
 

                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ),

které se konalo dne 28. 8. 2019 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1

č. 7 / 2019

Č.j. :  1439 / 2019-1

 

 

Přítomni:  Daniela Javorčeková, Magda Kindlová, Pavel Vavruška, Jiří Blesk, Jan Mrkvička, 

Jiřina Kopsová, Stanislava Šumná, Eva Gallatová, Jakub Plášek, Milan Mudra – příchod 

v 18:18 hod. 

                     

Omluveni: Hana Hejná 

 

V sále přítomni v době zahájení 0 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: Jiřina Kopsová, Jan Mrkvička. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje ověřovatele zápisu Jiřinu 

Kopsovou a Jana Mrkvičku, jako zapisovatelku Dagmar Novotnou. 

Pro: 9    Proti:  0   Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 1 schválen. 

       

2. Kontrola usnesení 

Kontrolu usnesení paní Hejná provedla, je nepřítomna, ale jsou k dispozici protokoly o 

kontrole. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 6/2019 

Předsedající vyzývá ověřovatele, aby se vyjádřili k zápisu č. 6/2019. Ověřovatelé 

konstatovali, že jejich připomínky byly zapracovány a jiné, ze strany zastupitelů ani 

veřejnosti, neobdrželi. Předsedající navrhuje usnesení:  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání č.6/2019. 

Pro: 9    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 3 schválen. 

 

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

program zasedání: 

Předsedající navrhuje doplnění programu o body:  

 

Bod č. 13b) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s. – Buštěhrad Tyršova – obnova kNN a 

kabelová skříň. 
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Pro:9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 13b) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s.  – Buštěhrad Tyršova – obnova 

kNN a kabelová skříň, byl zařazen na program zasedání. 

 

Bod č. 17. Schválení podání žádosti o dotaci z MPSV – podpora vybudování bezbariérových 

úprav v sociálních službách – pro nový výtah v DPS  

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 17. Schválení podání žádosti o dotaci z MPSV – podpora vybudování 

bezbariérových úprav v sociálních službách – pro nový výtah v DPS, byl zařazen do 

programu zasedání. 

 

Bod č. 18. Žádost o odprodej starého monitoru 

Pro:9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 18. Žádost o odprodej starého monitoru, byl zařazen na program zasedání. 

 

Bod č. 19. Zařazení  do registru čekatelů na byt v DPS 

Pro:9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 19. Zařazení  do registru čekatelů na byt v DPS, byl zařazen na 

program zasedání. 

 

Došlo k přečíslování bodu Obecná diskuze: Bod č. 20. 

Žádné další návrhy nebyly předneseny.  

 

Nové znění programu:  

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 4/2019, 5/2019 a 6/2019 

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 6/2019  

4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

5. Rozpočtové opatření 

6. Plánovací smlouva mezi IB Corp a městem Buštěhrad 

7. Plánovací smlouva mezi OIR Trading a městem Buštěhrad 

8. Darovací smlouva mezi RFK Invest, a. s., a ing. Václavem Weissem na straně jedné a 

městem Buštěhrad na straně druhé – pozemek parc. č. 1821/60 o výměře 73 m2 a pozemek 

parc. č. 1821/7 o výměře 11 m2  

9. Smlouva o bezplatném převodu inženýrských sítí mezi RFK Invest, a. s., a městem 

Buštěhrad 

10. Cyklostezka Buštěhrad – Lidice, výběr dodavatele stavby 

11. Obnova místních komunikací ve města Buštěhrad – výběr dodavatele stavby  

12. Zadávací dokumentace na VŘ – svoz odpadů 

13. a) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Čez Distribuce, a. s., a městem 

Buštěhrad – Pražská ul. – kNN pro č. p. 440 

13.b) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby mezi 

městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s.  – Buštěhrad Tyršova – obnova kNN a kabelová skříň 
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14. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi společností AKANT ART, v. o. s., a městem Buštěhrad 

15. Schválení návrhu na umístnění nových hnízd na tříděný odpad 

16. Schválení názvu nové ulice (část parc. č. 1821/10) 

17. Schválení podání žádosti o dotaci z MPSV – podpora vybudování bezbariérových úprav v 

sociálních službách – pro nový výtah v DPS 

18. Žádost o odprodej starého monitoru 

19. Zařazení  do registru čekatelů na byt v DPS 

20. Obecná diskuze   

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný program zasedání  

zastupitelstva č. 7/2019. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

  Návrh usnesení č. 4 byl schválen. 

