
 

                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne  12.09.2018 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

                                                                     č. 8/2018 

                                                                  

                                 

Č.j.  1543/2018/1 

 

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

Mrázková (příchod 18.10 hod.), Magda Kindlová,  Pavel Vavruška (příchod 17.50 hod). 

 

Omluveni:  Antonín Jeřábek,  Jiří Blesk,  Jan Mrkvička 

                   

V sále přítomni v době zahájení 2 občané 

 

 

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 počtu 11 členů zastupitelstva bylo 

přítomno 6 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 p.  Magdu Kindlovou a p. Jiřího 

Müllera 

Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Jana Zemanová. 

K návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje ověřovatele zápisu p. Magdu Kindlovou a 

p. Jiřího Müllera a  jako zapisovatelku schvaluje Janu Zemanovou 

Pro:  6   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 1 schválen 6 hlasy 

  

 

2.      Kontrola usnesení ze zasedání č.  7/2018 

           Předsedající  seznámila zastupitele se zprávou Kontrolního výboru o provedené kontrole usnesení. 

           Nebyly vzneseny žádné připomínky         

           MěZ vzalo tuto informaci na vědomí. 

            

3.       Schválení zápisu ze zasedání č. 7/2018 

      Předsedající konstatovala, že ověřovatelé zápisů z minulých zasedání zápis přečetli, připomínky k  

      zápisu byly zapracovány, a ověřovatelé svými podpisy potvrdili jeho správnost. 

   

      Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání č. 7/2018 ze dne  

      25.7.2018  

      Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 3 schválen 6 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 bodů: 

- Návrh nového bodu č. 24 

Výběr dodavatele na akci: Kanalizace – zámek Buštěhrad (odvodnění zámeckého parku) 

Pro zařazení do programu jednání : 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

- Návrh nového bodu č. 25 

Dodatek k příkazní smlouvě o provedení výkonu TDI č. 18001 mezi městem Buštěhrad a ing. 

Markem Košatkou 

Pro zařazení do programu jednání: 6    Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

- Návrh nového bodu č. 26 

Žádost o změnu v poskytnutí dotace z rozpočtu města Buštěhradu na rok 2018 – BUFO 

Pro zařazení do programu jednání: 6    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. 7/2018  

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 7/2018 

4. Návrh programu /doplnění programu/ schválení programu zasedání 

5. Rozpočtové opatření č. 9/2018  

6. Schválení úvěru na nákup pozemků od AVE Kladno, a.s. od ČSOB Kladno 

7. Smlouva mezi městem Buštěhrad a EVE Kladno, a.s., na odkoupení pozemků parc.č. 1952/7, 1952/8, 

1952/9, 1952/10, 1952/11, 1952/14, 1952/15, 1952/16, 1954/4, 1955/1, 1955/2, 1955/3, 1955/4, 

1956, 1958/4, 1962/3, k.ú. Buštěhrad za cenu 14 544.693,- Kč 

8. Žaloba společnosti AVE na zrušení stavební uzávěry – ztotožnění se zastupitelstva  s vyjádřením 

města č.j. 996/2018 ze dne 19.6.2018 

9. Dohoda mezi městem Buštěhrad a AVE na zpětvzetí žaloby 

10. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2187/4 o výměře 609 m
2
 v k.ú. Buštěhrad – od KSÚS 

městu Buštěhrad (pro sběrný dvůr) 

11. Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 1153 (cca 3 m
2
) 

12. Podání žádosti o dotaci: Kompostéry pro občany města Buštěhradu (OPŽP – specifický cíl 3.1 – 

prevence vzniku odpadů v rámci výzvy č. 68 

13. Uzavření příkazní smlouvy se společností TNT Consulting s.r.o. (podání žádosti o dotaci – 

kompletní administrace včetně zadávacího zařízení na dodavatele) 

14. Výběr dodavatele na akci: Kompostéry pro občany města Buštěhradu – společnost MEVA-TRADE, 

s.r.o., nabídková cena 725.900,- Kč bez DPH 

15. Plánovací smlouva mezi městem Buštěhrad a Ing. Jiřím Čtrnáctým – přístupová cesta k pozemku 

parc.č. 2104 

16. Žádost o výjimku ze stavební uzávěry – Strojírna Tedesco, a.s. – SVT Park, hala H5, k.ú Buštěhrad, 

vestavba zázemí pro zaměstnance a kanceláří do haly, základy pro výrobní stroje, posílení přípojky 

el. energie. 

