
                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne  19. 12. 2018 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

                                                                     č. 3/2018 

                                                                  

                                 

Č.j.  2058/2018/1 

 

Přítomni: Daniela Javorčeková ,  Magda Kindlová, Jiří Blesk, Eva Gallatová, Hana Hejná, Jakub Plášek, 

Stanislava Šumná, Pavel Vavruška (17.40. hod.) 

 

Omluveni: Jiřina Kopsová,  Jan Mrkvička,  Milan Mudra 

 

Hosté:  Ing. Kateřina Linhartová – účetní města 

                   

V sále přítomni v době zahájení 4 občané 

Pořizován audiozáznam. 

 

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 7 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. Evu 

Gallatovou. 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. Evu Gallatovou, a  jako zapisovatelku schvaluje Janu Zemanovou 

Pro:  7    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 1 schválen 7 hlasy 

  

 

2.      Kontrola usnesení ze  zasedání č.  1/2018 a č. 2/2018 

           Předsedající konstatovala, že kontrola usnesení bude provedena na příštím zasedání MěZ 

           MěZ vzalo tuto informaci na vědomí. 

            

3.       Schválení zápisu ze zasedání č. 2/2018 

      Předsedající konstatovala, že ověřovatelé zápisu  minulého 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. 2/2018  

      ze dne 28.11.2018 

      Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 3 schválen 7 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: 

- Návrh nového bodu č. 14 

Schválení podání žádosti do Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje 

ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na akci: Zámek Buštěhrad – obnova části 

středního křídla pro účely MěÚ – III. etapa. 

Pro zařazení do programu: 7    Proti: 0  Zdržel se: 0 

  

- Návrh nového bodu č. 15 

Dodatek č. 1 ke smlouvě mezi městem Buštěhrad a AVE Kladno – prodloužení stávající smlouvy o 

svozu odpadu (č. 123-2018) do konce kalendářního roku 2019 (za stejných podmínek) 

Pro zařazení do programu: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

- Návrh nového bodu č. 16 

Žádost o změnu struktury dotace – Divadlo KiX, z.s. 

Pro zařazení do programu: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

- Návrh nového bodu č. 17 

Návrh na vyřazení drobného dlouhodobého majetku a odepsání zmařené investice 

Pro zařazení do programu: 7   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. 1/2018 a č. 2/2018  

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 2/2018 

4. Návrh programu /doplnění programu/ schválení programu zasedání 

5. Rozpočtové opatření  

6. Schválení rozpočtu města na rok 2019 

7. Schválení střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2020-2022 

8. Pověření starostky k provedení nutných rozpočtových opatření na konci roku 2018 dle zákona 

9. Odprodej pozemku parc.č. 1565/11 společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (trafo v areálu ZŠ) 

10. Žádost o prodej či pronájem části pozemku parc.č. 391/1 

11. Schválení podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 1653 a 2067 od Pozemkového úřadu 

12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností CR Project (PD na revitalizaci Tyršovy ulice) 

13. DPS Buštěhrad – žádost o schválení odměny ředitelce 

14. Schválení podání žádosti do Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje 

ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na akci: Zámek Buštěhrad – obnova části 

středního křídla pro účely MěÚ – III. etapa 

15. Dodatek č. 1 ke smlouvě mezi Městem Buštěhrad a AVE Kladno – prodloužení stávající smlouvy o 

svozu odpadu (č. 123-2018) do konce kalendářního roku 2019 (za stejných podmínek). 

16. Žádost o změnu struktury dotace – Divadlo KiX, z.s. 

17. Návrh na vyřazení drobného dlouhodobého majetku a odepsání zmařené investice 

18. Obecná diskuze 

       Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje upravený program zasedání městského      

       zastupitelstva č. 3/2018 

Pro:  7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 4 byl schválen 7  hlasy. 
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V 17.40 hod. se dostavil Pavel Vavruška – změna počtu zastupitelů na 8 

 

 

5. Návrh na změnu rozpočtu Města Buštěhradu – rozpočtové opatření č. 13/2018 

Předsedající  seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 13/2018, 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. 13/2018. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 5 byl schválen 8  hlasy. 

