
                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne  25. 04. 2018 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

                                                                     č. 4/2018 

                                                                  

                                 

Č.j.  720/2018/1 

 

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

Věra Mrázková, Magda Kindlová,  Pavel Vavruška, Jan Mrkvička 

 

Omluveni:  Antonín Jeřábek 

                   

V sále přítomno v době zahájení 8 občanů 

 

 

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 10 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.  Věru Mrázkovou a p. Jana Mrkvičku 

Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Jana Zemanová. 

K návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje ověřovatele zápisu p. Věru Mrázkovou a 

p. Jana Mrkvičku, a  jako zapisovatelku schvaluje Janu Zemanovou 

Pro:  10    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 1 schválen 10 hlasy 

  

 

2.      Kontrola usnesení ze zasedání č.  3/2018 

           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. 3/2018 

      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. 3/2018 ze dne  

      28.03.2018  

      Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 3 schválen 10 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: 

- Rozšíření bodu č. 5 – schválení návrhu rozpočtového opatření č. 5/2018 

- Pro zařazení do programu jednání: 10    Proti: 0  Zdržel se. 0 

 

- Schválení OZV – vypuštění schválení OZV č. 5/2018 a č. 6/2018  

Pro vyřazení z programu jednání:  10                Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

- Návrh nového bodu č. 20 

Oprava zpevněných povrchů v ul. Lidická – výběr dodavatele 

Pro zařazení do programu jednání: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

- Návrh nového bodu č. 21 

Podání žádosti o dotaci – MK – Podpora regionálních kulturních tradic na akce  související 

s oslavami spjatými s českou státností, schválení povinné spoluúčasti města 30%. 

Pro zařazení do programu jednání: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

                                                                                                                            

- Návrh nového bodu č. 22 

Rybník Buštěhrad – havarijní sanace výpustí – přijetí dotace z MZ ve výši 1 003.000,- Kč 

Pro: zařazení do programu jednání: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

- Návrh nového bodu č. 23 

Na vědomí – přerušení provozu MŠ o prázdninách 

Pro zařazení do programu jednání: 10               Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

- Návrh nového bodu č. 24 

Vyvěšení záměru na prodej pozemku parc.č. 1565/11 (trafo) 

Pro zařazení do programu jednání: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

- Návrh nového bodu č. 25 

Žádost o úpravu rozpočtu pro ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštšhrad 

Pro zařazení do programu jednání: 10   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. 3/2018  

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 3/2018 

4. Návrh programu /doplnění programu/ schválení programu zasedání 

5. Rozpočtové opatření č. 4/2018 na vědomí, ke schválení č. 5/2018. 

6. Schválení OZV č. 3/2018 a 4/2018. 

7. Nová zřizovací listina ZUŠ Buštěhrad 

8. Žádost o výjimku ze stavební uzávěry –  – změna využití pozemků parc.č. 232/1, 232/2, 

232/3, 232/4 v k.ú. Buštěhrad (parkoviště) 

9. Schválení pronájmu bytu v č.p. 65 ( ) 

10. Žádost o propachtování pozemku parc.č. 2212, k.ú. Buštěhrad (  

11. Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc.č. 1455 ( ) 
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12. Schválení spolupráce se společností ACCON managers and partners, s.r.o. – Podání 

žádosti o dotaci ze SFDI, organizace VŘ, finanční vypořádání a zavěrečné vyhodnocení akce 

k projektu „Cyklostezka Buštěhrad – Lidice“ (110.000,-Kč bez DPH + 3% z přidělené dotace). 

13. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi městem Buštěhrad a 

Vodárnami Kladno-mělník, pozemek parc. č. 2289/2 (369 m
2
) 

14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi městem 

Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a.s. – pozemky parc.č. 1632, 1641/2, 2014, 2013 v k.ú. Buštěhrad – 

umístění zařízení distribuční soustavy. 