17. Podání žádosti o dotaci: Program záchrany architektonického dědictví MK + schválení nutné 

minimální spoluúčasti dle zásad programu – na akci: zámek Buštěhrad – obnova části středního 

křídla pro potřeby MěÚ 

18. Podání žádosti o dotaci: OP Zaměstnanost– pracovník knihovny a infocentra 2 
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19. Schválení smlouvy o výpůjčce a následném darování kontejneru na sběr použitého textilu 

mezi MÚL a městem Buštěhrad 

20. Obsazení volného bytu v DPS Buštěhrad 

21. Nákup nových PC a notebooků pro město a jeho příspěvkové organizace – výběr dodavatele 

22. ZUŠ Buštěhrad – žádost o snížení neinvestičního příspěvku na rok 2018 

23. ZŠ a MŠ Oty Pavla – schválení výjimky z nejvyššího počtu žáků v prvních třídách 

24. Výběr dodavatele na akci: kanalizace – zámek Buštěhrad (odvodnění zámeckého parku) 

25. Dodatek k příkazní smlouvě o provedení výkonu TDI č. 18001 mezi městem Buštěhrad a Ing. 

Markem Košatkou 

26. Žádost o změnu v poskytnutí dotace z rozpočetu města Buštěhradu na rok 2018 – BUFO 

27. Úkolování kontrolního výboru 

28. Obecná diskuze 

29.  Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje upravený program zasedání městského 

zastupitelstva č. 8/2018 

Pro:  6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 4 byl schválen 6 hlasy. 

 

 

 

5. Návrh na změnu rozpočtu Města Buštěhradu – rozpočtové opatření č. 9/2018 

Předsedající dále seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového opaření č. 9/2018, které svým rozsahem 

podléhá schválení zastupitelstvem města (návrh je přílohou tohoto zápisu). 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018. 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 5 byl schválen 6 hlasy. 

 

Předsedající navrhla, aby zasedání pokračovalo projednáním bodů č. 10 a další, a body č. 6-9 byly 

projednány až po příchodu zastupitele P. Vavrušky. 

Pro změnu v pořadí projednávaných bodů: 6  Proti: 0  Zdržel se. 0 

 

10. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2187/4 o výměře 609 m
2
 v k.ú. Buštěhrad – od KSÚS 

městu Buštěhrad (pro sběrný dvůr) 

        Sběrné místo, které se nachází na tomto pozemku, nutně potřebuje stavební úpravy, a proto  město žádá  

        v rámci obecného zájmu o bezúplatný převod tohoto pozemku z vlastnictví KSÚS do majetku města. 

        Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

        Diskuze: 0 

        Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod  

        pozemku parc.č. 2187/4 o výměře 609 m
2
, k.ú. Buštěhrad, do majetku města Buštěhradu, na Krajskou  

       správu a údržbu silnic Středočeského kraje. 

       Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 

       Návrh usnesení č. 10 byl schválen 6 hlasy. 

 

11. Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 1153 (cca 3 m
2
) 

      Zastupitelé projednali žádost podanou zástupcem spol. ALEX INTERNATIONAL CZ, s.r.o. na odkup 

      části pozemku parc.č. 1171 o výměře cca 3 m
2
, k.ú. Buštěhrad, ve vlastnictví města. Na tento pozemek  

      zasahuje stavba umístěná na pozemku parc.č. 1153, který je ve vlastnictví žadatele. 

      Předsedající uvedla, že spol. ALEX INTERNATIONAL o odkup pozemku žádala již v loňském roce, 

       žádost byla zastupitelstvem zamítnuta – jedná se o stavbu, na kterou je OV Magistrátu města Kladna  

      vydané nařízení k odstranění stavby. 

       Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

       Diskuze: 0 

 

 



 

                                                                                                                                                                                   

4 

 

        Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku 

       parc.č. 1171, LV 100001, k.ú. Buštěhrad, o výměře cca 3 m
2
. 

       Pro:  0   Proti: 6  Zdržel se: 0 

       Návrh usnesení č. 11 byl zamítnut 6 hlasy. 

 

 

12. Podání žádosti o dotaci:  Kompostéry pro občany města Buštěhradu (OPŽP – specifický cíl 3.1 – 

prevence vzniku odpadů v rámci výzvy č. 68) 

        Vzhledem k administrativní chybě při zpracování prvního podání žádosti o dotaci, došlo k uvedení  

        chybného celkového počtu podaných žádostí o kompostéry.  Zastupitelé proto rozhodli chybějící počet  

        kompostérů doobjednat, cenu uhradit z rozpočtu města,  a zároveň podat znovu žádost  o dotaci.  

        J. Müller –  finanční spoluúčast občanů?  Předsedající uvedla, že v tomto případě by to nebylo vhodné,  

         protože  nyní byly kompostéry zdarma,  a ze strany občanů k chybě nedošlo. 