 

5. Rozpočtové opatření č. 7 / 2019 a 8/2019 

Předsedající informuje o přesunu finančních prostředků v rozpočtu města kvůli změně 

objemu a přesuny mezi ukazateli.(viz příloha). 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu bere na vědomí rozpočtové opatření č. 

7/2019 a schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 5 byl schválen. 

 

6. Plánovací smlouva mezi IB Corp a městem Buštěhrad 

Předsedající informuje o obsahu plánovací smlouvy mezi městem Buštěhrad a společností IB 

Corp, smlouva obsahuje specifikaci infrastruktury, kterou společnost zbuduje a převede na 

město Buštěhrad bezúplatně. Také je zde zakotven poplatek ve výši 30. tis. Kč za každou 

postavenou bytovou jednotku pro město Buštěhrad.  

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Plánovací smlouvu mezi 

společností IB Corp a městem Buštěhrad. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 6 byl schválen. 

 

7. Plánovací smlouva mezi OIR Trading a městem Buštěhrad 

Předsedající informuje o obsahu plánovací smlouvy mezi městem Buštěhrad a společností 

OIR Trading, smlouva obsahuje specifikaci infrastruktury, kterou společnost zbuduje a 

převede na město Buštěhrad bezúplatně. Společnost OIR Trading a IB Corp provádějí stavby 

na pozemcích vedle sebe, došlo u nich k vzájemné dohodě na postupu budování 

infrastruktury. Také zde je v plánovací smlouvě zakotven poplatek ve výši 30. tis. Kč za 

každou postavenou bytovou jednotku pro město Buštěhrad. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Plánovací smlouvu mezi OIR 

Trading a městem Buštěhrad. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 7 byl schválen. 
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8. Darovací smlouva mezi RFK Invest, a. s., a ing. Václavem Weissem na straně jedné a 

městem Buštěhrad na straně druhé – pozemek parc. č. 1821/60 o výměře 73 m
2
 a 

pozemek parc. č. 1821/7 o výměře 11 m
2
  

Předsedající informuje, že se jedná o dva pozemky, které jsou součástí developerského 

projektu, jsou součástí zhotovené komunikace, ale nejsou uvedeny v plánovací smlouvě. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje darovací smlouvu mezi  RFK 

Invest, a. s., a ing. Václavem Weissem na straně jedné a městem Buštěhrad na straně 

druhé – pozemek parc. č. 1821/60 o výměře 73 m2 a pozemek parc. č. 1821/7 o výměře 11 

m2, a přijímá předmětné pozemky do majetku města Buštěhradu. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 8 byl schválen. 

 

9. Smlouva o bezplatném převodu inženýrských sítí mezi RFK Invest, a. s., a městem 

Buštěhrad 

Předsedající informuje, že se jedná o bezúplatný převod infrastruktury developerského 

projektu „Za Cementárnou“, podle uzavřené plánovací smlouvy. Město Buštěhrad přijímá 

tuto infrastrukturu do svého majetku, formou předávacích protokolů. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o bezplatném 

převodu inženýrských sítí mezi RFK Invest, a. s., a městem Buštěhrad, a přijímá zhotovené 

inženýrské sítě do svého majetku, dle plánovací smlouvy a předávacích protokolů. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 9 byl schválen. 

 

10. Cyklostezka Buštěhrad – Lidice, výběr dodavatele stavby 

Předsedající informuje o proběhlém výběrovém řízení na stavbu cyklostezky Buštěhrad – 

Lidice. Nejvýhodnější nabídku podal pan Milan Štědrý, který byl ale vyloučen, protože 

nesplnil další požadovaná kritéria, zakotvená v podmínkách dotace. Jako druhý, cenově 

nejvhodnější návrh, je od firmy: EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 44001 

Louny, cena bez DPH: 10 375 200,-Kč. 

Diskuze: D. Javorčeková: stavba je financována z části z dotačního titulu. Cenově 

nejvýhodnější nabídku od pana Štědrého jsme museli odložit, protože nesplňoval jako 

subjekt kritéria dotace, nedoložil realizaci stavby tohoto rozsahu a typu. Z tohoto důvodu 

jsme byli nuceni vybrat druhou, cenově nejvýhodnější nabídku, jejíž předkladatel splňuje 

všechny požadavky dotace. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výběr dodavatele stavby 

„Cyklostezka Buštěhrad – Lidice“, firmu EKOSTAVBY Louny s.r.o., za celkovou 

nabídkovou cenu 10 375 200,-Kč bez DPH. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 10 byl schválen. 