 

 

6. Schválení rozpočtu města na rok 2019 

Předsedající předložila návrh rozpočtu města Buštěhradu pro rok 2019, který byl zastupiteli projednán na 

pracovní poradě, úpravy byly zapracovány do návrhu, který byl v zákonné lhůtě vyvěšen na úřední desce 

města. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné další připomínky. 

Diskuze: 0 

a) Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočet města Buštěhradu na rok 2019 

ve znění předloženého návrhu. 

      Pro:  8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 6a) byl schválen 8 hlasy 

b) Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočet příspěvkové organizace města 

Buštěhradu – Základní školy a Mateřské školy Oty Pavla Buštěhrad- na rok 2019 ve znění 

předloženého návrhu. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 6b) byl schválen 8 hlasy 

c) Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočet příspěvkové organizace města 

Buštěhradu – DPS Buštěhrad – na rok 2019 ve znění předloženého návrhu. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 6c) byl schválen 8 hlasy. 

d) Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočet příspěvkové organizace města 

Buštěhradu – Základní umělecké školy Buštěhrad – na rok 2019 ve znění předloženého návrhu. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 6d) byl schválen 8 hlasy. 

 

 

7. Schválení střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2020-2022 

Zastupitelé projednali střednědobý rozpočtový výhled na rok 2020-2022. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na roky 

2020-2022 pro Město Buštěhrad, a z titulu zřizovatele i střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020-

2022 příspěvkových organizací města, a to Základní školy a Mateřské školy Oty Pavla Buštěhrad, DPS 

Buštěhrad a ZUŠ Buštěhrad podle předložených návrhů. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 7 byl schválen 8 hlasy. 
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8. Pověření starostky k provedení nutných rozpočtových opatření na konci roku 2018 dle zákona 

Do konce roku 2018 není plánováno žádné zasedání MěZ. Z tohoto důvodů pověřují starostku města 

k provedení nutných rozpočtových opatření ke konci roku 2018 dle zákona. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu pověřuje starostku města provedením nutných 

rozpočtových opatření ke konci roku 2018 dle zákona. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

 

9. Odprodej pozemku parc.č. 1565/11 společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (trafo v areálu ZŠ) 

Město Buštěhrad je výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 1565/1 v k.ú. Buštěhrad, geometrickým 

plánem byl od tohoto pozemku oddělen pozemek parc.č. 1565/11 o výměře 35 m
2
, na kterém je umístěna 

stavba – trafo. Záměr na prodej této části pozemku byl zveřejněn na úřední desce úřadu. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odprodej pozemku parc.č. 1565/11 o 

výměře 35 m
2
, k.ú. Buštěhrad, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a to za cenu 10.000,- Kč 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 9 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

10. Žádost o prodej či pronájem pozemku parc.č. 391/1. 

Předsedající seznámila zastupitele s žádostí p. H. Kindlové na odkup nebo pronájem  části pozemku 

parc.č. 391/1, k.ú. Buštěhrad.  Pozemek se nachází nad tarasem, který je v havarijním stavu a město 

proto plánuje jeho opravu.  Předsedající  navrhla žádost p. Kindlové zamítnout a v zákonné lhůtě ukončit 

i stávající nájemní smlouvu. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje prodej části pozemku parc.č. 391/1, k.ú. 

Buštěhrad, paní Heleně Kindlové. 

Pro: 0   Proti: 8  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení byl zamítnut 8 hlasy. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 391/1, k.ú. 

Buštěhrad, paní Heleně Kindlové. 

Pro: 0   proti: 8  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8 byl zamítnut 8 hlasy. 

 

 

11. Schválení podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 1653 a 2067 od Pozemkového 

fondu 

Pozemek parc.č. 1653, k.ú. Buštěhrad, je pozemek sousedící s areálem bývalých pivovarských sklepů 

(Tyršova ul.), které jsou v majetku města. 

