
                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne  04.11.2020 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

                                                                     č. 09/2020 

   Č.j. 2040/2020-1                                                               

                                 

Přítomni: Daniela Javorčeková ,  Jiří Blesk  , Eva Gallatová , Hana Hejná , Milan Mudra , Pavel 

Vavruška, Stanislava Šumná, Jan Mrkvička, Jakub Plášek, Jiřina Kopsová 

 

Omluveni:  Magda Kindlová 

       

Počet občanů v době zahájení zasedání: 3 

Pořizován audiozáznam a online přenos. 

 

1. Zahájení zasedání 

Zasedání zastupitelstva města zahájila v 17.30 hod. a dále řídila starostka města Daniela 

Javorčeková (dále jako předsedající). Předsedající přivítala přítomné a konstatovala, že zasedání 

zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, z celkového počtu 11 členů zastupitelstva bylo 

přítomno 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.  Milana Mudru a p. Hanu Hejnou 

Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Jana Zemanová. 

K návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje ověřovatele zápisu p. Milana Mudru a p. 

Hanu Hejnou, a  jako zapisovatelku schvaluje Janu Zemanovou 

Pro: 10      Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 1 schválen 10 hlasy 

 

            

2.       Schválení zápisu ze zasedání č. 8/2020 

      Předsedající konstatovala, že ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zápis přečetli, připomínky k  

      zápisu byly zapracovány, a ověřovatelé svými podpisy potvrdili jeho správnost. 

       Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze  zasedání č. 8/2020 ze dne  

      23.09.2020. 

      Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 2 schválen 10  hlasy 

 

 

3. Návrh programu zasedání 

Předsedající seznámila přítomné s navrženým programem jednání, který byl zveřejněn na úředních 

deskách  a navrhla úpravu programu jednání: 

- Doplnění bodu 8  -  písm. c) – schválení nákupu nového klavíru 

Pro zařazení do programu: 10 

- Bod č. 16 – nové znění:  Návrh na obsazení uvolněného bytu v DPS Buštěhrad 

Pro zařazení do programu: 10 

- Nový bod č. 22 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a.s., parc.č. 814/3 

Pro zařazení do programu: 10 

- Nový bod č. 23 – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Buštěhrad a ČEZ 

Distribuce-Buštěhrad, Švermova 1819/16 přel. kNN 

- Pro zařazení do programu: 10 
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- Nový bod č. 24. – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem 

Buštěhrad a ŘSD ČR – Buštěhrad Bouchalka, veřejné osvětlení 

Pro zařazení do programu: 10 

- Nový bod č. 25  - Přijetí dotace ve výši 742.062,75 Kč z Ministerstva pro životní prostředí na akci 

Systém pro oddělený sběr odpadu v Buštěhradě                                                                         

-  Pro zařazení do programu: 10 

 

V souvislosti s doplněním programu dochází k přečíslování bodů programu. 

 

Návrh doplněného programu zasedání: 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 08/2020 

3. Návrh programu /doplnění programu/ schválení programu zasedání 

4. Rozpočtové opatření  

5. Výběr dodavatele na akci: „Pořízení sběrných nádob v Buštěhradu“ 

6. Strategický plán města na období 2021 – 2031 

7. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Buštěhrad pro rok 2021 

8. ZUŠ Buštěhrad 

a) Souhlas s prodejem klavíru Petrof – inv. č. 674 

b) Schválení převodu částky 250.000,- Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku 

(investičního fondu) 

c) Nákup nového klavíru 

9. DPS Buštěhrad – schválení nákupu nového automobilu 

10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemní komunikaci a 

podmínkám stavby a provozu na akci „ Buštěhrad, Bouchalka-veřejné osvětlení“, mezi 

Středočeským krajem, zastoupeným KSÚS, a městem Buštěhrad, 

11. Schválení podání žádosti o dotaci z MMR, program Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační 

titul „Podpora obnovy místních komunikací, Název projektu „Obnova místních komunikací ve 

městě Buštěhrad – II.etapa“ 

12. Nabídka firmy TNT Consulting na podání a administraci žádost o dotaci na akci „Obnova místních 

komunikací ve městě Buštěhrad – II.etapa“, včetně výběrového řízení 

13. Schválení podání žádosti o dotaci z OPŽP, aktivita 1.4.3. na projekt: „Vybudování digitálního 

povodňového plánu a varovného výstražného systému ochrany před povodněmi pro město 

