
 

                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne 25. 7. 2018 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

č.7 / 2018 

                                                                  

                                 

Č.j. :  1288 / 2018 - 1 

 

 

Přítomni:  Daniela Javorčeková, Pavel Vavruška, Jiří Müller, Pavel Mikšovic, Jan Mrkvička,  

       Antonín Jeřábek, Milan Mudra, Věra Mrázková 

                     

                                     

Omluveni: Magda Kindlová, Jiří Blesk, Jiřina Kopsová, 

 

V sále přítomno v době zahájení 5 občanů. 

Pořizován audio záznam. 

 

1. Zahájení zasedání 

Zasedání zastupitelstva města zahájila v 17:30 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: Jiří Müller, Antonín Jeřábek. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje ověřovatele zápisu Jiřího 

Müllera a Antonína Jeřábka, jako zapisovatelku Dagmar Novotnou. 

Pro: 7    Proti:  0   Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 1 schválen. 

       

2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 6/2018 

Předseda KV A. Jeřábek informoval o proběhnuté kontrole usnesení ze zasedání č. 6/2018 a 

sdělil, že všechna usnesení byla naplněna. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 6/2018 

Předsedající vyzývá ověřovatele, aby se vyjádřili k zápisu č. 6/2018. K zápisu nebyly 

vzneseny žádné připomínky. Předsedající navrhuje usnesení:  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání č. 6/2018 

Pro: 7    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 3 schválen. 

 

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

program zasedání: 

Příchod zastupitele Jana Mrkvičky v 17:36 hod. 

Předsedající navrhuje doplnění programu o následující body:  

12. Vyvěšení záměru na prodej hrobky: hrobové místo F – VII-5/K2 

Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 12 zařazen do programu. 

13. Smlouva o svozu odpadu mezi městem Buštěhrad a AVE Kladno, a. s.  



 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.7/2018 ze dne 25. července 2018. Č. j. 1288 / 2018                                                                                                                                                                                

2 

Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 13 zařazen do programu. 

14. Podání žádosti o dotaci: Program 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu 

Středočeského kraje na obnovu památek určených ke společenskému využití + 

schválení spoluúčasti 20% - na akci Obnova kaple sv. Máří Magdaleny, Náměstí 

Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 14 zařazen do programu. 

15. Obsazení volného bytu v DPS Buštěhrad 

Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 15 zařazen do programu. 

16. Žádost o prodloužení doby nočního klidu – Akce na fotbalovém hřišti 8. 9. 2018 

Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Bod č. 16 zařazen do programu. 

17. Výběr dodavatele na nové počítače a antiviry pro město Buštěhrad a jeho 

příspěvkové organizace v rámci řešení splnění požadavků na kybernetickou bezpečnost 

v rámci nařízení GDPR:   

1) „Nákup licencí Antiviru“ pro město Buštěhrad a jeho příspěvkové organizace: Podané 

nabídky:  

1. MIRONET: cena bez DPH:  1.rok: 48.779,-,         2.roky: 73.384,-           3 roky: 102.277,- 

2. ELPOZA:    cena bez DPH:  1.rok: 42.854,-         2.roky: 65.856,-          3 roky: 89.991,- 

3. AMENIT:    cena bez DPH:  1.rok: 42.854,-         2.roky: 64.312,-          3 roky: 89.990,- 

4. BERÁNEK: cena bez DPH:  1.rok: 28.335,-         2.roky: 42.415,-          3 roky: 59.325,- 

Vybrána firma BERÁNEK, cena: 59.325,-Kč bez DPH na 3 roky 

2) „Nákup repasovaných PC“ pro město Buštěhrad a jeho příspěvkové organizace“: Nabídky:  

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

2. TECHNIMAX: cena bez DPH:  167.960,- 

3. Promocomp: nepodal nabídku na výzvu 

S nejnižší nabídkovou cenou byla vybrána nabídka firmy: TECHNIMAX: cena bez DPH: 

167.960,- 

3) „Nákup notebooků“ pro město Buštěhrad a jeho příspěvkové organizace 

Podané nabídky:  

1. LTEC cena bez DPH: note: 136.400,-Kč,  docing: 6.804,- Kč celkem: 143.204,-Kč 

2. DELLPOINT cena bez DPH: note: 135.992,-Kč,  docing: 7.100,-  celkem: 143.092,-Kč 

3. CZC   cena bez DPH: note: 249.848,-Kč,  docing: 9.916,- celkem:  259.764,-Kč 

4. MIRONET cena: bez DPH:note: 142.688,-Kč, docing:   7.300,- celkem: 149.988,-Kč. 

Vybráno: S nejnižší nabídkovou cenou byla vybrána nabídka firmy:  

DELLPOINT: cena bez DPH: 143.092,-Kč 

Pro: 7    Proti:  J. Müller   Zdržel se: 0 

Bod č. 17 zařazen do programu. 