         Diskuze: 0 

         Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního 

        programu životního prostředí – specifický cíl 3.1:Prevence vzniku odpadů v rámci 68. výzvy na projekt 

       „Kompostéry pro občany města Buštěhrad“, a dále schvaluje finanční spoluúčast města danou  

       programem. 

       Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 

       Návrh usnesení č. 12 byl schválen 6 hlasy. 

 

 

13. Uzavření příkazní smlouvy se společností TNT Consulting, s.r.o. (podání žádosti o dotaci – 

kompletní  administrace včetně zadávacího řízení na dodavatele). 

       Předmětem této smlouvy je obstarání zajištění podání žádosti o dotaci z OPŽP  a kompletní  

       administrace  včetně zadávacího řízení na dodavatele kompostérů. Příkazní smlouva bude uzavřena  

       mezi městem Buštěhrad a společností TNT Consulting, s.r.o. 

       Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

       Diskuze: 0 

        Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi městem  

       Buštěhrad  a společností TNT Consulting, s.r.o., IČ 25528114, se sídlem v Praze 4, na zajištění podání  

       žádosti o dotaci z OPŽP – specifický cíl 3.1: Prevence vzniku odpadů, v rámci 68. výzvy na projekt 

      „Kompostéry pro občany města Buštěhrad“ – kompletní administrace včetně zadávacího řízení na  

      dodavatele. 

       Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 

       Návrh usnesení č. 13 byl schválen 6 hlasy. 

 

 

14. Výběr dodavatele na akci „Kompostéry pro občany města Buštěhradu – společnost MEVA-

TRADE, s.r.o., nabídková cena 725.900,- Kč bez DPH 

      Město Buštěhrad realizuje zakázku „Kompostéry pro občany města Buštěhradu“ jako zakázku malého  

       rozsahu formou uzavřené výzvy. 

      Ve stanovené lhůtě byla podána 1 nabídka: 

- MEVA-TRADE s.r.o., Roudnice nad Labem nabídková cena 725.900,- Kč bez DPH 

Termín dodání:  12 týdnů od podpisu smlouvy, splatnost faktury bude v r. 2019. 

       Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

       Diskuze: 0 

       Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výběr dodavatele na akci „Kompostéry pro  

       občany města Buštěhradu“ – společnost MEVA-TRADE, s.r.o., IČ 25421492, se sídlem v Roudnici nad  

      Labem, za nabídkovou cenu 725.900,- Kč bez DPH, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

      Pro:  6   Proti: 0  Zdržel se. 0 

      Návrh usnesení č. 14 byl schválen 6 hlasy. 

 



 

                                                                                                                                                                                   

5 

 

 

V 17.50 hod. se dostavil Pavel Vavruška – změna počtu přítomných zastupitelů na 7 

 

15. Plánovací smlouva mezi městem Buštěhrad a ing. Jiřím Čtrnáctým – přístupová cesta k pozemku 

parc.č. 2104. 

        Přístupovou cestu bude vybuduje Ing. Jiří Čtrnáctý na pozemcích ve vlastnictví města Buštěhradu: 

- Část pozemku parc. č. 2095,  vedeno v KN jako místní komunikace 

- Část pozemku parc.č. 2111, vedeno v KN jako místní komunikace 

Navrhovatel Ing. Jiří Čtrnáctý bude hradit veškeré náklady na realizaci přístupové cesty,a 

nepožaduje, aby město zajišťovalo její  údržbu.  Na žádost navrhovatele město převezme na základě 

smlouvy cestu do svého vlastnictví  bude-li k ní vydán kolaudační souhlas a cesta bude bez vad a 

nedodělků 

       Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

       Diskuze: 0 

       Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje uzavření Plánovací smlouvy mezi Městem  

       Buštěhrad a Ing. Jiřím Čtrnáctým na vybudování přístupové cesty k pozemku parc.č. 2104, k.ú.  

       Buštěhrad, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

       Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

       Návrh usnesení byl schválen 7 hlasy. 

 

 

Předsedající se v programu jednání vrátila k projednání odložených bodů č. 6-9 

 

6. Schválení úvěru na nákup pozemků od AVE Kladno, s.r.o. ,od ČSOB Kladno 

Město Buštěhrad odkoupí od společnosti AVE Kladno s.r.o. pozemky o výměře cca 44.000 m
2
, k.ú. 

