
 

 

                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne 21. 2. 2018 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

č. 2 / 2018 

                                                                  

                                 

Č.j. :  331 / 2018 - 1 

 

 

Přítomni:  Daniela Javorčeková, Magda Kindlová, Pavel Vavruška, Jiří Müller, Pavel  

Mikšovic, Jiří Blesk, Jan Mrkvička, Jiřina Kopsová, Věra Mrázková, Antonín 

Jeřábek, Milan Mudra 

                     

                                     

Omluveni:  
 

V sále přítomno v době zahájení 5 občanů. Nepřítomen zastupitel Antonín Jeřábek. 

Pořizován audio záznam. 

 

1. Zahájení zasedání 

Zasedání zastupitelstva města zahájila v 17:32 hod. a dále řídila starostka města Ing. arch. 

Daniela Javorčeková, (dále předsedající).  

Jako zapisovatelku předsedající navrhla Dagmar Novotnou. Za ověřovatele zápisu tohoto 

zasedání předsedající navrhla: Milan Mudra, Pavel Vavruška. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje ověřovatele zápisu Milana 

Mudru a Pavla Vavrušku, jako zapisovatelku Dagmar Novotnou. 

Pro: 10    Proti:  0   Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 1 schválen. 

 

V 17:35 hod příchod zastupitele Antonína Jeřábka, změna v počtu zastupitelů na 11. 

       

2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 12/2017 

Předseda KV A. Jeřábek sdělil, že kontrola usnesení předchozích zápisů byla provedena. A 

nejsou žádné připomínky. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 1/2018 

Předsedající vyzývá ověřovatele, aby se vyjádřili k zápisu č. 1/2018. K zápisu nebyly 

vzneseny žádné připomínky. Předsedající navrhuje usnesení:  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání č. 1/2018 

Pro: 11    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 3 schválen. 

 

 

4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání doplněný 

program zasedání: 

Předsedající navrhuje stažení bodu č. 5: Rozpočtové opatření a navrhuje pod toto číslo bodu 

zařadit: Schválení výběru dodavatele na akci: Rybník Buštěhrad, havarijní sanace výpusti. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  
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Bod č. 5 pod názvem: Schválení výběru dodavatele na akci: Rybník Buštěhrad, 

havarijní sanace výpusti byl zařazen do programu zasedání. 

 

Dále předsedající navrhuje přidat na program:  

Bod č. 16. Schválení/neschválení koupě pozemku parc. č. 630, k. ú. Buštěhrad (1 150 000,- 

Kč) 

Pro:11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 16 zařazen na  program zasedání. 

 

Bod č. 17. Přijetí daru – kancelářský nábytek (od ) 

Pro:11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 16 zařazen na  program zasedání. 

 

Bod č. 18. Schválení záměru pronájmu bytu č. 3 ve 2. NP, ulice Palackého 65, Buštěhrad, o 

celkové výměře 58,3 m2 za minimálně 3.207,- Kč za měsíc. 

Pro:11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 16 zařazen na  program zasedání. 

 

Došlo k přečíslování bodu Obecná diskuze na bod č. 19. 

  

Žádné další návrhy nebyly předneseny.  

 

Nové znění programu:  

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 1/2018  

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 1/2018  

4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

5. Schválení výběru dodavatele na akci: Rybník Buštěhrad, havarijní sanace výpusti 

6. Schválení podání žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 1655 od Státního 

pozemkového úřadu za cenu určenou znaleckým posudkem 

7. Žádost o výjimku ze stavební uzávěry – nová hala Peroutka 

8. Schválení dodatku ke smlouvě č. 1 s firmou ARCHATT PAMÁTKY s. r. o. 

9. Schválení pronájmu býv. ordinace v č. p. 65 

10. Žádost o užití znaku města Buštěhrad (p. ) 

11. Přijetí mimořádné účelové investiční dotace ve výši 400 000,- Kč od Středočeského 

kraje Městu Buštěhrad na řešení odvodu dešťové vody ze zámeckého parku 

Buštěhrad, pověření starostky podpisem smlouvy 

12. Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS (p. ) 
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13. Schválení smlouvy o spádovosti na rok 2018/2019 (Lidice, Makotřasy, Dřetovice, 