 

11. Obnova místních komunikací ve města Buštěhrad – výběr dodavatele stavby  

Předsedající informuje o doručených třech nabídkách na tuto stavbu. Jako cenově 

nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy: Pozemní Komunikace Bohemia, a.s., Milady 

Horákové 2764, 27201 Kladno-Kročehlavy, za celkovou nabídkovou cenu 3 495 175, 17 Kč. 

Diskuze: P. Vavruška: Z kolika procent se hradí tento náklad z dotace? D. Javorčeková: Ze 

60%. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výběr dodavatele stavby na 

akci: Obnova místních komunikací ve města Buštěhrad, firmu Pozemní Komunikace 

Bohemia, a.s., za nabídkovou cenu: 3 495 175, 17 Kč bez DPH.  

Pro: 9    Proti: 0  Zdržel se: 0      

Návrh usnesení č. 11 byl schválen. 

 

12. Zadávací dokumentace na VŘ – svoz odpadů 

Předsedající informuje o probíhajícím koncipování zadávací dokumentace na svoz odpadů 

v Buštěhradě, nazvaném: „Sběr, přeprava a odstraňován odpadu – Buštěhrad“, jehož draft byl 

zastupitelům zaslán k náhledu. Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku v otevřeném 

zadávacím řízení. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zadávací dokumentaci pro 

nadlimitní veřejnou zakázku v otevřeném zadávacím řízení nazvanou: „Sběr, přeprava a 

odstraňován odpadu – Buštěhrad“. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

 Návrh usnesení č. 12 byl schválen. 

 

13a) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi ČEZ Distribuce, a. s., a  

městem Buštěhrad – Pražská ul. – kNN pro č. p. 440, č. IE-12-6005312 

Předsedající informuje, že se jedná o smlouvu o zřízení věcného břemene pro elektrické 

zařízení, umístěné na pozemku vlastníka, Města Buštěhradu, včetně finanční kompenzace ve 

prospěch Města Buštěhradu. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 

břemene – služebnosti mezi ČEZ Distribuce, a. s., a městem Buštěhrad – pro elektrické 

zařízení umístěné v ul. Pražská – kNN pro č. p. 440, č. IE-12-6005312. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 13a) byl schválen 

 

13b) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby  

mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s. – Buštěhrad, Tyršova – obnova kNN a  

kabelová skříň – č. smlouvy IE-12-6009239/VB/33 

Předsedající informuje, že se jedná o smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene, pro umístění elektrického zařízení v ulici Tyršova. I zde obsahuje smlouva finanční 

kompenzaci pro město Buštěhrad. 

Diskuze: J0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby mezi městem Buštěhrad a ČEZ 

Distribuce, a. s. – Buštěhrad, Tyršova – obnova kNN a kabelová skříň – č. smlouvy IE-12-

6009239/VB/33. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 13b) byl schválen. 

 

14.Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi společností AKANT ART, v. o. s., a městem  

Buštěhrad 
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Předsedající informuje, že akce „Oprava kapličky na náměstí“, pokračuje, avšak došlo 

k navýšení rozpočtu, z důvodu víceprací. Tento Dodatek ošetřuje změnu rozpočtu stavby, 

cena díla se tak navyšuje o 191 119,-Kč bez DPH. 

Diskuze: 0 

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

dílo mezi společností AKANT ART, v. o. s., a městem Buštěhrad. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 14 byl schválen. 

 

 

15. Schválení návrhu na umístnění nových hnízd na tříděný odpad 

Předsedající informuje, že pracovníky městského úřadu byly vytipovány lokality a místa na  

území města Buštěhradu, která budou sloužit pro rozšíření sítě sběrných hnízd pro  

separovaný odpad. Tato místa jsou zanesena v mapce, která je předložena zastupitelům ke 

schválení. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje umístění nových hnízd na 

separovaný – tříděný odpad na území města Buštěhradu podle přiloženého mapového 

podkladu. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 15 byl schválen. 

 

16. Schválení názvu nové ulice (část parc. č. 1821/10) 

Předsedající informuje o nutnosti pojmenování další lokality, kde již nyní stojí zkolaudované 

rodinné domy, jedná se konkrétně o pozemek parc. č. 1819/23 a část pozemku parc. č. 

1821/10. Návrhy: Ul. U Salvátora, nebo ul. Květinová. Zvolen název ulice: Květinová. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje název nové ulice, která se 

nachází na parc. č. 1819/23 a na části pozemku parc. č. 1821/10 – ul. Květinová. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 16 byl schválen. 