Buštěhrad. Kupní cena pozemků bude uhrazena z úvěru poskytnutého bankou – ČSOB, pobočka Kladno. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podpis úvěrové smlouvy  na nákup pozemků 

od společnosti AVE Kladno s.r.o., mezi městem Buštěhrad a ČSOB, pobočka Kladno.Výše poskytnutého 

úvěru je 14 544.693,- Kč. 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 

Návrh usnesení č. 6 byl schválen 7 hlasy. 

 

 

7. Smlouva mezi městem Buštěhrad a  AVE Kladno s.r.o., na odkoupení pozemků parc.č. 1952/7, 

1952/8,  1952/9, 1952/10, 1952/11, 1952/14, 1952/15, 1952/16,  1954/4,1955/1,1955/2, 1955/3, 1955/4, 

1956, 1958/4, 1962/3, k.ú. Buštěhrad,  za cenu 14 544.693,- Kč. 

Prodávající AVE Kladno s.r.o. touto smlouvou převádí veškeré pozemky výše uvedené (celkem 16) na 

kupujícího Město Buštěhrad. Kupní cena pozemků činí 14 544.693,- Kč, která bude uhrazena 

z poskytnutého úvěru. 

Z řad zastupitel nebyly  vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi společností 

AVE Kladno s.r.o. a Městem Buštěhrad na odkup pozemků parc. č. 1952/7, 1952/8, 1952/9, 1952/10, 

1952/11, 1952/14, 1952/15, 1952/16, 1954/4, 1955/1, 1955/2, 1955/3, 1955/4, 1956, 1958/4, 1962/3, k.ú. 

Buštěhrad, a to za cenu 14 544,693,- Kč, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 7 byl schválen 7 hlasy. 
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8. Žaloba společnosti AVE Kladno s.r.o. na zrušení stavební uzávěry – ztotožnění se zastupitelstva 

s vyjádřením města č.j. 996/2018 ze dne 19.06.2018. 

Uvedená společnost podala proti městu Buštěhradu  žalobu na zrušení opatření obecné povahy – územní 

opatření o stavební uzávěře Krajský soud v Praze zjistil, že žalované nemělo být město, ale 

zastupitelstvo města jako orgán, který ono opatření vydal. Zastupitelstvo města nemusí podávat soudu 

nové vyjádření, postačí když usnesením rozhodne, že se ztotožňuje s původním vyjádřením města. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu se ztotožňuje s vyjádřením, které bylo dne 19.06.2018 

podáno městem Buštěhradem k žalobě proti rozhodnutí Zastupitelstva města Buštěhradu ze dne 

26.5.2015, č.j. 1096/2015, kterým bylo vydáno opatření obecné povahy č. 1/2015/OOP, ke Krajskému 

soudu v Praze, a to k žalobě ze strany AVE Kladno s.r.o. se sídlem Kladno-Rozdělov, Smečenská 381, 

PSČ 272 04, IČO 25085221. K dalšímu svému zastupování výslovně zmocňuje starostu/starostku města. 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8 byl schválen 7 hlasy. 

 

 

9. Dohoda mezi městem Buštěhrad a společností AVE Kladno s.r.o. na zpětvzetí žaloby. 

Na základě uzavřené kupní smlouvy na odkup 16 pozemků se společnost AVE Kladno s.r.o. zavazuje 

vzít zpět návrh na zrušení opatření obecné povahy, o kterém je vedeno řízení u Krajského soudu v Praze. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dohodu mezi společností AVE Kladno 

s.r.o. a městem Buštěhrad na zpětvzetí návrhu na zrušení Opatření obecné povahy – územní opatření o 

stavební uzávěře. 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 9 byl schválen 7 hlasy. 

 

 

Po projednání bodů č. 6-9 pokračuje program zasedání bodem č. 16. 

16. Žádost o výjimku ze stavební uzávěry – Strojírna Tedesco, a.s. – SVT Park, hala H5 – k.ú. 

Buštěhrad – vestavba zázemí pro zaměstnance a kanceláří do haly, základy pro výrobní stroje, 

posílení přípojky el. energie. 

       Investor „Strojírna TEDESCO, a.s. žádá o vydání výjimky ze stavební uzávěry k.ú. Buštěhrad. Stavba 

bude provedena ve Strojírenském vědeckotechnickém parku, uvnitř haly H5 – zajištění zázemí pro 

zaměstnance, sociální vestavek s kancelářemi, šatnou, koupelnou, WC. Čtyři technologické vestavby 

v prostoru haly a základy pro výrobní stroje, dojde k posílení přípojky el. energie. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

       Návrh  usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry v k.ú.  

        Buštěhrad pro akci „Strojírenský vědeckotechnický park hala H5“ pro společnost Strojírna TEDESCO  

       a.s., Kladno. 