Zájezd) 

14. Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní 

dopravě mezi Hlavním městem Praha – organizací ROPID, a městem Buštěhrad na 

straně jedné, a ČSAD MHD Kladno, a. s. (linka PID č. 300) 

15. Plán práce Kontrolního výboru na rok 2018 

16. Schválení/neschválení koupě pozemku parc. č. 630, k. ú. Buštěhrad (1 150 000,- Kč) 

17. Přijetí daru – kancelářský nábytek (od ) 

18. Schválení záměru pronájmu bytu č. 3 ve 2. NP,  ulice Palackého 65, Buštěhrad, o 

celkové výměře 58,3 m2 za minimálně 3.207,- Kč za měsíc 

19. Obecná diskuze                                  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný program zasedání 

zastupitelstva č. 2/2018. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 4 byl schválen. 

 

Příchod zastupitele p. Vavrušky, změna v počtu zastupitelů na 9 přítomných.    

 

5. Schválení výběru dodavatele na akci: Rybník Buštěhrad, havarijní sanace výpusti 

Předsedající informuje o proběhlém výběrovém řízení. První bylo zrušeno pro nedostatek 

nabídek, podmínky dotace byly stanoveny na více nabídek. Městu Buštěhrad se podařilo 

vyjednat výjimku z dotačních podmínek, na jejímž základě proběhlo nové výběrové řízení. 

Byla doručeny celkem tři nabídky: 1. DINETZ s.r.o., cena: 1.390 000,-Kč bez DPH, 2. 

Aqarius s.r.o., cena: 1.550 000,-Kč bez DPH, 3. Amare s.r.o., cena: 1.496 892,-Kč, bez DPH. 

Navrhuje schválit firmu DINETZ s.r.o. 

Diskuze: J. Müller: máme na ně nějaké reference? D. Javorčeková: jen ty v zadávací 

dokumentaci, splnili kritéria. J. Mrkvička: nabídka je ve stejné výši, jako poprvé? D. 

Javorčeková: nevíme, nabídku jsme po zrušení bez otevření poslali zpět. J. Blesk: technický 

dozor? D. Javorčeková: bude provádět firma Košatka a partner, s.r.o., byla provedena 

poptávka, byli nejlevnější. J. Müller: hrazeno také z dotace? D. Javorčeková: ano, TDI jsou 

uznatelné náklady. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výběr dodavatele na akci: 

Rybník Buštěhrad, havarijní sanace výpusti, firmu DINETZ s.r.o., za cenu 1.390 000,-Kč 

bez DPH, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 5 byl schválen. 

 

6. Schválení podání žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 1655 od Státního 

pozemkového úřadu za cenu určenou znaleckým posudkem 

Předsedající informuje o úmyslu požádat o úplatný převod pozemku parc. č. 1655, který se 

nachází u trafostanice. Pozemek je nyní v pronájmu městu, je to přístupový pozemek 

k trafostanici, je tedy výhodné mít jej v majetku. 
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Diskuze:  P. Vavruška: kolik je to m
2
? D. Javorčeková: 155m

2
. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o úplatný 

převod pozemku parc. č. 1655 od Státního pozemkového úřadu za cenu určenou znaleckým 

posudkem  

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 6 byl schválen. 

 

7. Žádost o výjimku ze stavební uzávěry – nová hala Peroutka 

Předsedající představuje úmysl žadatele přistavět halu na pozemku parc. číslo 1953/1, pro 

účely tiskárenské výroby.
.
 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje žádost firmy Peroutka o 

výjimku ze stavební uzávěry – nová hala Peroutka. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 7 byl schválen. 

 

8. Schválení dodatku ke smlouvě č. 1 s firmou ARCHATT PAMÁTKY s. r. o. 

Předsedající informuje o prováděných pracech na infocentru zámek Buštěhrad. Požaduje 

navýšení prací o prostory v prvním nadzemním podlaží, z důvodu přípravy nadzemního 

podlaží pro další výstavbu. Zdůvodňuje tím, že pokud budou nadále pokračovat rekonstrukce 

vyšších pater, je efektivnější provést bourací práce najednou, aby tyto těžké práce nebyly 

posléze na překážku provozu infocentra, a aby nedošlo k jeho poškození. 