 

Došlo k přečíslování bodů: bod č. 18. Úkolování Kontrolního výboru a bod č. 19. Obecná 

diskuze. Žádné další návrhy nebyly předneseny.  

 

Nové znění programu:  
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1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 6/2018 

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 6/2018  

4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

5. Rozpočtové opatření 

6. Smlouva na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu pro 14 RD – lokalita Za Humny, 

mezi městem Buštěhrad,  a  

7. Smlouva o vypořádání nákladů projektu a o převodu vlastnického práva k projektu mezi 

městem Buštěhrad, Mikroregionem údolí Lidického potoka a ostatními obcemi MÚLP 

(projekt Kompostéry a štěpkovače pro občany mikroregionu, dotace z OPŽP) 

8. Schválení propachtování pronájem pozemku parc. č. 284/1, k. ú. Buštěhrad (SVJ Hřebečská 

668/13) 

9. Schválení prodeje pozemku parc. č. 260/2, k. ú. Buštěhrad ( )  

10. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků za účelem vybudování vodohospodářského 

díla mezi městem Buštěhrad a Vodárnami Kladno – Mělník, a. s.  – na stavbu: „Buštěhrad - 

ul. Javorová + 2 ul., splašková kanalizace“ 

11. Výběr zhotovitele na přípravu a zpracování žádosti o dotaci na akci: Zámek Buštěhrad – 

centrum zájmového a neformálního vzdělávání 

12. Vyvěšení záměru na prodej hrobky: hrobové místo F – VII-5/K2 

13. Smlouva o svozu odpadu mezi městem Buštěhrad a AVE Kladno, a. s.  

14. Podání žádosti o dotaci: Program 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 

kraje na obnovu památek určených ke společenskému využití + schválení spoluúčasti 20% - 

na akci Obnova kaple sv. Máří Magdaleny, Náměstí 

15. Obsazení volného bytu v DPS Buštěhrad 

16. Žádost o prodloužení doby nočního klidu – Akce na fotbalovém hřišti 8. 9. 2018 

17. Výběr dodavatele na nové počítače a antiviry pro město Buštěhrad a jeho příspěvkové 

organizace v rámci řešení splnění požadavků na kybernetickou bezpečnost v rámci nařízení 

GDPR:   

1. MIRONET: cena bez DPH:  1.rok: 48.779,-      2.roky: 73.384,-           3 roky: 102.277,- 

2. ELPOZA:    cena bez DPH:  1.rok: 42.854,-       2.roky: 65.856,-        3 roky:   89.991,- 

3. AMENIT:    cena bez DPH:  1.rok: 42.854,        2.roky: 64.312,-        3 roky:   89.990,- 

4. BERÁNEK: cena bez DPH:  1.rok: 28.335,       2.roky: 42.415,-        3 roky:   59.325,- 

Vybrána firma BERÁNEK, cena: 59.325,-Kč bez DPH na 3 roky 

2) „Nákup repasovaných PC“ pro město Buštěhrad a jeho příspěvkové organizace“: 

Nabídky:  

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

2. TECHNIMAX: cena bez DPH:  167.960,- 

3. Promocomp: nepodal nabídku na výzvu 

S nejnižší nabídkovou cenou byla vybrána nabídka firmy: TECHNIMAX: cena bez DPH: 

167.960,- 

3) „Nákup notebooků“ pro město Buštěhrad a jeho příspěvkové organizace 

Podané nabídky:  

1. LTEC cena bez DPH: note: 136.400,-Kč,  docing: 6.804,-  celkem: 143.204,-Kč 

2. DELLPOINT cena bez DPH: note: 135.992,-Kč,  docing: 7.100,-  celkem: 143.092,-Kč 
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3. CZC   cena bez DPH:  note: 249.848,-Kč,  docing: 9.916,- celkem: 259.764,-Kč 

4. MIRONET cena: bez DPH: note: 142.688,-Kč, docing: 7.300,- celkem:149.988,-Kč. 

Vybráno: S nejnižší nabídkovou cenou byla vybrána nabídka firmy:  

DELLPOINT: cena bez DPH: 143.092,-Kč 

18. Úkolování kontrolního výboru 

19. Obecná diskuze                                                                                                                          

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný program zasedání 

zastupitelstva č. 7/2018. 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 4 byl schválen. 

 

5. Rozpočtové opatření č. 8 / 2018 

Předsedající informuje návrhu rozpočtového opatření č. 8. Na straně příjmů a na straně 

výdajů. Příjmy z pojistných událostí a kulturních akcí, výdaje na zabezpečení v oblasti IT 

bezpečnosti v důsledku plnění nařízení GDPR. 

Diskuze: P. Vavruška, J. Müller, V. Mrázková a A. Jeřábek, J. Mrkvička, D. Novotná, D. 

