
 

 

                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne  8.11.2017 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

                                                                     č. 11/2017 

                                                                  
                                 

Č.j.  2299/2017/1 

 

Přítomni: Daniela Javorčeková ,  Milan Mudra, Jiří Müller, Pavel Mikšovic,  Jiřina Kopsová,  Jiří Blesk, 

Věra Mrázková, Magda Kindlová   

Omluveni: Pavel Vavruška, Antonín Jeřábek, Jan Mrkvička 

                   
V sále přítomno v době zahájení 0 občanů 

Pořizován audio záznam. 

 

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 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  Jiřinu Kopsovou a Jiřího Bleska. 

Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Magda Kindlová. 

K návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje ověřovatele zápisu Jiřinu Kopsovou a 

Jiřího Bleska a  jako zapisovatelku schvaluje Magdu Kindlovou. 

Pro:  8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 1 schválen 8 hlasy 

  

2. Kontrola usnesení ze zasedání č.  10/2017  

           Odloženo na příští zasedání 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odložení projednání  bodu č. 2 na příští 

zasedání MěZ. 

Pro: 8    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 2 byl schválen 8 hlasy. 
            
3. Schválení zápisu ze zasedání č. 10/2017  

      Odloženo na příští zasedání 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odložení projednání  bodu č. 3 na příští 

zasedání MěZ. 

Pro: 8    Proti: 0  Zdržel se: 0 

 Návrh usnesení č. 3 byl schválen 8 hlasy. 

 

4. Návrh programu zasedání 

Předsedající seznámila přítomné s navrženým programem jednání, který byl zveřejněn na úředních 

deskách  a navrhla úpravu programu jednání: 

 

Doplnění bodů: 

Bod č. 7. – schválení účelového finančního daru pro ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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- Bod č. 8 – schválení dodatku k veřejnoprávní 

smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby mezi Středočeským krajem a DPS Buštěhrad. 

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
- Bod č. 9 – Výběr zhotovitele na nový povrch ulice Riegrova 

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
- Bod č. 10 – schválení prodloužení nájemní smlouvy v domě č.p. 207 

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
- Bod č. 11 – Doplnění kulturního výboru o dva členy 

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. 10/2017 - odloženo 

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 10/2017 - odloženo 

4. Návrh programu – doplnění programu – schválení programu zasedání 

5. Schválení  

a) odkoupení ¾ pozemku parc. č. 2280, k. ú. Buštěhrad 

b) pověření starostky k účasti na elektronické dražbě ¼ pozemku parc. č. 2280, k. ú. Buštěhrad 

6. Schválení ztotožnění se zastupitelstva s vyjádřením města z 15. 12. 2016 týkající se žaloby spolku 

Bonum Commune proti rozhodnutí města ze dne 30. 6. 2015 

7. Schválení účelového finančního daru pro ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 

8. Schválení dodatku k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby mezi 

Středočeským krajem a DPS Buštěhrad. 

9. Výběr zhotovitele na nový povrch ulice Riegrova 

10. Schválení prodloužení nájemní smlouvy v domě č.p. 207 

11. Doplnění kulturního výboru o dva členy 

12. Úkolování Kontrolního výboru 

13. Obecná diskuze 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje upravený program zasedání městského 

zastupitelstva č. 11/2017 

Pro:  8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 4 byl schválen 8 hlasy. 

 

5. Schválení  

a) odkoupení ¾ pozemku parc. č. 2280, k. ú. Buštěhrad 

b) pověření starostky k účasti na elektronické dražbě ¼ pozemku parc. č. 2280, k. ú. Buštěhrad 

K elektronické dražbě – jistina 5.000,- Kč. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky, domluvena maximální cena odkupu. 

Diskuze – 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje : 

      a) odkoupení 3/4 pozemku parc. č. 2280, k. ú. Buštěhrad od p. Adamce za 120,-Kč/m2 

      b) pověření starostky Ing. arch. Daniely Javorčekové k účasti na elektronické dražbě 1/4 pozemku 

parc. č. 2280, k. ú. Buštěhrad konané dne 22.11.2017, kde maximální cena odkupu je stanovena na 

200.000,-Kč.  

Pro: 8    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 5 byl schválen 8 hlasy. 
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6. Schválení ztotožnění se zastupitelstva s vyjádřením města z 15. 12. 2016 týkající se žaloby spolku 

Bonum Commune proti rozhodnutí města ze dne 30. 6. 2015 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze – 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu se ztotožňuje s vyjádřením, které bylo podáno městem 

Buštěhradem k žalobě proti rozhodnutí Zastupitelstva města Buštěhradu ze dne 30. 6. 2015, čj. 

1101/2015, dne 15. 12. 2016 ke Krajskému soudu v Praze, k žalobě ze strany Bonum Commune, o. s., 

sídlem Praha 9, Mlékárenská  4360/8, PSČ 190 00, IČO 22903011 – čj. 45 A 13/2016. K dalšímu svému 

zastupování výslovně zmocňuje starostku města, Ing. Arch. Danielu Javorčekovou. 

 

Pro: 8    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 6 byl schválen 8 hlasy. 

 

7. Schválení účelového finančního daru pro ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 

 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze – 0 

Návrh  usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí účelového finančního daru ve výši 

10.000,- Kč pro ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad od společnosti Třinecké železárny a. s. 
 