Buštěhrad“ 

14. Nabídka firmy ACCON environment, s.r.o. na zpracování a podání žádosti o dotaci z OPŽP 

15. Schválení vyvěšení záměru na prodej pozemků parc.č. 2486/2 a 2321/2 

16. Návrh na obsazení uvolněného bytu v DPS 

17. Oprava Tarasu v ulici Oty Pavla – Dodatek č. 1 

18. ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad 

a) Revokace usnesení č. 14 ze zasedání č. 6/2020 

b) Schválení převodu částky 236.079,- Kč z rezervního fondu do fondu investic 

19. SK Buštěhrad – žádost o účelový dar 

20. Volební řád pro volby do Školské rady při ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 

21. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku 

22. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby mezi městem 

Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a.s., parc.č. 814/3 

23. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce-

Buštěhrad Švermova 1819/16 přel. kNN 

24. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti mezi městem Buštěhrad a ŘSD ČR-Buštěhrad 

Bouchalka, veřejné osvětlení 

25. Přijetí dotace ve výši 742.062,75 Kč z Ministerstva pro životní prostředí na akci Systém pro 

oddělený sběr odpadu v Buštěhradě 

26. Obecná diskuze 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje upravený program zasedání městského 

zastupitelstva č. 09/2020 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 3  byl schválen 10 hlasy. 

 

 

 

4. Návrh na změnu rozpočtu Města Buštěhradu – rozpočtové opatření č. 8/2020 

Předsedající seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 8/2020, které svým rozsahem 

podléhá schválení zastupitelstva města /návrh je přílohou tohoto zápisu/. 

J. Plášek – na co je určena částka 70.000,- Kč , položka 3341 – rozhlas a televize 

Odp. – finanční prostředky budou použity na zpracování studie proveditelnosti a zpracování žádosti o 

dotaci na rekonstrukci městského rozhlasu. Platba bude provedena v příštím roce 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 4 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

5. Výběr dodavatele na akci: „Pořízení sběrných nádob v Buštěhradu“ 

Dne 3.11.2020 byly vyhodnoceny nabídky zadavatele města Buštěhrad k zakázce „Pořízení sběrných 

nádob v Buštěhradu“. Nabídky k zakázce dodaly firmy: 

JRK Česká republika s.r.o..Praha 1  nabídková cena  657.725,- Kč bez DPH 

MEVA-TEC s.r.o., Roudnice nad Labem    624.600,- Kč bez DPH 

AVE Kladno s.r.o.,  Kladno      501.551,- Kč bez DPH 

Nabídky byly hodnoceny dle jediného kritéria – ekonomické výhodnosti. 

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala firma AVE Kladno s.r.o., s cenou 501.551, -Kč bez DPH. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje dodavatele na akci „Pořízení sběrných 

nádob v Buštěhradu“, a to nabídku firmy AVE Kladno s.r.o., IČ 25085221, za nabídkovou cenu 

501.551,- Kč bez DPH. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 5 byl schválen 10 hlasy 

 

 

6. Strategický plán města na období 2021 -2031 

Zastupitelé navrhli odložení projednání strategického plánu na příští zasedání. Důvodem je upřesnění 

některých nejasností plánu. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odložení projednání strategického plánu na 

období 2021-2031 na příští zasedání MěZ. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 6 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

7. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Buštěhrad pro rok 2021 

Předsedající seznámila zastupitele s navrženými pravidly pro podporu společenských aktivit v oblasti 

vzdělávání, sportu, kultury a společenského života v Buštěhradě.  Nově je do formuláře žádosti doplněn 

také parametr počet žen/mužů mezi členy, aby bylo možno sledovat genderovou vyrovnanost podpory 

poskytované městem. Pravidla zůstávají stejná jako v letošním roce, maximální výše dotace je 110.000,-

Kč/rok. Nově je možno navýšit dotaci, pokud organizace platí nájem v některém objektu města či jeho 

příspěvkové organizace, a to do výše tohoto nájemného. Žádost je třeba podat od 1.12.2020 do 
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20.1.2020. Vyúčtování dotace je třeba podat do 20.1.2022. Vyúčtování dotaci za rok 2020 je třeba 

podat do 20.1.2021. 

Pro rok 2021 je na tyto aktivity vyčleněna částka 1 mil. Kč, přičemž částka může být upravena rozpočtovým 

opatřením. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu 

města Buštěhradu na rok 2021. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 7 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

8. ZUŠ Buštěhrad 

a) Souhlas s prodejem klavíru Petrof  (inv.č. 674) 

ZUŠ vyřazuje starý klavír Petrof, který je již pro výuku nevhodný.  Město jako zřizovatel o tento 

klavír nemá zájem, klavír bude proto nabídnut k prodeji za tržní cenu rodičům žáků ZUŠ. 