Javorčeková diskutují na téma nedostatečně a včas podaných informací k zajištění IT 

bezpečnosti pro splnění požadavků GDPR, na téma rozdělení kompostérů, pořízených 

v rámci dotace. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 8 /2018. 

Pro: 6     Proti: A. Jeřábek      Zdržel se: J. Müller  

Návrh usnesení č. 5 byl schválen. 

 

6. Smlouva na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu pro 14 RD – lokalita Za 

Humny, mezi městem Buštěhrad,  a 

Předsedající informuje o návrhu uzavřít plánovací smlouvu mezi městem Buštěhradem a 

  a na veřejnou technickou a dopravní 

infrastrukturu výstavbu pro 14 rodinných domů v lokalitě Za Humny na katastru města 

Buštěhradu. Je zde definována infrastruktura, příspěvek za rodinný dům + příslib 

zrekonstruování části dešťové kanalizace.  

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje smlouvu na veřejnou 

technickou a dopravní infrastrukturu pro 14 RD – lokalita Za Humny, mezi městem 

Buštěhrad,  a  a pověřuje starostku podpisem 

smlouvy. 

Pro: 8                              Proti: 0                                   Zdržel se: 0            

Návrh usnesení č. 6 byl schválen. 

 

 

7. Smlouva o vypořádání nákladů projektu a o převodu vlastnického práva k projektu 

mezi městem Buštěhrad, Mikroregionem údolí Lidického potoka a ostatními obcemi 

MÚLP (projekt Kompostéry a štěpkovače pro občany mikroregionu, dotace z OPŽP) 

Předsedající informuje o realizaci podání žádosti o dotaci, kterou podal MÚLP, následně o 

výběrovém řízení v rámci Mikroregionu údolí Lidického potoka na pořízení kompostérů pro 

občany mikroregionu, tedy také města Buštěhradu. Informuje, že z celkové částky město 

Buštěhrad uhradí jako svůj podíl 633.607,31 hal., které se z dotace městu zpět vrátí. 
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Diskuze: A. Jeřábek, P. Mikšovic: jak se budou kompostéry rozdělovat? D. Javorčeková: 

Budeme informovat občany infoemailem, informacemi ve vývěskách a Zpravodaji. 

Kompostéry již máme složeny na nádvoří zámku. S každým, kdo bude kompostér na základě 

žádosti vyzvedávat, bude sepsán předávací protokol a smlouva, tuto agendu bude zajišťovat 

pan Josef Veselý, vedoucí TS. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje smlouvu o vypořádání 

nákladů projektu a o převodu vlastnického práva k projektu mezi městem Buštěhrad, 

Mikroregionem údolí Lidického potoka a ostatními obcemi MÚLP (projekt Kompostéry a 

štěpkovače pro občany mikroregionu, dotace z OPŽP) a pověřuje starostku podpisem 

smlouvy. 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 7 byl schválen. 

 

8. Schválení pronájmu pozemku parc. č. 284/1, k. ú. Buštěhrad (SVJ Hřebečská 668/13) 

Předsedající informuje o žádosti bytového sdružení o pronájem pozemku parc. č. 284/1, k.ú. 

Buštěhrad, o výměře 733m
2
, který se nachází okolo bytového domu číslo popisné 668/13. 

Pozemek přiléhá k bytovce a nájemníci by se rádi o pozemek starali sami, oplotili si jej, 

udržovali. Návrh výše nájemného: 5.000,-Kč/rok, doba nájmu na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou 3 měsíce. 

Diskuze: 0  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje  pronájem pozemku parc. č. 284/1, o 

výměře 733m
2
, k. ú. Buštěhrad pro SVJ Hřebečská 668/13 a pověřuje starostku podpisem 

smlouvy. 

Pro: 7     Proti: 0      Zdržel se: Mrázková  

Návrh usnesení č. 8 byl schválen. 

 

9. Schválení prodeje pozemku parc. č. 260/2, k. ú. Buštěhrad ( )   

Předsedající informuje, že pozemek vznikl dělením pozemku parc. č. 260, na žádost paní 

 o odkup části pozemku parc. č. 260, označen nyní jako pozemek parc. č. 

260/2 o celkové výměře 55m
2
. Cena pozemku byla stanovena na výši 110.000,-Kč. 

Diskuze: 0 

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

260/2, k. ú. Buštěhrad, o výměře 55m
2
, p. , za cenu 110.000,-Kč a 

pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 9 byl schválen. 