Pozemek parc.č. 2067, k.ú. Buštěhrad, je pozemek sousedící se silnicí vedoucí od hřbitova směrem na 

Vypich. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky 

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

pozemků parc. č. 1653 a 2067, k.ú. Buštěhrad,  od Státního pozemkového úřadu. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 11 byl přijat 8 hlasy 
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12. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností CR PROJECT  (PD na revitalizaci Tyršovy ulice) 

Uvedená společnost zpracovává projektovou dokumentaci pro územní řízení na akci „Revitalizace 

Tyršovy ulice, Buštěhrad“.  Do projektu je nutné zahrnout ještě vyprojektování dešťové kanalizace za 

cenu 296.450,- Kč vč. DPH. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a 

Příkazní smlouvě č. P2018-061 na akci „Revitalizace Tyršovy ulice, Buštěhrad“, se společností CR 

PROJECT s.r.o., Mladá Boleslav. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 12 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

13. DPS Buštěhrad – žádost o schválení odměny ředitelce 

Kolektiv pracovnic DPS Buštěhrad požádal o schválení vyplacení  roční odměny ve výši Kč  

paní ředitelce DPS Buštěhrad p. Šárce Vojnové za její dobře vykonanou práci pro DPS v roce 2018. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje žádost podanou kolektivem pracovnic DPS 

Buštěhrad na vyplacení roční odměny ve výši  Kč ředitelce DPS Buštěhrad p. Šárce Vojnové. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 13 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

14. Schválení podání žádosti do Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 

kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na akci Zámek Buštěhrad – obnova části 

středního křídla pro účely MěÚ – III. etapa. 

Z tohoto programu byly  v minulosti čerpány prostředky na vybudování prostor v přízemí (infocentrum). 

Nová žádost bude podána na vybudování prostor v I. a II. patře zámku  (kanceláře pro MěÚ).  V rámci 

zadání lze požádat o dotaci v rozmezí 10.000,- – 500.000,- Kč. Minimální spoluúčast žadatele je 40% 

z celkových uznatelných nákladů akce.  

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 2019 

pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy 

památek na akci „Zámek Buštěhrad – obnova části středního křídla pro účely MěÚ – III. etapa“. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 14 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

15. Dodatek č. 1 ke smlouvě mezi městem Buštěhrad a spol. AVE Kladno – prodloužení stávající 

smlouvy o svozu odpadu (č. 123-2018) do konce kalendářního roku 2019 (za stejných podmínek) 

Stávající smlouva se společností AVE Kladno je uzavřena do konce června 2019. Pro zajištění svozu 

TDO  na II. pololetí r. 2019 je nutno uzavřít výše uvedený dodatek.  V letošním roce bude také vypsáno 

výběrové řízení na firmu zajišťující svoz TDO, a to buď ve spolupráci s ostatními obcemi mikroregionu, 

nebo samostatně jako město. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě mezi 

městem Buštěhrad a spol. AVE Kladno s.r.o., č. 123-2018 na svoz odpadů, a to do konce r. 2019, za 

podmínek uzavřených ve Smlouvě.  

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 15 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

 

16. Žádost o změnu struktury dotace – Divadlo KiX, z.s. 

Místostarostka Magda Kindlová seznámila zastupitele s žádosti Divadla KiX o přesun finančních 

prostředků v rámci přidělené dotace.: 

- Provozní prostředky     dotace    500,- Kč  čerpáno 140,- Kč 

- Cestovní náhrady     5.000,- Kč    0 

- Propagace      5.000,- Kč    3.786,- Kč 

- Kostýmy               20.000,- Kč              15.177,- Kč 

- Údržba vybavení     3.000,- Kč.     0 

- Štendry, přepravní bedny    4.000,- Kč     3.572,- Kč 

- Kamera, PC       2.000,- Kč                2.878,- Kč 

- Projektor                25.000,- Kč   20.390,- Kč 

- Elektromateriál      4.000,- Kč     4.332,- Kč 

K největší změně došlo v položce „Autorské poplatky“ – 5000,- Kč  23.529,- Kč 

Místostarostka navrhla do této položky přesunout částku pouze ve výši 6.935,- Kč,  částku ve výši 

14.000,- Kč nemusí spolek dle smlouvy vykazovat. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje žádost spolku Divadlo KiX o změnu 

struktury dotace pro rok 2018 dle předloženého návrhu místostarostky. 