 

17. Schválení podání žádosti o dotaci z MPSV – „podpora vybudování bezbariérových  

úprav v sociálních službách „ – pro nový výtah v DPS 

Předsedající informuje o žádosti ředitelky DPS směrem ke zřizovateli o podání žádosti o  

dotaci z MPSV pro zbudování nového výtahu v DPS Buštěhrad. Finanční spoluúčast  

zřizovatele je 25%. Starý výtah již byl několikrát opravován, a nyní již jeho stav nevyhovuje  

současným požadavkům a parametrům. Počátek realizace opravy by byl v roce 2020. 

Diskuze:0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci 

z MPSV z programu: „Podpora vybudování bezbariérových úprav v sociálních službách“, 

pro účely vybudování nového výtahu v DPS Buštěhrad, a schvaluje finanční spoluúčast 

zřizovatele ve výši 25% nákladů. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 17 byl schválen. 

 

18. Žádost o odprodej starého monitoru 
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Předsedající informuje o žádosti o možnost odkoupení starého monitoru 

v majetku města Buštěhradu. Předsedající navrhuje cenu 50,-Kč. 

Diskuze:0 

. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odprodej monitoru zn. BENQ 

– číslo FP937s, paní J  za cenu 50,-Kč. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 18 byl schválen. 

 

19. Zařazení  do registru čekatelů na byt v DPS 

Předsedkyně sociálního a zdravotního výboru S. Šumná informuje o žádosti pana  o 

zařazení do registru čekatelů na byt v DPS. Pan  je občanem města Buštěhradu, zařazen 

za SaV výbor doporučuje. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení pana  do 

registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 19 byl schválen. 

 

20. Obecná diskuze 

S. Šumná: Navrhuje rozšířit bytovou komisi na celkem 5 členů. Nyní by rádi přijali jako 

členku paní , a z důvodu potřeby lichého počtu by rádi slyšeli 

návrh na pátého člena. 

S. Šumná: navrhuje znovu založit registr žadatelů o byt. Obracejí se na ni občané se 

žádostmi a dotazy. M. Kindlová: registr byl, ale nefunkční a zastaralý, nebyla ani vhodně 

stanovena kritéria, bodování žadatelů, je potřeba vše promyslet, pokud by registr měl 

vzniknout, včetně udržování jeho aktuálnosti. 

18:18 hod. – příchod M. Mudra, změna v počtu zastupitelů na 10. 

D. Javorčeková: informuje o částečné a také úplné uzavírce silnice č. III/00719, ulice 

Tyršova k Náměstí, z důvodu opravy dešťové kanalizace. Doba uzavírky je od 30.8.2019 

do 31.10.2019, odpovědný pracovník je Lukáš Mrázek, tel: 775 504 636. 

D. Javorčeková: dotaci na opravu zámku jsme nedostali. D. Javorčeková: informace o 

probíhajícím prodeji pozemků v průmyslové zóně, vypadá to, že část pozemků se podaří 

prodat, probíhá jednání. 

J. Blesk: navrhuje se více věnovat činnosti pana , coby kronikáře, navrhuje zvýšit 

mu ocenění, a pořídit nějaké technické vybavení, protože používá svoje, a pracuje pro 

město. Bere si jej na starosti. 

S. Šumná: poukazuje na nutnost zavést namátkové kontroly v bytech DPS. Podle 

Domovního řádu nesmí mít klient v bytě pračku, musí využívat služeb DPS, je to kvůli 

hygienickým podmínkám. Někteří nájemníci toto porušují. 

J. Mrkvička: jak je to s dotacemi na „aleje Buštěhrad“? D. Javorčeková: jsou v běhu. 

J. Plášek: Ví o dotacích ze SFDI, na chodníky, požádalo město? D. Javorčeková: ano, 

víme, příští rok opět podáme, na chodníky v Tyršově ulici. 