15. Schválení druhé fáze GDPR – pořízení dokumentu a zajištění souladu právních předpisů města 

s GDPR 

16. DPS – a) zařazení do registru čekatelů na byt (  

            b) zařazení do registru čekatelů na byt ( ) 

            c) obsazení volného bytu 

17. ŽS a MŠ Oty Pavla Buštěhrad – žádost o odkoupení nového konvektomatu pro školní jídelnu. 

18. Schválení odkupu popelnic od společnosti AVE Kladno, s.r.o. 

19. ZUŠ Buštěhrad – schválení studie vč. etapizace 

20. Oprava povrchů v ul. Lidická – výběr dodavatele 

21. Podání žádosti o dotaci – MK-Podpora regionálních kulturních tradic na akce související s oslavami 

spjatými s českou státností, schválení povinné spoluúčasti města 30% 

22. Rybník Buštěhrad – havarijní sanace výpustí – přijetí dotace z MZ ve výši 1 003.000,- Kč. 

23. Na vědomí – přerušení provozu MŠ o prázdninách 

24. Vyvěšení záměru na prodej pozemku parc.č. 1565/11 (trafo) 

25. Žádost o úpravu rozpočtu pro ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad. 

26. Úkolování kontrolního výboru 

27. Obecná diskuze 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje upravený program zasedání městského 

zastupitelstva č. 4/2018 

Pro:  10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 4 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

 

5. Návrh na změnu rozpočtu Města Buštěhradu – rozpočtové opatření č. 4/2018 a č. 5/2018 

Předsedající seznámila zastupitele o provedeném rozpočtovém opatření v rámci kompetencí starostky – 

opatření č. 4/2018. 

Zastupitelstvo města Buštěhradu bere informaci o rozpočtovém opatření č. 4/2018 na vědomí. 

 

Předsedající dále seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového opaření č. 5/2018, 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. 5/2018. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 5 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

6. Schválení OZV města Buštěhradu  č. 3/2018 a č. 4/2018 

Předsedající seznámila zastupitele s úpravou znění několika bodů ve výše uvedených OZV Města 

Buštěhradu. Úpravy byly provedeny na základě doporučení kontrolního orgánu MVČR. 

a) OZV č. 3/2018 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 

Buštěhradu: 

      doplnění bodu č. 5 a č. 15 

      Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 

města Buštěhradu č. 3/2018 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 6a) byl přijat 10 hlasy. 

 

b) OZV č. 4/2018 – o místních poplatcích: drobné úpravy v textu vyhlášky 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města 

Buštěhradu č. 4/2018. 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se. 0 

Návrh usnesení č. 6b) byl přijat 10 hlasy. 

 

 

7. Nová zřizovací listina Základní umělecké školy Buštěhrad (ZUŠ) 

Předsedající  předložila zastupitelům úplné znění zřizovací listiny ZUŠ Buštěhrad, ve které došlo 

k úpravám v souladu s platnou legislativou. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky: 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové 

organizace Základní umělecké školy Buštěhrad. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 7 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

8. Žádost o výjimku ze stavební uzávěry –  – změna využití pozemků parc.č. 232/1, 232/2, 

232/3, 232/4 v k.ú. Buštěhrad 

Vlastník pozemků p.  žádá o výjimku ze stavební uzávěry pro výše uvedené pozemky o 

celkové ploše 14 841 m
2
, které chce využít pro výstavbu zpevněné parkovací plochy s kapacitou cca 400 

osobních aut.  Vlastník k žádosti doložil souhlasná stanoviska příslušných orgánů. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro 

pozemky parc.č. 232/1, 232/2, 232/3, 232/4, k.ú. Buštěhrad, pro výstavbu zpevněné parkovací plochy. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se.: 