Diskuze: J. Müller: Jedná se tedy také o 2.patro? P. Vavruška: ano, tam jsou jen bourací práce, 

v 1.patře se ale udělá rovnou i podlaha, aby nebyl rušen provoz infocentra při další 

rekonstrukci. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje dodatek č. 1, ke smlouvě o dílo 

- zhotovení infocentra v prostorách zámku Buštěhrad, s firmou ARCHATT PAMÁTKY s. r. 

o., za cenu 392.358,-Kč s DPH, a pověřuje starostku podpisem dodatku. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 8 byl schválen. 

 

9. Schválení pronájmu bývalé ordinace v č. p. 65, Palackého 

Předsedající doporučuje tento bod přesunout na příští zasedání. Chce nejdříve spočítat 

provozní náklady 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odložení bodu č. 9. Schválení 

pronájmu bývalé ordinace v č. p. 65, Palackého, na další zasedání. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 9 byl schválen. 

 

10. Žádost o užití znaku města Buštěhrad (p. ) 

Předsedající informuje, o žádosti pana  o povolení užít znak města Buštěhradu 

k tomu, aby si podle této předlohy mohl nechat vyrobit nášivky na bundu, k běžnému nošení. 

Diskuze: D. Javorčeková: nepřiklání se k tomu, aby byly panu  poskytnuty data 

znaku. : lze nechat tyto nášivky vyrobit pod hlavičkou města a prodávat je 

v infocentru. Je možné nechat vyrobit dva typy, jeden za 80,-Kč, druhý za 50,-Kč. D. 
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Javorčeková navrhuje tento postup. Panu  v tomto duchu odpoví. Navrhuje bod 

stáhnout. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu stahuje tento bod z programu zasedání. 

 Pro: 11     Proti: 0   Zdržel se: 0 

 Návrh usnesení č. 10 byl schválen. 

 

11. Přijetí mimořádné účelové investiční dotace ve výši 400 000,- Kč od Středočeského 

kraje Městu Buštěhrad na řešení odvodu dešťové vody ze zámeckého parku Buštěhrad, 

pověření starostky podpisem smlouvy 

Předsedající informuje, že celý zámek Buštěhrad spolu s přilehlými pozemky je již zpět ve 

vlastnictví města Buštěhradu. Středočeský kraj však měl závazek, vzniklý při stavbě zámecké 

zahrady, došlo zde k nekvalitnímu vyřešení odtoku dešťové vody ze zámecké zahrady, a 

k vyplavování objektů podzámeckou zahradou. Středočeský kraj má již na řešení odvodnění 

projekt, který městu Buštěhrad poskytne, současně s tímto projektem poskytne také finanční 

úhradu na zhotovení projektu, podle již jimi vysoutěžené ceny za dílo. 

Diskuze: J. Müller: budeme znova soutěžit firmu? P. Vavruška: od tohoto jsme osvobozeni, 

přebíráme celý projekt od Středočeského kraje, včetně ceny za dílo. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí mimořádné účelové 

investiční dotace ve výši 400 000,- Kč od Středočeského kraje Městu Buštěhrad na řešení 

odvodu dešťové vody ze zámeckého parku Buštěhrad, a pověřuje starostku podpisem 

smlouvy. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

 Návrh usnesení č. 11 byl schválen. 

 

12. Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS (p. ) 

Předsedkyně sociálního a zdravotního výboru informuje o provedeném šetření v místě 

bydliště paní . Splňuje podmínky pro přijetí do DPS Buštěhrad, zařazení na registr 

čekatelů tedy doporučuje. 

Diskuze: 0  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení paní  do 

registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 12 byl schválen. 

 

13. Schválení smlouvy o spádovosti na rok 2018/2019 – obce Lidice, Makotřasy, Dřetovice, 

Zájezd  

Předsedající informuje o zájmu zmíněných obcí uzavřít s městem Buštěhradem Dohodu o 

vytvoření společného školského obvodu za účelem zajištění výuky dětí. Obec Číčovice 

dohodu uzavírat nechce, naopak, vypovídá jí, z důvodu chybějícího autobusového spojení 

s Buštěhradem. 

