regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt 
„Rekonstrukce komunikace U Panelárny v obci Buštěhrad“, reg. č.  
CZ.1.15/1.1.00/5a.02077  uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou 
regionu soudržnosti Střední Čechy k tomuto projektu až do výše 10 526.983,- Kč. 
Pro: 7    Proti: A. Jeřábek  Zdržel se: 0 
Návrh usnesení  č. 8b byl schválen 7 hlasy. 
 

      c)schválení vyčlenění peněžní částky na financování realizace projektu„Rekonstruk- 
      ce komunikace U Panelárny v obci Buštěhrad“ až do výše 12 384 686,- Kč, odpovída- 
      jící  celkovým způsobilým výdajům projektu. 
      Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
      Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyčlenění peněžní částky  
      z rozpočtu města na financování realizace projektu „Rekonstrukce komunikace  
     U Panelárny v obci Buštěhrad“ až do výše 12 384 686,- Kč, odpovídající celkovým 
     způsobilým výdajům projektu. 
      Pro: 7    Proti: A. Jeřábek  Zdržel se: 0 
      Návrh usnesení č. 8c) byl schválen 7 hlasy 
 
 
9. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Pořízení systému pro separaci a svoz 

bioodpadu“ 
Předsedající seznámila přítomné s vítěznou nabídkou zadávacího řízení veřejné zakázky 
malého rozsahu na zakázku „Pořízení systému pro separaci a svoz bioodpadu“.  Ve 
výběrovém řízení zvítězila firma Unikont Group, s.r.o., IČ 41193113, se sídlem: Praha 10, 
Služeb  609/6, s nabídkovou cenou 2 895 530,- Kč vč. DPH. 
Předmětem dodávky je vozidlo MULTICAR M 31C, včetně nástavby nosiče kontejnerů 
Palfinger C3 a kontejnerů. 
Pořízení tohoto systému je podmíněno poskytnutím finančních prostředků z dotace. 
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny připomínky. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výsledek výběrového řízení 
na akci „Pořízení systému pro separaci a svoz bioodpadu“ na dodavatele – firmu Unikont 
Group, s.r.o., za cenu 2 895 530,- Kč vč. DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
Pro: 8    Proti: 0  Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 9 byl schválen 8 hlasy. 
 
 
 

10. Schválení  záměrů na prodej nemovitosti 
a) Záměr na prodej pozemku parc. č 997/18 o výměře 39 m2, k.ú. Buštěhrad, LV 10001 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny připomínky. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na 
prodej pozemku parc.č. 997/18 o výměře 39 m2, k.ú. Buštěhrad, LV 10001, zapsaného  
u  Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno. 
Pro: 8    Proti: 0  Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 10a) byl schválen 8 hlasy 
 

b) záměr na prodej pozemku parc.č. 15 o výměře 31 m2,k.ú. Buštěhrad, LV 10001 
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny připomínky. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na 
prodej pozemku parc.č. 15 o výměře 31 m2, k.ú. Buštěhrad, LV 1001, zapsaného u 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno. 
Pro: 7    Proti: 0  Zdržel se: J. Müller 
Návrh usnesneí č. 10b) byl schválen 7 hlasy 
 
 

11.  Schválení  Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby – polní cesty VPC5 v k.ú. 
Buštěhrad, uzavřené  mezi Městem Buštěhrad a Státním pozemkovým úřadem 
Předmětem této smlouvy je udělení souhlasu města jako vlastníka pozemku parc.č. 2349, 
k.ú. Buštěhrad, s provedením a umístěním stavby – polní cesta VPC 5.  Jedná se o cestu 
mezi  Bouchalkou a obcí Stehelčeves. Projektovou dokumentaci k této cestě vypracovala 
firma AF-CityPlan, spol. s r.o., Praha 1. 
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje udělení souhlasu k provedení 
stavby na pozemku parc.č. 2349 – polní cesty VPC 5, v k.ú. Buštěhrad, a pověřuje 
starostku podpisem Smlouvy o udělení souhlasu, uzavřené mezi Městem Buštěhrad a 
Státním pozemkovým úřadem 
Pro :  8    Proti: 0  Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 11 byl schválen 8 hlasy. 
 
 

12. Oprava povrchu komunikace  - Pražská ulice 
Předmětem díla je veřejná zakázka malého rozsahu – oprava výtluků na místní 
komunikaci – ul. Pražská (od. ul. Náměstí až na Bouchalku)- termín dokončení  - listopad 
2015. 