0 

Návrh usnesení č. 8 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

9. Schválení pronájmu bytu v č.p. 65 ve vlastnictví Města Buštěhradu 

Město Buštěhrad zveřejnilo záměr na pronájem bytu č. 5. 2 NP,  v č.p. 65, k.ú. Buštěhrad. Vyvolávací 

cena nájemného – 3.207,- Kč.  Zájemci mohli podat své nabídky do 26.03.2018 do podatelny MěÚ 

Buštěhrad. Dne 04.04.2018 proběhlo otevírání obálek a byt byl přidělen zájemci s nejvyšší podanou 

nabídkou nájemného: 

-  – nabídnutá výše nájemného 8.690,- Kč 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přidělení bytu č.5, na adrese 

Palackého č.p. 65, Buštěhrad, , výše nájemného 8.690,- Kč/měs., a pověřuje 

starostku podpisem nájemní smlouvy. 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 9  byl schválen 10 hlasy 
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10. Žádost o propachtování pozemku parc.č. 2212 
Město Buštěhrad zveřejnilo záměr propachtovat pozemek parc.č. 2212, o výměře 676 m

2
, k.ú. 

Buštěhrad.  O tento pozemek projevil zájem 1 zájemce – p. , bytem Buštěhrad,  

. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky, 

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

Buštěhrad (propachtovatel)  a  (pachtýř) na propachtování pozemku 

parc.č. 2212, o výměře 676 m
2
. k.ú. Buštěhrad, za nájemné ve výši 1.500,- Kč/rok, na dobu 2 let 

s možností prodloužení. Zastupitelstvo města Buštěhradu pověřuje starostku podpisem Pachtovní 

smlouvy. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 10 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

11. Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc.č. 1466 

Předsedající  informovala o  žádosti p. , bytem Buštěhrad, Bořivojova č,p, 49,  o odkup 

části pozemku parc.č. 1466, k.ú. Buštěhrad.  Jedná se o obecní komunikaci a zastupitelé již dříve 

rozhodli, že prodej pozemků s tímto určením nebude schvalován. 

J.Mrkvička doporučil  pro zlepšení informovanosti občanů zveřejnit pravidla pro odkup pozemků na 

webových stránkách města. 

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

parc.č. 1466, LV 10001, k.ú Buštěhrad. 

Pro: 0   Proti: 10  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 11 byl  10 hlasy zamítnut. 

 

 

12. Schválení spolupráce se společností ACCON managers & partners, s.r.o. – Podání žádosti o dotaci 

ze SFDI, organizace VŘ, finanční vypořádání a závěrečné vyhodnocení akce k projektu 

„Cyklostezka Buštěhrad – Lidice“ (110.000,- Kč bez DPH + 3% z přidělené dotace) 

Předmětem nabídky jsou činnosti spojené s podáním žádosti, příprava a organizace výběrového řízení, 

finanční vypořádání a ZVA k projektu Cyklostezka Buštěhrad.Lidice. 

Cenová nabídka spol. ACCON pro Město Buštěhrad činí 110.000,- Kč (bez DPH) a odměna v případě 

přidělení dotace ve výši 3% (bez DPH). 

Předsedající uvedla, že Město Buštěhrad s touto společností již v minulosti při  organizaci zadávacích 

řízení  spolupracovalo a má s ní dobré zkušenosti. P.Vavruška vznesl dotaz – do kdy musí být dotace 

podána. Předsedající informovala, že termín je do září 2018. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nabídku společnosti ACCON 

managers&partners, s.r.o., se sídlem v Praze 7, jako zhotovitele pro podání žádosti o dotaci ze Státního 

fondu dopravní infrastruktury, organizaci výběrového řízení, finanční vypořádání a závěrečné 

vyhodnocení akce k projektu „Cyklostezka Buštěhrad-Lidice“, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 12 byl schválen 10 hlasy. 
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13. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Buštěhrad a 

společností Vodárny Kladno-Mělník, a.s., pozemek parc.č. 2289/2 o výměře 369 m
2
. 