 

10. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků za účelem vybudování 

vodohospodářského díla mezi městem Buštěhrad a Vodárnami Kladno – Mělník, a. s.  – 

na stavbu: „Buštěhrad - ul. Javorová + 2 ul., splašková kanalizace“ 

Předsedající informuje o jednání se společností Vodárny Kladno Mělník o vybudování 

splaškové kanalizace pro ulice Javorová a Topolová, Břízová, v současné době má investor 

stavební povolení a probíhá výběr dodavatele stavby. Letos by měla začít stavba kanalizace, 

zavazujeme se poskytnutí 40% financí. Město Buštěhrad se bude podílet, podle této smlouvy,  

na této akci finanční částkou ve výši 40% z celkových skutečných nákladů, maximálně však 

ve výši 2.500.000,-Kč bez DPH.  
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Diskuze: P. Vavruška: Kdy budeme tuto částku platit? D. Javorčeková: Do 31.1.2019, 

budeme platit, před ukončením díla, bude zařazeno do rozpočtu na příští rok. Celková cena je 

rozpočtována v projektu na 7.mil. J. Müller: stavbu zařizují oni? P. Vavruška: ano, my jsme 

zafinancovali jen projekt. P. Vavruška: bude dozorovat stavbu. J. Müller: přebírat budeme 

my, a pak předáme vodárnám? P. Vavruška: ano. J. Müller: reálně tedy zaplatíme max. 1.9 

mil. Kč (po proplacení cca 600 tis. Kč od VKM po převzetí díla do jejich majetku). Úhrada 

se tedy týká pouze kanalizace, ničeho jiného. Netýká se to povrchů a vlastních přípojek 

občanů, na jejich pozemcích. Z auditoria: Kdo zajistí informovanost občanů v rámci celé 

akce, jak to bude probíhat? D. Javorčeková: investor jsou Vodárny Kladno Mělník, snažíme 

se od nich získat co nejvíce informací a předat je občanům, formou informačních emailů, 

vývěsek, vyhlášení rozhlasem, ve Zpravodaji. Začne se v říjnu. P. Vavruška: jistě budou mít 

harmonogram prací, který my ihned uveřejníme. D. Javorčeková: budou si muset zajistit 

dopravní řešení. Na jaře budou občané si dělat přípojky. Pro občany tedy až na jaře. Z 

auditoria: město zainvestuje ulici a my přípojky? D. Javorčeková: ano. Z auditoria: prý 

budou občané platit nějaký vysoký poplatek? D. Javorčeková: jedná se o místní poplatek za 

zhodnocení nemovitosti připojením na kanalizaci nebo vodovod. Máme znalcem stanovený 

koeficient, který má určitý rozsah, zatím nevíme, jak vysoký místní poplatek bude. 

Vyměříme po kolaudaci. Potřebujeme z vynaložených finančních prostředků také něco dostat 

zpět. Z auditoria: občané, kteří mají kanalizaci zhotovenu dříve, z dotací, platili také nějaký 

poplatek? D. Javorčeková: neplatili, to zpracovávalo jiné zastupitelstvo, a to si tenkrát tento 

poplatek nestanovilo. Z auditoria: jeví se jim jako nespravedlivé platit, když předchozí 

zhodnocení po občanech nebylo vyžadováno. D. Javorčeková. Bylo to rozhodnutí tehdejšího 

zastupitelstva. J. Müller objasňuje historii odkanalizování celého Buštěhradu z evropské 

dotace. Z auditoria: jak vysoká to bude částka? Není zde rovnost mezi občany. P. Vavruška: 

je to minulost, kterou nelze vrátit. D. Javorčeková: neovlivníme zpětně minulost, město 

v minulosti důsledně nevyžadovalo plnění povinností postavit kanalizaci po developerech. 

Odkanalizování je zvyšování komfortu pro občany, musíme nějaké peníze získat od občanů 

zpět. Z auditoria: pár rodin bude na tom bito. D. Javorčeková: není to jen pár rodin. L. 

Semrád poukazuje na nesrovnalosti v minulých dobách ohledně výstavby kanalizace v roce 

2006. J. Müller: poukazuje na fakt, že vodovod a kanalizace byly prodány Vodárnám Kladno 

Mělník, za to máme přednost v investičních plánech a investici ze 60%. J. Mrkvička: 

nebudeme se pouštět do probírání minulostí a blokovat tím pádem celé město. My se snažíme 

pro občany něco udělat, odkanalizování je dlouhodobý problém, a nyní se řeší. Z auditoria: 

postavit kanalizaci je vaše povinnost. D. Javorčeková: to vůbec není naše povinnost. Občané, 

bydlící v lokalitách, kde není kanalizace, zaplatili za své pozemky mnohem méně, když je 

pořizovali. Byli si vědomi toho, že zde není kanalizace. Byla to smlouva mezi developerem a 

jimi, město zde nemělo a nemá žádné povinnosti. Z důvodů častých dotazů na zhotovení 

kanalizace bylo nalezeno toto řešení, které ovšem nelze hradit kompletně z rozpočtu města. 