- Nabídka firmy KIRSTONE, a.s., IČ 27114261,  s nabídkovou cenou 380.731,- Kč 
vč. DPH 

- Nabídka formy ASFALTSERVIS, s.r.o., IČ 04136527, s nabídkovou cenou 
358.437,39 Kč vč. DPH 

Předsedající navrhla, aby zakázka byla přidělena firmě ASFALTSERVIS, s.r.o., 
z důvodu ekonomicky výhodnější nabídky. 
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přidělení veřejné zakázky 
na opravu výtluků na místní komunikaci -  ul. Pražská, firmě ASFALTSERVIS, s.r.o., 
IČ 04136527, která podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku – celková cena – 
358.437,39 Kč vč. DPH. 
Pro: 8    Proti: 0  Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 12 byl schválen 8 hlasy. 
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13.  Mýcení náletových dřevin na pozemku parc. č. 233, k.ú. Buštěhrad – budoucí 

cyklostezka 
Jedná se o odstranění porostu náletových dřevin podél komunikace vedoucí z Buštěhradu 
do Lidic – důvodem kácení je geodetické zaměření pozemku pro budoucí cyklostezku a 
výkopové práce pro položení inženýrských sítí pro výstavbu RD. 

- Nabídka firmy Ing. Aleš Novák – ŽIVA-péče o zeleň, IČ 48694118, s nabídkovou 
cenou 156.453,- Kč vč. DPH 

- Nabídka firmy LDS.CZ – s nabídkovou cenou 66.800,- Kč bez DPH 
       p. Jeřábek navrhl, aby práce tohoto typu byly nabídnuty občanům Buštěhradu třeba jako  
       brigáda. Starostka konstatovala, že plocha, na které je potřeba náletové dřeviny vymýtit je  
       veliká  a výřez dřevin  s následnou likvidací pařezů a  štěpkování, je třeba   udělat  
        odborně.  Na části pozemku budou mýcení provádět také Technické služby města. 
      p. Müller požádal, zda by bylo možné sledovat  kolik lidí bude na tuto práci firma potře- 
      bovat,  jaká bude použita technika a jak dlouho bude celá akce trvat. 
 
      Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přidělení zakázky na odstra- 
      nění  porostu náletových dřevin firmě LDS.CZ za cenu 66.800,- Kč bez DPH. 
      Pro: 8    Proti: 0  Zdržel se: 0 
      Usnesení č. 13 byl schváleno 8 hlasy 
 
 
14. Schválení finálního znění smluv 

a) S firmou ADR s.r.o., IČ 25617249, se sídlem: Libínská 3127/1, Praha 5, na 
vyhotovení koncepčního architektonického návrhu a cenová nabídka na vypracování 
projektové dokumentace ke stavbě „Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla 
v Buštěhradě- 1. etapa. 
p. Müller – jak je celá akce časově naplánována – odp.: celá akce by měla být hotova 
do podzimu r. 2016, se souhlasem Min. financí bude také do příštího roku převedena 
část finančních prostředků. Termín vyhotovení dokumentace je stanoven do 8. 10. 
2015. Po tomto datu bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele této akce. 
p. Jeřábek – zda se oslovují místní firmy a podnikatelé pro akce, které vypisuje město 
– odp. místní firmy a podnikatelé jsou oslovováni, ale některé akce jsou svým 
rozsahem rozsáhlé a vyžadují specializované firmy, dalším ukazatelem je nabídková 
cena. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje finální znění Smlouvy o 
dílo č. 379-044-15, uzavřené mezi Městem Buštěhrad a firmou ADR s.r.o., na 
vypracování projektové dokumentace ke stavbě „Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty 
Pavla v Buštěhradě“, - 1. etapa. 
Pro: 8    Proti: 0  Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 14a) byl schválen 8 hlasy 
 

b) S firmou ČVUT Praha, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, IČ 
68407700, sídlo: Třinecká 1024, Buštěhrad, na dílo jehož předmětem je expertní a 
metodologická podpora projektu „Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad“ 
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje finální znění Smlouvy o 
dílo, uzavřené mezi Městem Buštěhrad a Českým vysokým učením technickým v Praze, 
Univerzitním centrem energeticky efektivních budov, na expertní a metodologickou 
podporu projektu „Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla v Buštěhradě“. 
Pro: 8    Proti: 0  Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 14b) byl schválen 8 hlasy 
 
 