Předmětem smlouvy je  zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní řád DN 110 mm – a práva 

vstupu a vjezdu na uvedený pozemek v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby inž. sítě, za 

jednorázovou úhradu 1500,- Kč + DPH. Služebnost inž. sítě se zřizuje na dobu neurčitou. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 

služebnosti inženýrské sítě mezi městem Buštěhrad a spol. Vodárny Kladno-Mělník a.s., a pověřuje 

starostku podpisem smlouvy. 

      Pro: 10   Proti: 0  Proti: 0 

      Návrh usnesení č. 13 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  a dohoda o umístění stavby mezi městem 

Buštěhrad a společností ČEZ Distribuce, a.s. – pozemky parc.č. 1632, 1641/2, 2014, 2013, k.ú. 

Buštěhrad – umístění zařízení distribuční soustavy. 

Společnost ČEZ je investorem stavby distribuční soustavy – kabelové vedení NN, kabelové vedení VN, 

rozpojovací skříň, přípojková skříň, která se bude nacházet na dotčených nemovitostech. Obsahem 

věcného břemene bude právo spol. ČEZ umístit, provozovat, opravovat a udržovat výše uvedené 

zařízení. Za omezení vlastnického práva bude Městu Buštěhrad vyplacena jednorázová náhrada ve výši 

17.640,- Kč  + DPH(120,- Kč/m
2
). 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6022083/VB/1, název stavby: 

Buštěhrad_Tyršova BEMETT TS, kVN,kNN, a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 14 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

15. Schválení druhé fáze GDPR -  pořízení dokumentu a zajištění souladu právních předpisů města 

s GDPR 

Předsedající informovala o nabídce firmy KEYSTONE COMPANY a.s. na zajištění II. fáze  GDPR, 

nabídka je řešena v rámci společného postupu s Mikroregionem údolí lidického potoka. Nabídka pro 

město Buštěhrad zahrnuje Městský úřad včetně příspěvkových organizací zřízených Městem. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje: 

a) Nabídku firmy KEYSTONE COMPANY a.s. na zajištění II. fáze GDPR – tj. pořízení dokumentů, 

zajištění  souladu právních předpisů města s GDPR a nastavení procesů v rámci GDPR pro město 

Buštěhrad a jeho příspěvkové organizace, v ceně 112.613,- Kč bez DPH. 

b) Nabídku firmy KEYSTONE COMPANY a.s. na zajištění výkonu funkce „pověřence na ochranu 

osobních údajů-DPO“ pro město Buštěhrad a jeho příspěvkové organizace, na rok 2018 za cenu 

53.200,- Kč bez DPH, a na rok 2019 za cenu: 73.200,- Kč bez DPH. 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 15 byl schválen 10 hlasy. 
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16.  DPS Buštěhrad  

a) Zařazení do registru čekatelů na byt ( ) 

Sociální a zdravotní výbor projednal žádost  z Kladna  o zařazení do registru 

čekatelů na byt, místní šetření bylo provedeno dne 20.4.2018  - manželé splňují kritéria pro pobyt 

v DPS. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení  do 

registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad. 

Pro:  10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 16a) byl schválen 10 hlasy. 

 

b) Zařazení do registru čekatelů na byt ( ) 

Sociální a zdravotní výbor projednal žádost p,  ze Středokluk o zařazení  do 

registru čekatelů na byt, místní šetření bylo provedeno dne 20.4.2018 – p.  splňuje kritéria 

pro pobyt v DPS. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení  do 

registru čekatelů na byt v DPS. 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 16b) byl schválen 10 hlasy. 

 

c) Obsazení volného bytu v DPS 

Sociální a zdravotní výbor na svém jednání dne 25.4.2018 projednal obsazení volného bytu v DPS 

Buštěhrad a navrhl paní  z Kladna.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje obsazení volného bytu v DPS  

 z Kladna. 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 16c) byl schválen 10 hlasy. 