Diskuze: 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dohodu o vytvoření 

společného školského obvodu s obcemi: Lidice, Makotřasy, Dřetovice, Zájezd. 

 Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 13 byl schválen. 

 

14. Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní  
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dopravě mezi Hlavním městem Praha – organizací ROPID, a městem Buštěhrad na 

straně jedné, a ČSAD MHD Kladno, a. s. , na straně druhé (linka PID č. 300) 

D. Javorčeková: v rámci úpravy autobusové dopravy přes Buštěhrad organizací ROPID došlo 

ke zrušení některých autobusových linek, které obsluhovalo ČSAD Kladno, a na které město 

Buštěhrad přispívalo ze svého rozpočtu. Tyto linky byly nahrazeny linkou PID č. 300, na 

jejíž provoz bude město Buštěhrad přispívat stejnou částkou, jako v minulosti na linky, 

zajišťující obslužnost od ČSAD Kladno. Částka se bude platit paušálně, a i nadále bude 

docházek ke konečnému vyúčtování za skutečně odvedené služby dopravní obsluhy. 

Diskuze: J. Blesk: co obsahuje dodatek? D. Javorčeková: objednání linky PID č. 300, a 

závazky s tím spojené. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o 

závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě mezi Hlavním městem Praha 

– organizací ROPID, a městem Buštěhrad na straně jedné, a ČSAD MHD Kladno, a. s., na 

straně druhé (linka PID č. 300) a pověřuje starostku podpisem dodatku č. 2. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se:0  

Návrh usnesení č. 14 byl schválen. 

 

15. Plán práce Kontrolního výboru na rok 2018 

Předseda kontrolního výboru Antonín Jeřábek přednesl plán práce kontrolního výboru na rok 

2018, s tím, že plán byl zastupitelům zaslán také elektronicky. 

Diskuze:0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nové plán práce kontrolního 

výboru na rok 2018. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 15 byl schválen 

  

16. Schválení/neschválení koupě pozemku parc. č. 630, k. ú. Buštěhrad (1 150 000,- Kč) 

Předsedající informuje, že se jedná o pozemek naproti DPS. Pouzemek je dlouhodobě 

nevyužíván, navrhuje jeho zakoupení za účelem vybudování parkoviště pro návštěvníky 

DPS, svatby apod. 

Diskuze: J. Mülller: upozorňuje na to, že kus tohoto pozemku má oplocen soused, asi 60m2, 

jak se to bude řešit? D. Javorčeková: již byla v kontaktu se sousedem, panem , o 

věci je zpraven, počítá s tím, že se s městem bude muset finančně vyrovnat. V. Mrázková: 

kolik bude stát oprava zdiva? D. Javorčeková: statik řekl, že vysoká zeď je stabilní, není 

potřeba ji sanovat, pouze menší zídka bude vyžadovat opravu. P. Vavruška: částka za m2 

není tak vysoká, na stavební pozemek. M. Mudra: souhlasí, navrhuje vlastnit. J. Müller: co 

když se soused, pan , nebude chtít domluvit? D. Javorčeková: vzal toto na vědomí a 

chce si část jím oploceného pozemku odkoupit. A. Jeřábek: Proč kupovat? Proč nezvětšit 

parkoviště na zámku? D. Javorčeková: parkoviště na zámku se po úředních hodinách 

zamyká. Chce to veřejně přístupné parkoviště pro návštěvníky DPS. Je to strategický 

pozemek, v centru města. : údajně zde byli zájemci na koupi pozemku pro stavbu 

rodinného domu? P. Vavruška: ano, dostavili se na úřad a žádali informace o pozemku. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje koupi pozemku parc. č. 630, 

k. ú. Buštěhrad, za cenu 1 150 000,- Kč, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Pro: Mudra, Javorčeková,  Proti: Mrkvička, Müller Zdržel se: Mrázková  

Kindlová, Mikšovic,   Kopsová, Jeřábek 

Vavruška, Blesk 

Návrh usnesení č. 16 byl schválen šesti hlasy. 
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17.Přijetí daru – kancelářský nábytek (od l ) 

Předsedající informuje o poskytnutém daru od pana  – kancelářský nábytek 

v hodnotě 39.800,- Kč.  