P. Vavruška: Očekával by od občanů z těchto ulic spíše poděkování za to, že zastupitelstvo 

našlo řešení na zhotovení kanalizace, navíc v tak malém finančním zatížení pro město a také 

pro občany. Bylo to zdlouhavé jednání s VKM, které je nyní úspěšně dokončeno. Z auditoria: 

99% občanů to má zdarma, a 1%, tedy my, to máme platit. P. Vavruška: snížili jsme náklady 

pro občany a město na minimum, zpětně nelze zhodnocení pozemků vymáhat. L. Semrád: 

rád by, aby se na občany projektant obrátil, abychom mohli projednat stavbu přípojek. J. 

Müller: chcete všichni kanalizaci nebo chcete nechat si žumpy? Pokud chcete žumpy, nechte 

si je, budeme stavět kanalizaci jinde. Technicky ano, projektant by měl kontaktovat 

jednotlivé občany. Vodárny hledají nyní zhotovitele. Z auditoria: šly tady fámy, že to bude 

stát každého 80.tis. D. Javorčeková: nevíme nyní přesně, stanovíme výši koeficientu a 

necháme propočítat. Z auditoria: prý jste obesílali občany, zdali tam kanalizaci chtějí nebo 

ne. D. Javorčeková: byla to projekční firma, je to v rámci spolupráce s projektantem. Dostali 
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jsme velké množství dotazů a poptávky ohledně zbudování kanalizace. L.Semrád: počítá se 

s vybudováním silnice v Topolové? D. Javorčeková: s povrchem se nepočítá, protože na to 

není v rozpočtu v současné době, developer prodával o to levněji pozemky, když neměl 

povinnost zhotovit kanalizaci a povrch. L. Semrád: kdo navezl na Topolovou cihlovou drť? 

D. Javorčeková: nikdo z města. P. Vavruška: naposledy tam město naváželo recyklát 

z letiště. D. Javorčeková: město se pokusí stanovit co nejdříve výši koeficientu na poplatek, 

aby v tom bylo jasno. Z auditoria: proč panu Sedláčkovi (developer) bylo dovoleno, aby jiné 

ulice byly zakanalizovány a tyto ne? D. Javorčeková: ptejte se bývalého starosty. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje smlouvu o poskytnutí 

finančních prostředků za účelem vybudování vodohospodářského díla mezi městem 

Buštěhrad a Vodárnami Kladno – Mělník, a. s.  – na stavbu: „Buštěhrad - ul. Javorová + 2 

ul., splašková kanalizace“, max. výš. příspěvku od města 2.500mil.bez DPH a pověřuje 

starostku podpisem smlouvy. 

Pro: 8     Proti: 0   Zdržel se: 0 

 Návrh usnesení č. 10 byl schválen. 

 

11. Výběr zhotovitele na přípravu a zpracování žádosti o dotaci na akci: Zámek Buštěhrad 

– centrum zájmového a neformálního vzdělávání 

Předsedající informuje, že proběhl výběr zhotovitele, minule byl tento bod odložen z důvodu 

lepšího prověření kvalifikačních předpokladů. Výběr byl proveden takto:  

1. Czech Innovation Network, s.r.o., cena. 1.290.000,-Kč bez DPH 

2. GRANT GARANT s.r.o., cena: 1.470.000,-Kč bez DPH 

3. Evropská rozvojová agentura, s.r.o., cena: 1.480.000.-Kč bez DPH 

Podle ceny by měl být vybrán Czech Innovation Network, a.r.o., avšak po prověření 

kvalifikačních předpokladů bylo zjištěno, že firma nemá dlouhou historii, a nedoložila, že by 

podobný projekt kdy realizovala. Navrhuje tedy zadat zakázku 2.v pořadí, firma GRANT 

GARANT. 

Diskuze: J. Mrkvička: potvrzuje, že vítězná firma nemá kvalitní reference a hrozí zde riziko, 

že by projekt nezvládli. Nechce podstupovat toto riziko. Je pro výběr firmy GRANT 

GARANT. 

18:25 – odchod Věra Mrázková, změna v počtu přítomných zastupitelů na 7. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výběr zhotovitele na přípravu 

a zpracování žádosti o dotaci na akci: Zámek Buštěhrad – centrum zájmového a 

neformálního vzdělávání, firmu GRANT GARANT s.r.o., cena: 1.470.000,-Kč bez DPH, a 

pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Pro: 7     Proti: 0      Zdržel se: 0  

 Návrh usnesení č. 11 byl schválen. 

 

12. Vyvěšení záměru na prodej hrobky: hrobové místo F – VII-5/K2 

Předsedající informuje o vyvěšení záměru na prodej hrobky. 18:30 příchod V. Mrázková, 

změna v počtu přítomných zastupitelů na 8. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na prodej 

hrobky: hrobové místo F – VII-5/K2 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 12 byl schválen. 