15. Schválení podání žádosti o dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví 
Ministerstva kultury na rok 2016 – pokračování obnovy části buštěhradského zámku 
v majetku města 
Předsedající informovala o využití finančních prostředků z těchto dotací – prostředky, 
které město obdrželo, by byly použity na dokončení fasády zámku (část do zámecké 
zahrady). 
p. Müller poukázal na využití prostor zámku pro Městský úřad – proč nevyužít dotaci na 
dokončení vnitřních prostor zámku. Odp. – na dokončení fasády je stavební povolení a 
vysoutěžena firma. Proto lze předpokládat, že nám bude dotace poskytnuta. Dokončení 
vnitřních prostor v zámku je plánováno na příští rok. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci 
z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2016 na 
pokračování obnovy části buštěhradského zámku v majetku města. 
Pro: 8    Proti: 0  Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č 15 byl schválen 8 hlasy. 
 
 

16. Schválení pasportu místních komunikací 
Předsedající předala slovo předsedovi stavebního výboru p. Vavruškovi, který informoval 
přítomné o vyhotovení pasportu místních komunikací, které jsou ve vlastnictví města. 
Pasport bude sloužit jako podklad pro případné žádosti o dotace, příp. opravy a úpravy  
těchto komunikací. 
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pasport místních komunikací 
města Buštěhradu 
Pro: 8    Proti: 0  Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 16 byl schválen 8 hlasy. 
 
 

17. Návrh na nové složení členů kulturního výboru 
Předsedající předala slovo předsedovi kulturního výboru p. Bleskovi, který navrhl nové 
složení členů kulturního výboru: Martin Kosa, Jaroslav Pergl, Helena Blesková, Milan 
Mudra. 
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nové složení členů kulturního 
výboru: Martin Kosa, Jaroslav Pergl, Helena Blesková, Milan Mudra. 
Pro: 8    Proti: 0  Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 17 byl schválen 8 hlasy. 
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18. Úkolování kontrolního výboru 
p. Müller požádal, aby KV provedl kontrolu Technických služeb – náplň práce pro TS, 
počet pracovníků, jejich kvalifikace …. Předsedající konstatovala, že toto není úkol pro 
KV, ale vedení města zadá vypracování podkladů a přehledů činností vedoucímu TS p. 
Veselému. 
Předsedající dále informovala o kontrole, kterou KV provedl v DPS Buštěhrad. Protokol o 
výsledku kontroly bude předán vedení města. 
 

19. Obecná diskuze: 
p. Blesk – dovybavení společenského sálu závěsy, květinami – špatná slyšitelnost v sále 
              - nepořádek v ulicích v Buštěhradě 
              - ul. Hřebečská – dopravní značení,  proč není  přednost zprava v celé oblasti 
                 Odp. – dopravní značení v okolních ulicích bude řešeno v druhé etapě 

   -informace o připravovaném jarmarku a posvícení 
   - slavnostní otevření dětského hřiště v Ořešíně dne 3.9.2015 
   - další promítání filmu v zámecké zahradě dne 29.8.2015 

     p. Mudra – příprava hudebního festivalu v zámecké zahradě dne 12.9.2015 
     p. XXXX – ořezání stromů v ulicích Buštěhradu 
     p. XXXX – výběrové řízení na dodavatele plynu pro město 
                             - problematika odkanalizování zbylých části Buštěhradu (jednání s novým  
                               vedením VKM) 
                             -jednání s firmou AVE – změna smlouvy na svoz TDO 
    p. Javorčeková – možnost objednání vývozu odpadních jímek u Středočeských vodáren 
    p. XXXXXXX – žádost o prověření možnosti podání žádosti o dotaci na vybudování kana- 
                           lizace v zástavbě Chmelnice. 
   p. Müller – vyřešení odtoku vody z rybníka – odp. proběhlo jednání s hydrogeology,  
                      v nejbližší době dodají zprávu  
   p. XXXXXX – čištění břehů potoka,  odklizení větví a nepořádku od rybníka 
 
 
Předsedající oznámila, že program zasedání byl vyčerpán, poděkovala přítomným 
zastupitelům a zasedání v 19.25 hod. ukončila. 
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Usnesení 
ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 9/2015 

ze dne 18.08.2015 
 

Zastupitelstvo na svém zasedání č. 9/2015 ze dne 18.08.2015 přijalo tato usnesení: 
 
Schvaluje: 
 
Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu Magdu Kindlovou a Milana Mudru a jako 
zapisovatelku Janu Zemanovou 
 
Usnesením č. 3 – zápis č. 8/2015 ze dne 22.7.2015 
 
Usnesením č. 4 – doplněný program zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 
č.9/2015 
 
Usnesením č. 5 – rozpočtové opatření č. 14/2015 
 
Usnesením č. 6 – pořízení úvěru od Československé obchodní banky, a.s., 
v maximální výši 10 527.000,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
Čerpání úvěru bude podmíněno obdržením dotace. 
 