Diskuze: J. Blesk: jedná se také o kancelářské stoly. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí daru – kancelářský 

nábytek od pana , v hodnotě 39.800,-Kč. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 17 byl schválen 

 

18. Schválení záměru pronájmu bytu č. 3 ve 2. NP,  ulice Palackého 65, Buštěhrad, o 

celkové výměře 58,3 m2 za minimálně 3.207,- Kč za měsíc 

Předsedající informuje o uvolněném bytě v č.p. 65, Palackého, a navrhuje vyvěšení záměru 

na jeho pronájem. 

Diskuze: P. Vavruška: není nutno se vypořádat s tím, že byt byl schválen jako služební? M. 

Kindlová: Není nutno. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje záměr pronájmu bytu č. 3 ve 

2. NP, ulice Palackého 65, Buštěhrad, o celkové výměře 58,3 m2 za minimálně 3.207,- Kč 

za měsíc. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 18 byl schválen 
 

19. Obecná diskuze 

J. Blesk: plánuje se úprava kontejnerových stanovišť ve městě? Požaduje, aby svozová firma 

zabrzďovala kontejnery na tříděný odpad. J. Mrkvička: jsou v řešení podzemní kontejnery. P. 

Vavruška: momentálně řeším podmínky splnění dotace pro výstavbu podzemních kontejnerů. 

J. Mrkvička: žádá MěÚ, zdali je možno zjistit, kolik dětí z Buštěhradu čelí exekuci. D. 

Novotná: je možno poptat exekutora, který pro nás pracuje, ohledně dětí, které mají trvalý 

pobyt na Buštěhradě, ale jen co se týče pohledávek, směrem k nim, od našeho města. Od 

jiných věřitelů toto nelze zjistit, jsou to citlivé údaje. 

J. Blesk: k dlužníkům za odpad, zdali se dá zmírnit postup vůči nim. D. Novotná: musíme 

postupovat podle zákona, jinak vystavujeme město sankcím. 

: nabízí městu provádění průzkumů a získávání referencí u firem, které by se 

ve výběrových řízeních ucházeli o zakázky. D. Javorčeková: je možno. 

: směřoval na starostku emailem dotazy. Bude na ně odpovězeno?  D. Javorčeková: 

většina jich byla již zodpovězena dávno, jde stále o to samé. : starostka mě nazvala 

neužitečným člověkem, omluvíte se? D. Javorčeková: není to pravda, není se za co omlouvat. 

: článek v Buštěhradském zpravodaji nazvaný „Občan kverulant“, má za to, že 

v tomto článku psala starostka o něm. Omluví se?  D. Javorčeková: nebylo to konkrétně 

směřováno na nějakou osobu, neomluvím. : bude tedy podávat trestní oznámení na 

starostku. : poukazuje na problém ohledně řešení, podle jeho názoru, nelegální 

skládky v ulici Sadová, kterou neustále zakládají jeho sousedé, . Bude na toto 

reagovat? D. Javorčeková: odpovědi vám byly již několikrát doručeny, více k tomu není co 

dodat. Informace v tomto směru vám byly poskytnuty také z krajského úřadu. 

směrem k J. Mrkvičkovi: psal jsem vám email, nedostal jsem odpověď. J. Mrkvička: 

odpověděl jsem vám, na další otázky vám odpovídat nehodlám, nejsem zaměstnanec úřadu, 

ale zastupitel, odpověděl jsem jednou, a to podle mého uvážení stačí.  

J. Blesk: rád by uplatnil nárok v diskuzi podle jednacího řádu:  podle jednacího 

řádu vyčerpal tři příspěvky, nyní by rád promluvil on, jakožto zastupitel. J. Blesk čte 

z emailové komunikace s , kde se mu nelíbí způsob komunikace od  
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k němu, čte také, podle jeho slov, invektivy od , které zazněly v internetové diskuzi 

na webu města směrem k němu, uvádí, že nebude nadále pokračovat v nesmyslné konverzaci 

s panem , ale že se jej dotýkají výrazy, kterými jej označuje. Celou dlouhodobou 

komunikaci mezi ním, panem , a úřadem považuje za naprosto nekoncepční, 

obtěžující, a zatěžující aparát města, a doporučuje, aby tedy pan  zvolil řešení, které 

uvádí, a více již zastupitele a úřad neobtěžoval. 