       Pro :  7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

        Návrh usnesení č. 16 byl schválen 7 hlasy. 

 

 

17. Podání žádosti o dotaci: Program záchrany architektonického dědictví MK + schválení nutné 

minimální finanční spoluúčasti dle zásad programu na akci: Zámek Buštěhrad-obnova části středního 

křídla pro potřeby MěÚ. 

        Ministerstvo kultury vyhlásilo Program záchrany architektonického dědictví pro rok 2019 na  

        práce, které směřují k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch částí, které tvoří její podstatu. 

        V loňském roce bylo město Buštěhrad z tohoto programu vyřazeno, ale dle doporučení Min. kultury 
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        je v příštím roce reálné opět tuto dotaci ve výši cca 500 – 600 tis. Kč dostat. 

        Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu  

       záchrany architektonického dědictví pro rok 2019 Ministerstva kultury, a dále schvaluje nutnou finanční 

       spoluúčast dle zásad programu na akci: Zámek Buštěhrad-obnova části středního křídla pro potřeby  

       MěÚ. 

       Pro:  7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

       Návrh usnesení č. 17 byl schválen 7 hlasy. 

 

 

18. Podání žádosti o dotaci: OP zaměstnanost – pracovník knihovny a infocentra 2 

      Místní akční skupina Přemyslovské střední Čechy o.p.s. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádosti o  

      Podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost – pracovník knihovny a infocentra 2. 

      Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

      Diskuze: 0 

      Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci z operačního  

      programu Zaměstnanost  na akci pracovník knihovny a infocentra 2, č. výzvy 03_16_047. 

      Pro:  6   Proti: 0  Zdržel se: 1 (J. Müller) 

      Návrh usnesení č. 18 byl schválen 6 hlasy. 

 

 

19. Schválení smlouvy o výpůjčce a následném darování kontejneru na sběr použitého textilu mezi  

     MÚLP a městem Buštěhrad. 

     Kontejner na textil byl pořízen za finanční podpory Fondů EU a SFŽP ČR v rámci Operačního programu 

     Životní prostředí, SC 3.1 v rámci projektu „Kompostéry a štěpkovač pro občany mikroregionu“ 

     Kontejner je městu Buštěhrad poskytnut zdarma   na dobu 5 let, poté bude bezplatně převeden do  

     vlastnictví města.  

      Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

      Diskuze : 0 

      Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje  Smlouvu o výpůjčce a následném 

     darování  kontejneru na textil uzavřenou mezi Mikroregionem údolí Lidického potoka (půjčitel) a městem 

     Buštěhrad (vypůjčitel), a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

      Pro:  7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

     Návrh usnesení č. 19 byl schválen 7 hlasy. 

 

V 18.10 hod.  se dostavila Věra Mrázková – změna počtu přítomných zastupitelů na 8 

 

20. Obsazení volného bytu v DPS Buštěhrad 

      Předsedkyně sociálního a zdravotního výboru V. Mrázková upřesnila, že se nejedná o schválení obsazení 

      volného bytu, ale  o zařazení zájemce do registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad. 

      U zájemce  bylo provedeno šetření a soc. a zdrav. výbor  ho doporučl k zařazení registru 

      čekatelů. 

      Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

      Diskuze: 0 

       Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení  do registru  

     čekatelů na byt v DPS Buštěhrad. 

      Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 20 byl schválen 8 hlasy. 

 

      Předsedkyně soc. a zdrav. výboru požádala o zařazení dalšího bodu do programu jednání  - 

      schválení zařazení  do registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad. 

      Předsedající dala o návrhu hlasovat. 

       Pro zařazení bodu do programu jednání:  8           Proti: 0         Zdržel se: 0 

       Bod bude zařazen pod č. 27 
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21. Nákup nových PC a notebooků pro město a jeho příspěvkové organizace – výběr dodavatele 

      a) Předsedající upřesnila, že se jedná o nákup repasovaných PC, a ne nových , jak je uvedeno v 

          programu zasedání. 

          Podané nabídky : 

1. Nestores s.r.o.:  cena bez DPH 184.661,- Kč 

2. TECHNIMAX: cena bez DPH  167.960,- Kč 

3. Promocomp:  nepodal nabídku na výzvu 

Předsedající doporučuje vybrat nabídku společnosti TECHNIMAX, která je ekonomicky 

nejvýhodnější. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nabídku firmy TECHNIMAX na dodávku 

repasovaných PC pro město Buštěhrad a jeho příspěvkové organizace, za cenu 167.960,- Kč bez 

DPH. 

Pro:  8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 21a) byl schválen 8 hlasy. 