 

 

17.  ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad – žádost o zakoupení nového konvektomatu pro školní jídelnu. 

P. Vavruška informoval o žádosti vedení ZŠ a MŠ na nákup nového konvektomatu pro jídelnu ZŠ. 

Školní jídelna disponuje 2 konvektomaty (1 konvektomat byl zakoupen v rámci rekonstrukce školní 

jídelny v r. 2016,  druhý byl v kuchyni již pře rekonstrukcí).  U tohoto původního konvektomatu došlo 

k poruše a podle vyjádření servisního technika je jeho oprava nerentabilní . 

Na základě poptávky byly podány 2 nabídky: 

- Firma Jiří Červenka GASTROCENTRUM se sídlem v Kladně – nabídka 2 typů konvektomatů 

a) Konvektomat ZANUSSI Easy Steam 10x1/1  celková cena 268.910,40 Kč vč. DPH 

b) Konvektomat ELECTROLUX AIR-O-Steam 10GN 1/1           190.865,40 Kč vč. DPH 

- Firma GAST-PRO s.r.o. se sídlem v Trutnově 

Konvektomat  ELECTROLUX AIR-O-STEAM 10GN  1/1   186.820,- Kč vč. DPH 

       Ekonomicky výhodnější je nabídka firmy GAST-PRO s.r.o. za cenu 186.820,- Kč vč. DPH. 

       Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

       Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje jako dodavatele konvektomatu pro jídelnu  

      Základní školy a Mateřské školy Buštěhrad firmu GAST-PRO s.r.o., za cenu 186.820,- Kč vč. DPH. 

       Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

       Návrh usnesení  č. 17 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

18. Schválení odkupu popelnic od společnosti AVE Kladno s.r.o. 
Předsedající informovala o připravovaném výběrovém řízení na dodavatelskou firmu na svoz, třídění a 

odstranění komunálního odpadu. Město Buštěhrad požádalo stávající firmu AVE Kladno, s.r.o. o 

cenovou nabídku na odkup popelnicových nádob na směsný komunální odpad.  
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Zastupitelé v diskuzi poukázali na fakt, že  dosud  není vyřešena dodavatelská firma na svoz odpadu , a 

tak  by bylo  vhodné do podmínek VŘ zapracovat i případný odkup popelnicových nádob přímo 

svozovou firmou. Předsedající proto navrhla projednání tohoto bodu odložit  a upravit zadání VŘ. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odložení projednání bodu č. 18. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se. 0 

Návrh usnesení č. 18 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

19. ZUŠ Buštěhrad – schválení studie, vč. etapizace 

Předsedající předala slovo řediteli ZUŠ Buštěhrad p. , který informoval o 

plánovaných stavebních úpravách a přístavbě budovy ZUŠ Buštěhrad. Důvodem je neuspokojivý 

současný stav budovy (vlhkost zdí, nedostupnost podkroví) a nárůst počtu žáků.  ZUŠ v současné době 

využívá k výuce i prostory v zámku. 

Návrh rekonstrukce je rozdělen do 3 etap – zastupitelé navrhli řešit v současné době pouze  I. a II. etapu 

( řešení vlhkosti v obvodových zdech budovy a vybudování venkovního schodiště a úprava vnitřních 

prostor). 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh studie vypracované Ing. Arch.  

 na rekonstrukci budovy ZUŠ Buštěhrad, s tím, že zatím bude realizována pouze I. a II. etapa 

stavebních úprav. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 19 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

20. Oprava zpevněných povrchů v ulici Lidická – výběr dodavatele 

P. Vavruška informoval o zadání na akci „Opravy zpevněných povrchů v ul. Lidická“ – jedná se o 

sejmutí staré a poškozené vrstvy asfaltů, zhutnění podkladu a položení nového povrchu.  

Z ekonomických důvodů nebude prováděna kompletní výměna podloží, což by opravu výrazně 

prodražilo.  