 

13. Smlouva o svozu odpadu mezi městem Buštěhrad a AVE Kladno, a. s.  
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Předsedající informuje o vítězi výběrového řízení na svoz odpadu v Buštěhradě, firma AVE 

Kladno., předkládá zastupitelům smlouvu o dílo. 

Diskuze: P. Vavruška: smlouva je na rok s možností prolongace na další rok, svozové 

nádoby jsou ve vlastnictví města Buštěhradu. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje smlouvu o svozu odpadu mezi 

městem Buštěhrad a AVE Kladno, a. s., a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 13 byl schválen. 

 

14. Podání žádosti o dotaci: Program 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu

Středočeského kraje na obnovu památek určených ke společenskému využití +

schválení spoluúčasti 20% - na akci Obnova kaple sv. Máří Magdaleny, Náměstí

Předsedající informuje o vypsané bleskové dotaci na obnovu památek, termín je do 6.8.2018,

máme projekt na 4 okna na zámku nebo na kapličku Máří Magdaleny na Náměstí,

doporučuje podat na kapličku. Projektantská cena je 800tis., spoluúčast města je 20%.

Diskuze: 0

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

Program 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek

určených ke společenskému využití + schválení spoluúčasti 20% - na akci Obnova kaple

sv. Máří Magdaleny, Náměstí

Pro: 7     Proti: P. Mikšovic      Zdržel se:0

Návrh usnesení č. 14 byl schválen.

 

15. Obsazení volného bytu v DPS Buštěhrad 

Předsedkyně soc. a zdr. výboru uvádí, že žádost podal pan , bydlící v Buštěhradě, 

splňuje podmínky, navrhuje přidělení bytu panu . 

Diskuze: 0 

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

Buštěhrad panu . 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 15 byl schválen 

  

16. Žádost o prodloužení doby nočního klidu – Akce na fotbalovém hřišti 8. 9. 2018 

Předsedající informuje o žádosti SK Buštěhrad o možnosti pořádat akci v prostoru části 

fotbalového areálu na akci: Taneční zábava na ukončení léta, akce se uskuteční 8. 9. 2018 od 

19:00 do 24.00 hodin. V této souvislosti žádá o posunutí doby nočního klidu.  

Diskuze: Pozn. Nejedná se o prodloužení ale zkrácení doby nočního klidu. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje žádost o zkrácení doby 

nočního klidu – Akce na fotbalovém hřišti dne 8. 9. 2018 o jednu hodinu, tedy od 24:00 

hod. 

Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 16 byl schválen. 

 

 

17. Výběr dodavatele na nové počítače a antiviry pro město Buštěhrad a jeho příspěvkové  

organizace v rámci řešení splnění požadavků na kybernetickou bezpečnost v rámci 

nařízení GDPR:   
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1) „Nákup licencí Antiviru“ pro město Buštěhrad a jeho příspěvkové organizace: 

Podané nabídky:  

1. MIRONET: cena bez DPH:  1.rok: 48.779,-  2.roky: 73.384,- 3 roky: 102.277,- 

2. ELPOZA:    cena bez DPH:  1.rok: 42.854,-  2.roky: 65.856,- 3 roky: 89.991,- 

3. AMENIT:    cena bez DPH:  1.rok: 42.854,-  2.roky: 64.312,- 3 roky: 89.990,- 

4. BERÁNEK: cena bez DPH:  1.rok: 28.335,- 2.roky: 42.415,- 3 roky: 59.325,- 

Vybrána firma BERÁNEK, cena: 59.325,-Kč bez DPH na 3 roky. 

2) „Nákup repasovaných PC“ pro město Buštěhrad a jeho příspěvkové organizace“: 

Nabídky:  

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

2. TECHNIMAX: cena bez DPH:  167.960,- 

3. Promocomp: nepodal nabídku na výzvu 

S nejnižší nabídkovou cenou byla vybrána nabídka firmy: TECHNIMAX: cena bez DPH: 

167.960,- 

3) „Nákup notebooků“ pro Město Buštěhrad a jeho příspěvkové organizace 

Podané nabídky:  

1. LTEC cena bez DPH:  note: 136.400,-Kč,  doc.      6.804,- celkem:  143.204,-Kč 

2. DELLPOINT cena bez DPH: note: 135.992,-Kč,  doc.     7.100,- celkem:  143.092,-Kč 

3. CZC   cena bez DPH: note: 249.848,-Kč,  doc.:    9.916,- celkem:  259.764,-Kč 

4. MIRONET cena: bez DPH: note: 142.688,-Kč, doc.     7.300,-  celkem: 149.988,-Kč. 

Vybráno: S nejnižší nabídkovou cenou byla vybrána nabídka firmy:  

DELLPOINT: cena bez DPH: 143.092,-Kč 

Předsedající informuje o nákupu IT techniky a licencí pro Město Buštěhrad a jeho 

příspěvkové organizace v rámci splnění požadavků, daných Nařízením GDPR na 

kybernetickou bezpečnost, jde o nákup licencí antiviru ESET, proběhlo poptávkové řízení, 

nejvýhodnější nabídku podala firma BERÁNEK s.r.o., licence na 3 roky za cenu: 59.325,-