 

       b) Nákup notebooků  

           Podané nabídky: 

1. LTEC  cena bez DPH  143.204,- Kč 

2. DELLPOINT cena bez DPH  143.092,- Kč 

3. CZC  cena bez DPH  259.764,- Kč 

4. MIRONET  cena bez DPH  149.988,- Kč 

Předsedající doporučuje jako nejvýhodnější nabídku od firmy DELLPOINT za cenu 143.092,- Kč bez 

DPH. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nabídku firmy DELLPOINT na dodávku 

notebooků pro město Buštěhrad a jeho příspěvkové organizace, za cenu 143.092 Kč bez DPH. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 21b) byl schválen 8 hlasy. 

 

 

22. ZUŠ Buštěhrad – žádost o snížení neinvestičního příspěvku na rok 2018 

       Ředitel ZUŠ Buštěhrad požádal o snížení neinvestičního příspěvku na rok 2018, a to o 10 tis. Kč 

       (schválená výše příspěvku 364.040,- Kč,  snížená částka – 354.040,- Kč). Důvodem je podpora  

       financování „Kruhu přátel hudby“, které ZUŠ provozuje společně s městem Buštěhradem. 

       Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

       Diskuze: 0 

       Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje žádost ZUŠ Buštěhrad o snížení  

       neinvestičního příspěvku na rok 2018 o 10.000,- Kč, tj. na částku 354.040,- Kč. 

       Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

       Návrh usnesení č. 22 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                   

9 

 

23. ZŠ a MŠ Oty Pavla – schválení výjimky z nejvyššího počtu žáků v prvních třídách 

      Ředitelka ZŠ a MŠ Oty Pavla v Buštěhradě  požádala o schválení výjimky z nejvyššího počtu žáků 

      v prvních třídách pro školní rok  2018/2019. Při zápisu se celkový počet žáků ustálil na počet 29 žáků  

      v každé třídě. V srpnu 2018 škola přijala další žádosti o přestup do první třídy. Všem žádostem musí  

      škola vyhovět a děti do první třídy přijmout, neboť se jedná o spádové děti z Buštěhradu a Zájezdu. 

      Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

      Diskuze: 0 

       Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výjimku z nejvyššího počtu žáků v prvních 

      třídách, a to na 32 dětí v každé první třídě. 

      Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 23 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

24. Výběr dodavatele na akci: Kanalizace – zámek Buštěhrad  (odvodnění zámeckého parku) 

      Jedná se o odvedení stávajících dešťových a drenážních vod pronikajících pod opěrnou zdí zámku 

      Buštěhrad do sousedních soukromých pozemků. Po vzájemném projednání mezi všemi dotčenými 

      bylo dohodnuto, že vody budou podchyceny a přes soukromý pozemek převedeny do veřejné 

      dešťové kanalizace, která vede v Pražské ulici.  Příspěvek Středočeského kraje na tuto akci je 

      400.000,- Kč. 

       Město oslovilo 4 firmy,  nabídku zaslaly pouze 2 firmy: 

1. HVPS STAVPROJEKT a.s., Hřebeč  nabídková cena  492.061, 41 Kč vč. DPH 

2. Milan Štědrý,  Průhonice   nabídková cena 423.458,21 Kč vč DPH 

Ekonomicky výhodnější nabídka je nabídka firmy Milan Štědrý. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje dodavatele na akci Kanalizace – zámek 

Buštěhrad  (odvodnění zámeckého parku), a to firmu Milan Štědrý, Průhonice, s nabídkovou cenou 

423.485,- Kč vč. DPH, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 24 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

25. Dodatek k příkazní smlouvě o provedení výkonu TDI č. 18001 mezi městem Buštěhrad a  

       Ing. Markem Košatkou 

       Mezi městem Buštěhrad a firmou Stavební kancelář Košatka a partner, s.r.o, Praha 6, byla uzavřena 

       Příkazní smlouva na akci „ Rybník Buštěhrad – havarijní oprava výpustí“. Firma Ing. Košatky 

       provádí činnost technického dozoru za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 

       Dodatek k příkazní smlouvě upravuje dobu plnění  a cenu za poskytované plnění, nová cena je  87.500,-  

       Kč  bez DPH. 

       Předsedající dále informovala o výstavbě 2 dřevěných mol na spodním rybníce, jejichž výstavba je 

       součástí projektu. 

       J. Müller: zda nebude potřeba mít pro tato mola nějaký provozní řád?  Odp. předsedající: provozní řád  

       pro tyto mola nebude potřeba. 