Na uvedenou akci město obdrželo 3 nabídky: 

- Milan Štědrý, TZB+ Stavební práce, Průhonice  celková cena   2 864.371,- Kč vč. DPH 

(úsek č. 1-5 – oprava povrchu v celé šíři, úsek č. 6 (u hřbitova) – pouze oprava povrchu). 

- IQ STAV s.r.o.,  Rudolfov       3 500.394,- Kč vč. DPH 

(úsek č. 1-5 – oprava povrchu v celé šíři, úsek č. 6 (u hřbitova) – pouze oprava povrchu). 

- Lukáš Pelikán, Průhonice        3.096.630,- Kč vč. DPH 

(úsek č. 1-5 – oprava povrchu v celé šíři, úsek č. 6 (u hřbitova) – pouze oprava povrchu) 

Ekonomicky nejvýhodnější pro město je nabídka firmy Milan Štědrý, TZB + Stavební práce, se 

sídlem v Průhonicích). 

Byl vznesen dotaz, zda by bylo možné vybudovat přechod v Lidické ulici v úseku mezi vjezdem 

k Vinotéce a horní silnicí v Lidické.  Odp. -  vybudování přechodu je možné za poměrně přísných 

podmínek, které bohužel zmíněný úsek v Lidické ulici nesplňuje (chybějící chodník, rozhledové 

poměry atd.). 

       Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zhotovitele na akci „“Opravy zpevněných 

       povrhů v ul. Lidická“ – firmu Milan Štědrý, TZV+ Stavební práce, Průhonice, IČ 66047196, za cenu  

       2 864.371,- Kč vč. DPH, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

       Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

        Návrh usnesení č. 20 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

21. Podání žádosti o dotaci – MK – Podpora regionálních kulturních tradic na akce související 

s oslavami spjatými s českou státností, schválení povinné spoluúčasti města 30%. 

Výše dotace se pohybuje v rozmezí od 20.000,- do 120.000,- Kč na projekt, který je předmětem žádosti a 

tento projekt musí být zrealizován v r. 2018. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci 

z Ministerstva kultury – Podpora regionálních kulturních tradic – na akce související s oslavami 

spjatými s českou státností, a dále schvaluje nutnou spoluúčast města ve výši 30%  dle požadavků 

programu. 

Pro: 10   Proti:   Zdržel se. 0 

Návrh usnesení č. 21 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

 

 

22. Rybník Buštěhrad – havarijní sanace výpustí – přijetí dotace z MZ ve výši 1 003.000,- Kč 
Město Buštěhrad obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva zemědělství v rámci výzvy 

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích na akci „ Rybník Buštěhrad – 

havarijní sanace výpustí“ ve výši 1 003.000,- Kč. Akce musí být realizována do 31.12.2018. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí dotace od Ministerstva zemědělství 

v rámci programu 12929 – podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích na 

akci „Rybník Buštěhrad – havarijní sanace výpustí“ v celkové výši 1 003.000,- Kč, a pověřuje starostku 

podpisem smlouvy. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se. 0 

Návrh usnesení č. 22 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

 

23. Na vědomí – přerušení provozu Mateřské školy v Buštěhradě o prázdninách. 

Vedení ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad  oznámilo přerušení provozu mateřské školy Buštěhrad o 

prázdninách, a to od 23.7. do 31.8.2018. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky 

Zastupitelstvo města Buštěhradu bere informaci o přerušení provozu mateřské školy o 

prázdninách na vědomí.. 

 

 

24. Vyvěšení záměru na prodej pozemku parc.č. 1565/11 (trafo) 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemku parc.č. 