Kč. Doporučuje vybrat tuto nabídku. Dále (b), jako nejvýhodnější podanou nabídku na nákup 

repasovaných PC od firmy TECHNIMAX, za cenu 167.960,-Kč bez DPH, a (c), nákup 

nových notebooků pro Město Buštěhrad a jeho příspěvkové organizace, doporučuje jako 

nejvýhodnější nabídku od firmy DELLPOINT, za cenu 143.092,-Kč bez DPH, 

Diskuze: J. Mrkvička: u repasovaných PC se jedná o 19 počítačů, D. Javorčeková: ano. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje: 

a) nákup licencí antiviru ESET od firmy BERÁNEK s.r.o., za cenu 59.325,-Kč bez DPH 

na období 3 roky, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 17a) byl schválen. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje: 

b) nabídku na „nákup repasovaných PC pro město Buštěhrad a jeho příspěvkové 

organizace“ od firmy TECHNIMAX za cenu 167.960,-Kč bez DPH. 

Pro: 5  Proti: J. Müller, V. Mrázková, A. Jeřábek      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 17b) nebyl schválen 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje: 

c) nabídku na „Nákup notebooků pro město Buštěhrad a jeho příspěvkové organizace“ od 

firmy DELLPOINT, za cenu: 143.092,-Kč bez DPH. 

Pro: 5   Proti: J. Müller, V. Mrázková, A. Jeřábek  Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 17c) nebyl schválen 
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Diskuze: D. Javorčeková: věří, že zastupitelé, kteří nesouhlasili, přijdou s nějakým lepším 

návrhem řešení. J. Müller upozornil, že tento bod nebyl projednán na pracovní poradě, která 

se konala dva dny před VZ a zastupitelé o navrhovaném řešení nebyli informováni. 

 

18. Úkolování Kontrolního výboru 

Není žádný úkol 

 

19. Obecná diskuze 

P. Mikšovic- dotaz na stav vodních pump v majetku města?  Hrozí sucho a vody je 

nedostatek, chtělo by to ošetřit. Můžeme vydat zákaz zalévání a voda ze studní je k dispozici. 

D. Javorčeková: Zatím jsme pumpy neopravovali, ale prověříme možnosti. 

P. Mikšovic: Nápad pro Infocentrum, vyrobit informační leták, které filmy se zde točily a 

kde, mohlo by to zajímat občany. M. Mudra: má vyfoceno a sesumírováno, dokonce 

porovnáno, chtěl pustit v letním kině, ale zatím není čas. J. Müller: dát na všechna služební 

vozidla města městský znak. M. Mudra: je schopen zajistit. 

: Ohledně Tyršovy ulice a veřejného osvětlení, stěžuje si na vysokou svítivost a 

brzké svícení, v 21:15 se mu zdá brzy. Dále si stěžuje na vysoký počet aut v ulici Tyršova, na 

průjezdy nákladních aut, které tam nemají jezdit. Frekvence je tam vysoká. Žádá nastavit 

omezení vjezdu. D. Javorčeková: žádáme policii o součinnost několikrát., ne vždy je nám 

vyhověno. Jsou zde tři stavby a nákladní auta tudy prostě musí jezdit, až bude opraveno, 

frekvence se sníží. Preventista zaznamenával registrační značky nákladních aut, které zde 

nemají co dělat, vše předal na Kladno, MMK a dopravní policii, nic se však nestalo. 

: Měú vyzval občany, aby odstranili ze všech popelnic zbytečné známky, starostka 

na tu to neplatí? D. Javorčeková: nejde mi to, berte to tak, že mám výjimku. : chce 

také výjimku. Dále, v zápise není uvedeno, že mu j. Blesk na zasedání 6/2018 vyhrožoval. D. 

Javorčeková: zápis není protokol, zapisovatelka zachytí jen věci, týkající se chodu města. 

Své osobní věci si musíte řešit s dotyčnou osobou, jelikož dnes na zasedání J. Blesk není, 

není důvod se o něm bavit, netýká se to chodu města. : proč město nereaguje? D. 

Javorčeková: vedete konfliktní komunikaci s úřadem, městem a zastupiteli již několik let, a 

my už nevíme, jak vám vyhovět, když jsme všechny informace poskytli. : v únoru 

na zasedání citoval pan Blesk email, o kterém tvrdil, že jsem ho v něm urazil. Žádný takový 

email jsem mu neposlal. M. Mudra: požádejte pana Bleska o osobní setkání, kde si vše 

vyjasníte. D. Javorčeková: jsou to osobní věci a to do zápisu nepatří. : na minulém 

zasedání J. Blesk uvedl, že ho urážím na diskuzním fóru, já tam nejsem registrován. D. 