Usnesením č. 7 – schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele 
komunikace U Panelárny a zakázku „Stavební práce na komunikaci U Panelárny“ 
přiděluje společnosti POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a .s., za celkovou 
cenu 9 565 160,- Kč vč. DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
 
Usnesením č. 8 a) 
 –  schvaluje přijetí dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy 
na akci „Rekonstrukce komunikace U Panelárny v obci Buštěhrad“. 
 
Usnesením č. 8b) – v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem 
regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce 
komunikace U Panelárny v obci Buštěhrad“, reg. č. CZ.1.15/1.1.00/5a.02077, 
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti 
Střední  Čechy k tomuto projektu až do výše  10 526.983,- Kč. 
 
Usnesením č. 8c) – vyčlenění peněžní částky z rozpočtu města  na financování 
realizace projektu „Rekonstrukce komunikace U Panelárny v obci Buštěhrad“ až 
do výše  12 384.686,- Kč, odpovídající celkovým způsobilým výdajům projektu 
 
 
Usnesením č. 9 – výsledek výběrového řízení na akci „Pořízení systému pro 
separaci a svoz bioodpadu“ na dodavatele – firmu Unikont Group, s.r.o., za cenu 
2 895 530,- Kč vč. DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
 
Usnesením č. 10a) – vyvěšení záměru na prodej pozemku parc.č. 997/18 o výměře 
39 m2, k.ú. Buštěhrad, LV 10001, zapsaného u Katastrálního úřadu pro 
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno. 
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Usnesením č. 10b) – vyvěšení záměru na prodej pozemku parc.č. 15 o výměře 31 
m2, k.ú. Buštěhrad, LV 10001 , zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Kladno. 
 
Usnesením č. 11 – udělení souhlasu k provedení stavby na pozemku parc..č. 2349 
– polní cesty VPC 5,  v k.ú. Buštěhrad,  a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o 
udělení souhlasu, uzavřené mezi Městem Buštěhrad a Státním pozemkovým 
úřadem 
 
Usnesením č. 12 –  přidělení veřejné zakázky na opravu výtluků na místní 
komunikaci – ul. Pražská, firmě ASFALTSERVIS, s.r.o., která podala 
ekonomicky nejvýhodnější nabídku – celková cena 358.437,39 Kč vč. DPH. 
 
Usnesením č. 13 – přidělení zakázky na odstranění porostu náletových dřevin 
firmě LDS.CZ za cenu 66.800,- Kč bez DPH. 
 
Usnesením č. 14 a) – finální znění Smlouvy o dílo č. 379-044-15, uzavřené mezi 
Městem Buštěhrad a firmou ADR s.r.o., na vypracování projektové dokumentace 
ke stavbě „Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla v Buštěhradě, - 1. etapa 
 
Usnesením č. 14 b) – finální znění Smlouvy o dílo, uzavřené mezi Městem 
Buštěhrad a Českým vysokým učením technickým v Praze, Univerzitním centrem 
energeticky efektivních budov, na expertní a metodologickou podporu projektu 
„Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla v Buštěhradě“. 

 
Usnesením č.15 –  podání žádosti o dotaci z Programu záchrany architektonického 
dědictví Ministerstva kultury na tok 2016, na pokračování obnovy části 
buštěhradského zámku v majetku města 
 
Usnesením č. 16 – pasport místních komunikací města Buštěhradu 
 
Usnesením č. 17 -  nové složení členů kulturního výboru: Martin Kosa, Jaroslav 
Pergl, Helena Blesková, Milan Mudra 
 
 
Bere na vědomí: 
 
1. Kontrolu ze zasedání č. 8/2015 ze dne 22.7.2015 
2. Informaci o rozpočtovém opatření č. 13/2015 
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Ověřovatelé: 
 
Magda Kindlová                              ………………………….. 
 
Milan Mudra                                    …………………………. 
 
Starostka města: 
 
Ing. Arch. Daniela Javorčeková     ………………………………………. 

  
 

 
 
 
 
Přílohy:  Návrh programu zasedání MěZ 
               Prezenční listin 
               Návrh rozpočtového opatření č. 13/2015 
               Návrh rozpočtového opatření č. 14/2015 
               Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
                 
                
 