E. Gallatová: jak je to daleko s kanalizací? P. Vavruška: téměř dokončeno, ještě probíhají 

poslední práce, brzy bude podána žádost o kolaudaci. D. Novotná: splatnost místního 

poplatku za možnost připojení se na kanalizaci bude muset být nastavena, podle nových 

informací z MV, do čtyř měsíců od účinnosti OZV. Vydáme ji v tomto roce, účinnost 

bude od 1. 1. 2020, splatnost tedy do 30. 4. 2019 včetně, nejpozději v tento den musí být 

připsáno na účet města. 
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J. Kopsová: a kanalizace za hřbitovem? D. Javorčeková: necháme asi přeprojektovat na 

tlakovou. P. Vavruška: původní návrh byl finančně náročný pro VKM, proto navrhli 

tlakovou, s čerpadly u každého RD. D. Javorčeková: nyní probíhají ve vedení VKM 

personální změny, proto se nyní do debaty okolo přeprojektování kanalizace za 

hřbitovem nelze pouštět, zatím dostane prioritu vodovod Bouchalka. 

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

ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 7/2019 

ze dne 28. 8. 2019 

 

 

Zastupitelstvo na svém zasedání č. 7/2019 ze dne 28. 8. 2019 přijalo tato usnesení: 

 

 

Schvaluje: 

 

Usnesením č.  1   Ověřovatele zápisu Jiřinu Kopsovou a Jana Mrkvičku, jako 

zapisovatelku Dagmar Novotnou. 

Usnesením č.  3   Zápis ze zasedání č. 6/2019. 

Usnesením č.  4 Doplněný program zasedání č. 7/2019. 

Usnesením č.  5 Rozpočtové opatření č. 7/2019 a 8/2019. 

Usnesením č.  6  Plánovací smlouvu mezi společností IB Corp. a městem Buštěhrad. 

Usnesením č.  7 Plánovací smlouvu mezi OIR Trading a městem Buštěhrad. 

Usnesením č.  8 Darovací smlouvu mezi  RFK Invest, a. s., a ing. Václavem 

Weissem na straně jedné a městem Buštěhrad na straně druhé – 

pozemek parc. č. 1821/60 o výměře 73 m2 a pozemek parc. č. 

1821/7 o výměře 11 m2, a přijímá předmětné pozemky do majetku 

města Buštěhradu. 

Usnesením č.  9 Smlouvu o bezplatném převodu inženýrských sítí mezi RFK Invest, 

a. s., a městem Buštěhrad, a přijímá zhotovené inženýrské sítě do 

svého majetku, dle plánovací smlouvy a předávacích protokolů. 

Usnesením č.  10 Výběr dodavatele stavby „Cyklostezka Buštěhrad – Lidice“, firmu 

EKOSTAVBY Louny s.r.o., za celkovou nabídkovou cenu 10 375 

200,-Kč bez DPH. 

Usnesením č.  11 Výběr dodavatele stavby na akci: Obnova místních komunikací ve 

města Buštěhrad, firmu Pozemní Komunikace Bohemia, a.s., za 

nabídkovou cenu: 3 495 175, 17 Kč bez DPH. 

Usnesením č.  12 Zadávací dokumentaci pro  nadlimitní veřejnou zakázku v 

otevřeném zadávacím řízení nazvanou: „Sběr, přeprava a 

odstraňován odpadu – Buštěhrad“. 

Usnesením č.  13a) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi ČEZ 

Distribuce, a. s., a městem Buštěhrad – pro elektrické zařízení 

umístěné v ul. Pražská – kNN pro č. p. 440, č. IE-12-6005312. 

Usnesením č.  13b) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s. – 

Buštěhrad, Tyršova – obnova kNN a kabelová skříň – č. smlouvy 

IE-12-6009239/VB/33. 

Usnesením č.  14 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi společností AKANT ART, v. 

o. s., a městem Buštěhrad. 

Usnesením č.  15 Umístění nových hnízd na separovaný – tříděný odpad na území 

města Buštěhradu podle přiloženého mapového podkladu. 

Usnesením č.  16 Název nové ulice, která se nachází na parc. č. 1819/23 a na části 

pozemku parc. č. 1821/10 – ul. Květinová. 

Usnesením č.  17 Podání žádosti o dotaci z MPSV z programu: „Podpora vybudování 

bezbariérových úprav v sociálních službách“, pro účely vybudování 
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nového výtahu v DPS Buštěhrad, a schvaluje finanční spoluúčast 

zřizovatele ve výši 25% nákladů. 

Usnesením č.  18 Odprodej monitoru zn. BENQ – číslo FP937s, paní 

 za cenu 50,-Kč. 

Usnesením č.  19 Zařazení pana do registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad. 

 

 

Vyhotoveno dne: 11. září 2019   

     

Ověřovatelé: 

 

Jiřina Kopsová                  …………………………..   

       dne:  

Jan Mrkvička                …………………………...   

      dne:  

 

Starostka města: 

 

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

dne:  

 