Pro: 8    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8 byl schválen 8 hlasy. 

 

8. Schválení dodatku k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby mezi 

Středočeským krajem a DPS Buštěhrad. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze – 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o 

dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/25006 

Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na 

r. 2017 mezi Středočeským krajem a DPS Buštěhrad. Evidenční číslo dodatku poskytovatele: S-0131/SOC/2017/2. 

Přičemž změna celkové maximální výše poskytnuté dotace je z 1001600,- Kč na 1140400,- Kč. 
 

Pro: 8                               Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8 byl schválen 8 hlasy 

 

9. Výběr zhotovitele na nový povrch ulice Riegrova 

Nabídky: PKB Bohemia - 330.030,.Kč vč. DPH; Miloslav Janouš, Doksy – 370.657,-Kč; SILNICE TS, 

s. r. o. - 384.228,-Kč vč. DPH 

Diskuze – 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nabídku firmy PKB Bohemia za 

330.030,.Kč vč. DPH jako zhotovitele na nový povrch ulice Riegrova a pověřuje starostku města 

podpisem smlouvy. 
 

Pro: 8    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 9 byl schválen 8 hlasy. 

 

10. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy v domě č. p. 207 

Diskuze – 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v domě č.p. 

207 v ulici Kladenská do 31.12.2018 

a) 

b)  
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Pro: 8    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č.10 byl schválen 8 hlasy. 

 

11. Doplnění Kulturního výboru 

Předseda Kulturního výboru Jiří Blesk vznesl návrh na doplnění Kulturního výboru o dva členy. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze – 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplnění kulturního výboru o 

Pro:  7    Proti: 0    Zdržel se: 1 (J.  Müller) 

Návrh usnesení č. 11 byl schválen 7 hlasy. 

 

12. Úkolování Kontrolního výboru 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné požadavky. 

 

13. Obecná diskuze 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné příspěvky. 
   

Předsedající oznámila, že program zasedání byl vyčerpán, poděkovala přítomným zastupitelům a 

zasedání v 18.03 h ukončila. 

 

 

 

Usnesení 

ze  zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 11/2017 

ze dne 8.11.2017 

 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 11/2017 ze dne 8.11.2017 přijalo tato usnesení: 

 

Schvaluje: 

Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu p Jiřinu Kopsovou a Jiřího Bleska. Zapisovatelkou tohoto 

zasedání byla navržena Magda Kindlová. 

Usnesením č. 2 – odložení projednání  bodu č. 2 na příští zasedání MěZ. 

Usnesením č. 3 – odložení projednání  bodu č. 3 na příští zasedání MěZ. 

Usnesením č. 4 – upravený program zasedání městského zastupitelstva č. 11/2017 

Usnesením č. 5 - a) odkoupení 3/4 pozemku parc. č. 2280, k. ú. Buštěhrad od p. Adamce za 120,-Kč/m2 

        b) pověření starostky Ing. arch. Daniely Javorčekové k účasti na elektronické dražbě  

1/4 pozemku parc. č. 2280, k. ú. Buštěhrad konané dne 22.11.2017, kde maximální  

cena odkupu je stanovena na 200.000,-Kč.  

Usnesením č. 6 – ztotožnění se s vyjádřením, které bylo podáno městem Buštěhradem k žalobě proti 

rozhodnutí Zastupitelstva města Buštěhradu ze dne 30. 6. 2015, čj. 1101/2015, dne 15. 12. 2016 ke 

Krajskému soudu v Praze, k žalobě ze strany Bonum Commune, o. s., sídlem Praha 9, Mlékárenská  4360/8, 

PSČ 190 00, IČO 22903011 – čj. 45 A 13/2016. K dalšímu svému zastupování výslovně zmocňuje starostku 

města, Ing. Arch. Danielu Javorčekovou. 

Usnesením č. 7 – souhlas s přijetím účelového finančního daru ve výši 10.000,- Kč pro ZŠ a MŠ Oty Pavla 

Buštěhrad od společnosti Třinecké železárny a. s. 

Usnesením č. 8 -  dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy 

činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/25006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem 

sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na r. 2017 mezi Středočeským krajem a DPS Buštěhrad. 

Evidenční číslo dodatku poskytovatele: S-0131/SOC/2017/2. Přičemž změna celkové maximální výše poskytnuté 

dotace je z 1001600,- Kč na 1140400,- Kč. 
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Usnesením č. 9 – nabídku firmy PKB Bohemia za 

330.030,.Kč vč. DPH jako zhotovitele na nový povrch ulice Riegrova a pověřuje starostku města podpisem 

smlouvy. 

Usnesením č. 10 – prodloužení nájemní smlouvy v domě č.p. 207 v ulici Kladenská do 31.12.2018 

a) 

b)  

Usnesením č. 11 –  doplnění kulturního výboru o . 

 

 

 

 

                         Zápis by vyhotoven  

 

Ověřovatelé: 

 

Jiřina Kopsová                                                     ………………………….. 

 

      Jiří Blesk                                                               ………………………… 

 

Starostka města: 

 

Ing. Arch. Daniela Javorčeková     ………………………………………. 
  

 

 

 

 
 