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

Návrh usnesení č. 16 byl přijat 7 hlasy. 

 

 

17. Návrh na vyřazení  drobného dlouhodobého majetku a odepsání zmařené investice 

- Notebook Fujitsu  1  ks   (zastaralé - nutná výměna dle doporučení GDPR) – navržen prodej za 

zbytkovou cenu 

- Notebook Sony     1 ks        dtto 

- Party stan  - 1 ks  (poničen vichřicí, dále nepoužitelný) 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého majetku 

dle návrhu, a to: 

- Notebook Sony – odprodej za cenu 500,- Kč 

- Notebook Fujitsu – odprodej za cenu 1000,- Kč 

- Party stan  -  fyzická likvidace na základě protokolu 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

- Návrh na odepsání zmařené investice ve výši 147.750,- Kč za zpracování a podání žádosti o dotaci 

do programu EFEKT 2017 (státní program na podporu úspor energie). Žádost nebyla úspěšně 

vyhodnocena. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odpis zmařené investice ve výši 147.750,- 

Kč za zpracování a podání žádosti o dotaci do programu EFEKT 2017. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 17 byl schválen 8 hlasy. 
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18.  Obecná diskuze:  

D. Javorčeková – informovala o odloženém bodu z minulých dvou zasedání – odměňování členů výborů 

při MěZ:  po konzultaci se mzdovou účetní města bylo rozhodnuto, že případné odměny výše uvedeným 

budou řešeny individuálně, příp. mohou být pravidla pro odměňování stanovena v průběhu roku. 

Dále informovala o tom, že město má naději získat dotaci na cyklostezku, v současné době je hotovo 

Územní povolení a připravuje se stavební povolení. 

P. Vavruška- dotaz na výstavbu kanalizace v lokalitě Na Chmelnici. Odp. – dle informace od 

Středočeských vodáren  se čeká na stavební povolení,  práce by měly být zahájeny na jaře 2019. 

J. Müller – osvětlení místa pro přecházení mezi Buštěhradem a Lidicemi. Odp.: - dle informace od ŘSD 

nejsou  zatím vyřešeny smlouvy mezi ŘSD a ČEZem.  Po uzavření smluv bude osvětlen jak tento 

přechod, tak i kruhový objezd u vodojemu. 

H. Blesková – jak řešit situaci s dlouhodobě  zaparkovaným osobním autem na Kladenské ulici před 

prodejnou drogerie. Odp. – kontaktovat Policii ČR. 

S. Šumná – tatáž situace je s autem před prodejnou p. Vinkla.  J. Blesk navrhl osobní projednání na 

odstranění auta s p. Vinklem. 

D. Javorčeková –  dlouhodobě rozestavěný dům č.p. 168 na Kladenské ulici – část domu je neoprávněně 

postavená na pozemku města, probíhá jednání s majitelkou nemovitosti a s odborem výstavby MMK. 

H.Hejná – zrušení autobusové zastávky Na Bouchalce. Odp. – dle informace z min. roku ČSAD o 

zrušení uvažovalo, ale jak Buštěhrad, tak i Zájezd se zrušením nesouhlasil. Jinou informaci nemáme 

k dispozici. 

D. Javorčeková – informace o připravované opravě silnice I/61 v úseku od Lidic směrem k dálnici D7. 

 

 

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

zasedání v 18.30 hod. ukončila 
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Usnesení 

ze  zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 03/2018 

ze dne 19.12.2018 

 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 03 ze dne 19.12.2018 přijalo tato usnesení: 

 

Schvaluje: 

Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu p Magdu Kindlovou a p. Evu Gallatovou, zapisovatelku 

tohoto zasedání p. Janu Zemanovou. 