Javorčeková: paní zapisovatelka tu informaci špatně vyhodnotila a uvedla v zápise „diskuzní 

fórum“, zde se samozřejmě diskutovat nedá, měla na mysli zřejmě onen email, o kterém 

hovoříte. Neřešte to zde s námi, pan Blesk zde není. J. Mrkvička: máte něco, co je relevantní 

pro chod města pro členy zastupitelstva? : Nyní už ne.  

 

Dále se nikdo do diskuze nepřihlásil. Předsedající ukončila zasedání v 19:05 hodin. 
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Usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 7/2018 

ze dne 25. 7. 2018 

 

 

Zastupitelstvo na svém zasedání č. 7/2018 ze dne 25. 7. 2018 přijalo tato usnesení: 

 

 

Schvaluje: 

 

Usnesením č.  1   Ověřovatele zápisu Jiřího Müllera a Antonína Jeřábka, jako 

zapisovatelku Dagmar Novotnou. 

Usnesením č.  3  Zápis ze zasedání č. 6/2018. 

Usnesením č.  4   Doplněný program zasedání č. 7/2018. 

Usnesením č.  5 Rozpočtové opatření č. 8 /2018. 

Usnesením č.  6  Smlouvu na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu pro 14 

RD – lokalita Za Humny, mezi městem Buštěhrad, 

a pověřuje starostku podpisem 

smlouvy. 

Usnesením č.  7 Smlouvu o vypořádání nákladů projektu a o převodu vlastnického 

práva k projektu mezi městem Buštěhrad, Mikroregionem údolí 

Lidického potoka a ostatními obcemi MÚLP (projekt Kompostéry 

a štěpkovače pro občany mikroregionu, dotace z OPŽP) a pověřuje 

starostku podpisem smlouvy. 

Usnesením č.  8 Pronájem pozemku parc. č. 284/1, o výměře 733m2, k. ú. 

Buštěhrad pro SVJ Hřebečská 668/13 a pověřuje starostku 

podpisem smlouvy. 

Usnesením č.  9 Prodej pozemku parc. č. 260/2, k. ú. Buštěhrad, o výměře 55m2, p. 

, za cenu 110.000,-Kč a pověřuje starostku 

podpisem smlouvy. 

Usnesením č.  10 Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků za účelem vybudování 

vodohospodářského díla mezi městem Buštěhrad a Vodárnami 

Kladno – Mělník, a. s.  – na stavbu: „Buštěhrad - ul. Javorová + 2 

ul., splašková kanalizace“, max. výš. příspěvku od města 

2.500mil.bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Usnesením č.  11 Výběr zhotovitele na přípravu a zpracování žádosti o dotaci na 

akci: Zámek Buštěhrad – centrum zájmového a neformálního 

vzdělávání, firmu GRANT GARANT s.r.o., cena: 1.470.000,-Kč 

bez DPH, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Usnesením č.  12 Vyvěšení záměru na prodej hrobky: hrobové místo F – VII-5/K2. 

Usnesením č.  13 Smlouvu o svozu odpadu mezi městem Buštěhrad a AVE Kladno, 

a. s., a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Usnesením č.  14 Podání žádosti o dotaci: Program 2018 pro poskytování dotací z 

rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek určených ke 

společenskému využití + schválení spoluúčasti 20% - na akci 

Obnova kaple sv. Máří Magdaleny, Náměstí. 

Usnesením č.  15 Přidělení volného bytu v DPS Buštěhrad panu 
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Usnesením č.  16 Žádost o zkrácení doby nočního klidu – Akce na fotbalovém hřišti 

dne 8. 9. 2018 o jednu hodinu, tedy od 24:00 hod.) 

Usnesením č.  17a) Nákup licencí antiviru ESET od firmy BERÁNEK s.r.o., za cenu 

59.325,-Kč bez DPH na období 3 roky. 

  

Bere na vědomí:   
Bod č. 2.  Kontrolu usnesení ze zasedání č. 6/2018 

 

Neschvaluje usnesení:   
Bod č. 17b): Nákup repasovaných PC pro město Buštěhrad a jeho 

příspěvkové organizace“ od firmy TECHNIMAX za cenu 

167.960,-Kč bez DPH. 

Bod č. 17c): Nákup notebooků pro město Buštěhrad a jeho 

příspěvkové organizace“ od firmy DELLPOINT, za cenu: 

143.092,-Kč bez DPH. 

 

 

Vyhotoveno dne: 1. srpna 2018   

     

Ověřovatelé: 

 

Jiří Müller                   …………………………..  

        dne:  

 

 

Antonín Jeřábek                …………………………...  

       dne:  

 

 

Starostka města: 

 

Ing. arch. Daniela Javorčeková   …………………………  

dne:  

 