       Diskuze: 0 

       Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě o  

      provedení výkonu technického dozoru investora č. 18001, a to mezi městem Buštěhrad a firmou Stavební 

      kancelář Košatka a partner, s.r.o., Praha 6, na akci Rybník Buštěhrad – havarijní oprava výpustí, a  

      nová cena dle Dodatku bude 87.500,- Kč bez DPH. 

      Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 25 byl schválen 8 hlasy. 
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26. Žádost o změnu v poskytnutí dotace z rozpočtu města Buštěhradu na rok 2018- BUFO 
      Předseda spolku Buštěhradské fórum požádal o změnu v poskytnutí dotace na rok 2018. 

      Neuskutečnily se akce: plánovaná exkurze do pevnosti Dobrošov,  návštěva Mikulova a vinných 

      sklepů,  akce „Poklady velkého pátku“.  Finanční prostředky určené pro tyto akce budou převedeny 

      na jiné položky. 

       Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

       Diskuze: 0 

      Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje žádost spolku Buštěhradské fórum o změnu 

       v poskytnutí dotace z rozpočtu města Buštěhradu pro rok 2018. 

      Pro:  8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 26 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

27. Zařazení zájemce do registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad 

      Sociální a zdravotní výbor provedl šetření a doporučuje zařadit do registru čekatelů na byt v DPS  

      Buštěhrad paní . 

      Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky, 

      Diskuze: 0 

      Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení paní  

      Do registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad. 

      Pro:  8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 27 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

28. Úkolování kontrolního výboru – nebyly vzneseny žádné požadavky. 

 

29.Obecná diskuze: 

      J.Müller – oprava chodníku v Lidické ulici 

      J. Vavruška – oprava bude provedena ve spolupráci technických služeb města a firmou Salamánek. 

                             Předpokládaný termín realizace – 1.polovina listopadu 2018 

      D. Javorčeková – informovala o postupu plánovaných oprav veřejných studní v Buštěhradě 

 

      Starostka Daniela Javorčeková poděkovala všem zastupitelů za práci, kterou v uplynulých čtyřech letech 

      vykonali pro město. 

      J. Mudra poděkoval za všechny zastupitele  Daniele Javorčekové za její práci, vstřícnost a trpělivost  

      ve funkci starostky města. 

       

     Předsedající oznámila, že program zasedání byl vyčerpán a zasedání v 18.45 hod. ukončila 
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Usnesení 

ze  zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 08/2018 

ze dne 12.09.2018 

 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 08 ze dne 12.09.2018 přijalo tato usnesení: 

 

Schvaluje: 

Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu p. Magdu Kindlovou a p. Jiřího Müllera, zapisovatelku 

tohoto zasedání p. Janu Zemanovou. 

Usnesením č. 3 – zápis ze zasedání č. 7/2018 ze dne 25.7.2018 

Usnesením č. 4 – upravený program zasedání městského zastupitelstva č. 8/2018 

Usnesením č. 5 – rozpočtové opatření č. 9/2018 

Usnesením č. 6 – podpis úvěrové smlouvy na nákup pozemků od společnosti AVE Kladno s.r.o., 

mezi městem Buštěhrad a ČSOB, pobočka Kladno. Výše poskytnutého úvěru je 14 544.693,- Kč. 

Usnesením č. 7 – uzavření Kupní smlouvy mezi společností AVE Kladno s.r.o. a Městem 

Buštěhrad na odkup pozemků parc.č. 1952/7, 1952/8, 1952/9, 1952/10, 1952/11, 1952/14, 

1952/15, 1952/16, 1954/4, 1955/1, 1955/2,  1955/3, 1955/4, 1956, 1958/4, 1962/3, k.ú. 

Buštěhrad, a to za cenu 14 544.693,- Kč, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Usnesením č. 8 – se ztotožňuje s vyjádřením, které bylo dne 19.06.2018 podáno městem 

Buštěhradem k žalobě proti rozhodnutí Zastupitelstva města Buštěhradu, ze dne 26.5.2015, č.j. 

1096/2015, kterým bylo vydáno opatření obecné povahy č, 1/2015/OOP, ke Krajskému soudu 

v Praze, a to k žalobě ze strany AVE Kladno s.r.o. se sídlem Kladno-Rozdělov, Smečenská 381, 

PSČ 272 04, IČO 25085221. K dalšímu svému zastupování výslovně zmocňuje starostu/starostku 

města. 

Usnesením č. 9 – Dohodu mezi společností AVE Kladno s.r.o. a městem Buštěhrad na zpětvzetí 

návrhu na zrušení Opatření obecné povahy – územní opatřené o stavební uzávěře. 

Usnesením č. 10 – podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2187/4 o výměře 609 

m
2
, k.ú. Buštěhrad, do majetku města Buštěhradu, na Krajskou správu a údržbu silnic 

Středočeského kraje. 