Usnesením č. 3 – zápis ze  zasedání č. 2/2018 ze dne 28.11.2018 

Usnesením č. 4 – upravený program zasedání městského zastupitelstva č. 3/2018 

Usnesením č. 5 – rozpočtové opatření č. 13/2018 

Usnesením č. 6a) - rozpočet města Buštěhradu na rok 2019 ve znění předloženého návrhu 

Usnesením 6b) – rozpočet příspěvkové organizace města Buštěhradu – Základní školy a 

Mateřské školy Oty Pavla Buštěhrad – na rok 2019 ve znění předloženého návrhu 

Usnesením 6c) –  rozpočet příspěvkové organizace města Buštěhradu – DPS Buštěhrad – na rok 

2019 ve znění předloženého návrhu 

Usnesením 6d) – rozpočet příspěvkové organizace města Buštěhradu – Základní umělecké školy 

Buštěhrad – na rok 2019 ve znění předloženého návrhu 

Usnesením č. 7 – střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020-2022 pro Město Buštěhrad, a 

z titulu zřizovatele i střednědobý výhled na roky 2020-2022 příspěvkových organizací města, a to 

Základní školy a Mateřské školy Oty Pavla Buštěhrad, DPS Buštěhrad a ZUŠ Buštěhrad podle 

předložených návrhů 

Usnesením č. 9 – odprodej pozemku parc.č. 1565/11 o výměře 35 m
2
, k.ú. Buštěhrad, 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a to za cenu 10.000,- Kč. 

Usnesením č. 11 – podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 1653 a 2067, k.ú. 

Buštěhrad, od Státního pozemkového úřadu 

Usnesením č. 12  - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a Příkazní smlouvě č. P2018-061 na 

akci „Revitalizace Tyršovy ulice, Buštěhrad, se společností CR PROJECT s.r.o., Mladá Boleslav 

Usnesením č. 13 – žádost podanou kolektivem pracovnic DPS Buštěhrad na vyplacení roční 

odměny ve výši Kč ředitelce DPS Buštěhrad p. Šárce Vojnové. 

Usnesením č. 14 – podání žádosti o dotaci z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu 

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na akci „Zámek 

Buštěhrad – obnova části středního křídla pro účely MěÚ – III. etapa“. 

Usnesením č. 15 – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě mezi městem Buštěhrad a spol. AVE 

Kladno s.r.o., č. 123-2018 na svoz odpadů, a to do konce r. 2019 za podmínek uzavřených ve 

Smlouvě. 

Usnesením č. 16 – žádost spolku Divadlo KiX o změnu struktury dotace pro rok 2018 dle 

předloženého návrhu místostarostky 

Usnesením č. 17 – vyřazení drobného dlouhodobého majetku dle návrhu, a to: Notebook Sony-

odprodej za cenu 500,- Kč, Notebook Fujitsu- za cenu 1.000,- Kč, Party stan – fyzická likvidace 

na základě protokolu. Dále schvaluje odpis zmařené investice ve výši 147.750,- Kč za zpracování 

a podání žádosti o dotaci do programu EFEKT 2017 

 

     

 

Bere na vědomí: 

Usnesením č. 2 – informaci o odložení kontroly usnesení Ustavujícího zasedání MěZ č. 1/2018 a 

zasedání č. 2/2018 



 

                                                                                                                                                                                   

9 

 

Zamítá: 

Usnesením č. 10 – prodej části pozemku parc.č. 391/1, k.ú. Buštěhrad, paní Heleně Kindlové 

                            -pronájem části pozemku parc.č. 391/1, k.ú. Buštěhrad, paní Heleně Kindlové 

 

Pověřuje:  

Usnesením č. 8 – starostku města provedením nutných rozpočtových opatření ke konci roku 2018 

dle zákona 

 

 

Zápis byl vyhotoven 29.12.2018 

 

                              

 

 

 

 

 