: informuje o setkání s delegací z Valle di Ledro, proběhne také v rámci programu 

koncert ve Španělském sále, je vyjednáno snížené vstupné, kdo bude mít zájem o koncert, ať 

se přihlásí u něj . 

Dále se do diskuze nikdo nepřihlásil, předsedající tedy v 18:55 hod. zasedání ukončila. 
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Usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 2/2018 

ze dne 21. 2. 2018 

 

 

Zastupitelstvo na svém zasedání č. 2/2018 ze dne 21. 2. 2018 přijalo tato usnesení: 

 

 

Schvaluje: 

 

Usnesením č.  1   Ověřovatele zápisu Milana Mudru a Pavla Vavrušku, jako 

zapisovatelku Dagmar Novotnou. 

Usnesením č.  3  Zápis ze zasedání č. 1/2018. 

Usnesením č.  4   Doplněný program zasedání č. 2/2018. 

Usnesením č.  5 Výběr dodavatele na akci: Rybník Buštěhrad, havarijní sanace 

výpusti, firmu DINETZ s.r.o., za cenu 1.390 000,-Kč bez DPH, a 

pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Usnesením č. 6.  Podání žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 1655 od Státního 

pozemkového úřadu za cenu určenou znaleckým posudkem.  

Usnesením č.  7 Žádost firmy Peroutka o výjimku ze stavební uzávěry – nová hala 

Peroutka. 

Usnesením č.  8 Dodatek č. 1, ke smlouvě o dílo - zhotovení infocentra v prostorách 

zámku Buštěhrad, s firmou ARCHATT PAMÁTKY s. r. o., za 

cenu 392.358,-Kč s DPH, a pověřuje starostku podpisem dodatku. 

Usnesením č.  9 Odložení bodu č. 9. Schválení pronájmu bývalé ordinace v č. p. 65, 

Palackého, na další zasedání. 

Usnesením č.  10 Stahuje tento bod z programu zasedání. 

Usnesením č.  11 Přijetí mimořádné účelové investiční dotace ve výši 400 000,- Kč 

od Středočeského kraje Městu Buštěhrad na řešení odvodu dešťové 

vody ze zámeckého parku Buštěhrad, a pověřuje starostku 

podpisem smlouvy. 

Usnesením č.  12 Zařazení paní  do registru čekatelů na byt v DPS 

Buštěhrad. 

Usnesením č.  13 Dohodu o vytvoření společného školského obvodu s obcemi: 

Lidice, Makotřasy, Dřetovice, Zájezd. 

Usnesením č.  14 Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní 

linkové osobní dopravě mezi Hlavním městem Praha – organizací 

ROPID, a městem Buštěhrad na straně jedné, a ČSAD MHD 

Kladno, a. s., na straně druhé (linka PID č. 300) a pověřuje 

starostku podpisem dodatku č. 2. 

Usnesením č.  15 Plán práce kontrolního výboru na rok 2018. 

Usnesením č.  16 Koupi pozemku parc. č. 630, k. ú. Buštěhrad, za cenu 1 150 000,- 

Kč, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Usnesením č.  17 Přijetí daru – kancelářský nábytek od pana , v hodnotě 

39.800,-Kč. 

Usnesením č.  18 Záměr pronájmu bytu č. 3 ve 2. NP, ulice Palackého 65, Buštěhrad, 

o celkové výměře 58,3 m2 za minimálně 3.207,- Kč za měsíc. 

  

Bere na vědomí:   
Bod č. 2.  Kontrolu usnesení ze zasedání č. 1/2018 
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Vyhotoveno dne: 12. března 2018   

     

Ověřovatelé: 

 

Milan Mudra                   …………………………..  

        dne:  

 

Pavel Vavruška                …………………………...  

       dne:  

 

 

Starostka města: 

 

Ing. arch. Daniela Javorčeková  ………………………… dne:  