1565/11 o výměře 35 m
2
 , k.ú. Buštěhrad, LV 10001) 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 24 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

25. Žádost o úpravu rozpočtu pro ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 

Vedení ZŠ a MŠ žádá o úpravu rozpočtu – převod částky 230.000,- Kč z neinvestiční dotace města  na 

dotaci investiční. Investiční dotace bude použita na zakoupení vybavení chemické-fyzikální laboratoře 

školy. Laboratoř se bude instalovat v květnu 2018 a její financování bude složeno z této investiční 

dotace  a z investičního fondu školy. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje snížení neinvestičního příspěvku pro rok 

2018 pro ZS a MŠ Oty Pavla Buštěhrad o 230.000,- Kč, a převod této částky na příspěvek investiční. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 25 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

26. Úkolování kontrolního výboru 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné požadavky. 
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27. Obecná diskuze 

J. Blesk -  umístění provozních řádů zámecké zahrady na nové přístupově cesty, kontrola obsahu 

provozních řádů u dětských hřišť 

P. Vavruška – informace o novém parkovišti v ul. Revoluční (proti DPS) 

J. Blesk – informace – akce „Bushfest – 26.05.2018- divadlo KIX nedělní představení 

M. Mudra – poukázal na nepovolené parkování aut na chodnících v zástavbě na Chmelnici 

 – dotaz na umístění  parkovacích hodin u parkoviště v Hřebečské ulici /u lékařské ordinace/ 

– dota ohledně parkování aut v ulici Kladenská 

 – zaparkované auto před prodejnou  na Kladenské ul., umístění bedny na pečivo na 

chodníku před prodejnou (zábor chodníku) 

– nákup energií na burze – možnost i pro občany Buštěhradu 

 – problematika válečných hrobů na místním hřbitově. 

J.Müller – informace o nepořádku v areálu hřbitova 

      
  

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

zasedání v 19.45 hod. ukončila. 
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Usnesení 

ze  zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 04/2018 

ze dne 25.04.2018 

 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 04 ze dne 25.04.2018 přijalo tato usnesení: 

 

Schvaluje: 

Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu p Věru Mrázkovou a p. Jana Mrkvičku, zapisovatelku 

tohoto zasedání p. Janu Zemanovou. 

Usnesením č. 3 – zápis ze zasedání č. 3/2018 ze dne 28.03.2018 

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

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

Usnesením č. 6a) – Obecně závaznou vyhlášku města Buštěhradu č. 3/2018 

Usnesením č. 6b) – Obecně závaznou vyhlášku města Buštěhradu č. 4/21018 

Usnesením č. 7 – úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecké školy 

Buštěhrad. 

Usnesením č. 8 – udělení výjimky ze stavební uzávěry pro pozemky parc.č. 232/1, 232/2, 232/3, 

232/4, k.ú. Buštěhrad, pro výstavbu zpevněné parkovací plochy. 

Usnesením č. 9 – přidělení bytu č. 5, na adrese Palackého č.p. 65, Buštěhrad,  

, výše nájemného 8.690,- Kč/měs., a pověřuje starostku podpisem Nájemní smlouvy. 

Usnesením č. 10 – uzavření Pachtovní smlouvy mezi Městem Buštěhrad (propachtovatel) a 

panem (pachtýř) na propachtování pozemku parc.č. 2212, o výměře 676 

m
2
 , k.ú, Buštěhrad, za nájemné ve výši 1.500,- Kč/rok na dobu 2 let s možností prodloužení. 

Zastupitelstvo města Buštěhradu pověřuje starostku podpisem Pachtovní smlouvy. 

Usnesením č. 12 – nabídku společnosti ACCON managers&partners. s.r.o., se sídlem v Praze 7, 

jako zhotovitele pro podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, organizaci 

výběrového řízení, finanční vypořádání a závěrečné vyhodnocení akce k projektu „Cyklostezka 

Buštěhrad-Lidice“, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Usnesením č. 13 – Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi Městem 

Buštěhrad a spol. Vodárny Kladno-Mělník a.s., a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Usnesením č. 14 – uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. IV-12-6022083/VB/1, název stavby: Buštěhrad_Tyršova BEMETT TS, kVN, 

kNN, a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 

Usnesením č. 15 a) nabídku firmy KEYSTONE COMPANY a.s. na zajištění II. fáze GDPR – tj. 

pořízení dokumentů, zajištění souladu právních předpisů města s GDPR a nastavení procesů 

v rámci GDPR pro město Buštěhrad a jeho příspěvkové organizace, v ceně 112.613,- Kč bez 

DPH. 