Usnesením č. 12 – podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí – 

specifický cíl 3.1: Prevence vzniku odpadů v rámci 68. výzvy na projekt „Kompostéry pro 

občany města Buštěhrad“, a dále schvaluje finanční spoluúčast města danou programem. 

Usnesením č. 13 – uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Buštěhrad a společností TNT 

Consulting, s.r.o., IČ 25528114, se sídlem v Praze 4, na zajištění podání žádosti o dotaci z OPŽP 

– specifický cíl 3.1: Prevence vzniku odpadů, v rámci 68. Výzvy na projekt „Kompostéry pro 

občany města Buštěhrad“ – kompletní administrace včetně zadávacího řízení na dodavatele. 

Usnesením č. 14 – výběr dodavatele na akci „Kompostéry pro občany města Buštěhradu“  - 

společnost MEVA-TRADE, s.r.o., IČ 25421492, se sídlem v Roudnici nad Labem, za 

nabídkovou cenu 725.900,- Kč bez DPH, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Usnesením č. 15 – uzavření Plánovací smlouvy mezi Městem Buštěhrad a Ing. Jiřím Čtrnáctým 

na vybudování přístupové cesty k pozemku parc.č. 2104, k.ú. Buštěhrad, a pověřuje starostku 

podpisem smlouvy. 

Usnesením č. 16 – udělení výjimky ze stavební uzávěry v k.ú. Buštěhrad pro akci „Strojírenský 

vědeckotechnický park hala H5“ pro Společnost Strojírna TEDESCO a.s. Kladno. 

Usnesením č. 17 – podání žádosti o dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví pro 

rok 2019 Ministerstva kultury, a dále schvaluje nutnou finanční spoluúčast dle zásad programu 

na akci: Zámek Buštěhrad-obnova části středního křídla pro potřeby MěÚ. 

Usnesením č. 18 – podání žádosti o dotaci z operačního programu Zaměstnanost na akci 

Pracovník knihovny a infocentra 2, č. výzvy 03_16_047. 
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Usnesením č. 19- Smlouvu o výpůjčce a následném darování kontejneru na textil, uzavřenou 

mezi Mikroregionem údolí Lidického potoka (půjčitel) a městem Buštěhrad (vypůjčitelú, a 

pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Usnesením č. 20 – zařazení I do registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad. 

Usnesením č. 21a) – nabídku firmy TECHNIMAX na dodávku repasovaných PC pro město 

Buštěhrad a jeho příspěvkové organizace, za cenu 167.960- Kč bez DPH. 

Usnesením č. 21b) – nabídku firmy DELLPOINT na dodávku notebooků pro město Buštěhrad a 

jeho příspěvkové organizace, za cenu 143.092,- Kč bez DPH. 

Usnesením č. 22 – žádost ZUŠ Buštěhrad o snížení neinvestičního příspěvku na rok 2018 o 

10.000,- Kč, tj. na částku 354.040,- Kč 

Usnesením č. 23 – výjimku z nejvyššího počtu žáků v prvních třídách, a to na 32 dětí v každé 

první třídě 

Usnesením č. 24 – dodavatele na akci Kanalizace – zámek Buštěhrad (odvodnění zámeckého 

parku), a to firmu Milan Štědrý, Průhonice, s nabídkovou cenou 423.485,- Kč vč. DPH, a 

pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Usnesením č. 25 – Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě o provedení výkonu technického dozoru 

investora č. 18001, a to mezi městem Buštěhrad a firmou Stavební kancelář Košatka a partner, 

s.r.o., Praha 6, na akci Rybník Buštěhrad – havarijní oprava výpustí, a nová cena dle Dodatku 

bude 87.500,- Kč bez DPH. 

Usnesením č. 26 – žádost spolku Buštěhradské fórum o změnu v poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Buštěhradu pro rok 2018 

Usnesením č. 27 – zařazení paní  do registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad 

 

        

 

Bere na vědomí: 

Bod č. 2 –  informaci o kontrole usnesení ze zasedání  č. 7/2018 ze dne 25.07.2018 

 

 

 

Zamítá: 

Bod č. 11 – vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc 1171, LV 100001, k.ú. Buštěhrad, o 

výměře cca 3 m
2 

 

 

      

-  

 

 

 

                         Zápis by vyhotoven dne 21.09.2018 

 

Ověřovatelé: 

 

Magda Kindlová                                                  ………………………….. 

 

      Jiří Müller                                                               ………………………… 

 

Starostka města: 

 

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

  

 