Usnesením č. 15b) nabídku firmy KEYSTONE COMPANY a.s. na zajištění výkonu 

funkce“pověřence na ochranu osobních údajů-DPO“ pro město Buštěhrad a jeho příspěvkové 

organizace, na rok 2018 za cenu 53.200,- Kč bez DPH, a na rok 2019 za cenu 73.200,- Kč bez 

DPH. 

Usnesením č. 16a) zařazení  do registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad 

Usnesením č. 16b) zařazení  do registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad 

Usnesením č. 16c)obsazení volného bytu v DPS Buštěhrad z Kladna 

Usnesením č. 17 – jako dodavatele konvektomatu pro jídelnu Základní školy a Mateřské školy 

Buštěhrad firmu GAST-PRO s.r.o. za cenu 186.820,- Kč vč. DPH. 

Usnesením č. 18 – odložení projednání bodu č. 18 

Usnesením č. 19 – návrh studie vypracované Ing. Arch.  na rekonstrukci budovy 

ZUŠ Buštěhrad, s tím, že zatím bude realizována I. a II. etapa stavebních úprav. 
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Usnesením č. 20 – zhotovitele na akci „Opravy zpevněných povrchů v ul. Lidická – firmu 

Milan Štědrý, TZV-Stavební práce, Průhonice, IČ 66047196, za cenu 2 864.371,- Kč vč DPH, a 

pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Usnesením č. 21 – podání žádosti o dotaci z Ministerstva kultury – Podpora regionálních 

kulturních tradic – na akce související s oslavami spjatými s českou státností, a dále schvaluje 

nutnou spoluúčast města ve výši 30% dle požadavků programu. 

Usnesením č. 22 – přijetí dotace od Ministerstva zemědělství v rámci programu 12929 – podpora 

opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích na akci „Rybník Buštěhrad-

havarijní sanace výpustí“ v celkové výši 1 003.000,- Kč, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Usnesením č. 24 – vyvěšení záměru na prodej pozemku parc.č. 1565/1 o výměře 35 m
2
, k.ú. 

Buštěhrad, LV 10001. 

Usnesením č. 25 – snížení neinvestičního příspěvku pro rok 2018 pro ZŠ a MŠ Oty Pavla 

Buštěhrad o 230.000,- Kč, a převod této částky na příspěvek investiční. 

Usnesením č. 22 – pronájem pozemku parc.č. 1655, k.ú. Buštěhrad, od Státního pozemkového 

úřadu, a to do 30.9.2018 za cenu 806,- Kč/rok, další roční nájemné se stanovuje dohodou ve výši 

1.085,- Kč. 

 

        

 

Bere na vědomí: 

Bod č. 2 –  informaci o kontrole usnesení ze zasedání  č. 3/2018 ze dne 28.03.2018 

Bod č. 5 – informaci o rozpočtovém opatření č. 4/2018 

Bod č. 23 – informaci o přerušení provozu mateřské školy oo 23.7 do 31.8. 2018 

 

 

 

Zamítá: 

Bod č. 11 – vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc.č. 1466, LV 10001, k.ú. Buštěhrad 

 

 

      

-  

 

 

 

                         Zápis by vyhotoven dne 03.05.2018 

 

Ověřovatelé: 

 

Věra Mrázková                                                   ………………………….. 

 

      Jan Mrkvička                                                       ………………………… 

 

Starostka města: 

 

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

  

 

 

 

 

 