J. Blesk – jakým způsobem bude stanovena cena klavíru – odborný odhad?  Předsedající uvedla, že 

klavír je již vyřazený z majetku ZUŠ a bude nabídnut za cenu 40.000,- Kč. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje prodej starého klavíru zn. Petrof, inv. č. 

674, který je vyřazen z majetku  ZUŠ Buštěhrad. 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8a) byl schválen 10 hlasy. 

 

b) Schválení převodu částky 250.000,- Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku 

(investičního fondu) 

ZUŠ Buštěhrad žádá o převod finančních prostředků  z rezervního fondu ZUŠ do fondu reprodukce 

majetku (investičního fondu) ve výši 250.000,- Kč, za účelem nákupu nového koncertního klavíru 

Yamaha GB1. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje převod finančních prostředků ve výši 

250.000,- Kč z rezervního fondu ZUŠ do fondu reprodukce majetku (investičního fondu). 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8b) byl schválen 10 hlasy. 

 

c) Nákup nového klavíru 

Nákup nového hudebního nástroje  - koncertní klavír Yamaha GB1  - zprostředkuje firma Machart 

Piana za cenu 276.300,- Kč 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nákup koncertního klavíru Yamaha 

GB1 za cenu 276.300,- Kč dle návrhu ZUŠ Buštěhrad 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8c) byl schválen 10 hlasy. 

 

 

9. DPS Buštěhrad – schválení nákupu nového automobilu 

DPS Buštěhrad žádá o schválení nákupu nového vozu pro pečovatelskou službu. Důvodem je značné 

opotřebení vozového parku (stáří dosavadních aut je 12 let).  Jedná se  o nový vůz Citroën Berlingo XL 

v prodloužené verzi a s úpravou pro klienty se sníženou nájezdovou rampou pro vozíčkáře. 

M. Mudra – bylo osloveno několik dodavatelů, z nabídek byla vybrána nabídka firmy Auto Babiš s.r.o.. 

Tato firma úzce spolupracuje a APSSČR a vozy tak přizpůsobuje potřebám sociálních služeb. 

Výsledná cenová nabídka je ve výši 575.124,- Kč bez DPH.  Nákup auta bude financován z prostředků  
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DPS Buštěhrad (fond majetku), a z části z příspěvku zřizovatele – města Buštěhradu. 

Město Buštěhrad, jakožto zřizovatel, uvažuje o využití stávajícího vozidla pro potřeby Sboru 

dobrovolných hasičů Buštěhrad. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze:  

p. Xxxxxxx Xxxxxxxx upozornila na parkování služebních aut DPS na chodníku před budovou DPS. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nákup nového automobilu zn. Citroën 

Berlingo XL v prodloužené verzi vč. plošiny pro DPS Buštěhrad, za cenu 575.124,- Kč bez DPH. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 9 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemní komunikaci a 

podmínkám stavby a provozu na akci „Buštěhrad, Bouchalka – veřejné osvětlení“, mezi 

Středočeským krajem zastoupeným KSÚS a městem Buštěhrad 

Město Buštěhrad je investorem a provozovatelem stavby „Buštěhrad, Bouchalka-veřejné osvětlení“, 

která bude umístěna na pozemcích, jejichž správcem ke KSÚS, a to v rozsahu věcného břemene-

služebnosti. Jednorázová úhrada činí 500,- Kč, 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

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

zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě, na akci „Buštěhrad, Bouchalka-veřejné osvětlení“, 

mezi Středočeským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, 

příspěvkovou organizací, a Městem Buštěhrad. 

Pro:    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 10 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

11. Schválení podání žádosti o dotaci z MMR, program Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační 

titul – Podpora obnovy místních komunikací, Název projektu – „Obnova místních komunikací ve 

městě Buštěhrad – II. etapa“  
Město Buštěhrad již jednou tuto dotaci využilo, a protože byl tento dotační titul znovu ministerstvem 

znovu vypsán, chce město o dotaci znovu požádat. V rámci této dotace by byla provedena oprava 

povrchů ulic U Cihelny a Bezručova. Finanční spoluúčast města k této dotaci je 30% . 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR, program 

Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul Podpora obnovy místních komunikací, název 

projektu“Obnova místních komunikací ve městě Buštěhrad-II. etapa“ . Zároveň schvaluje nutnou 

společnou finanční spoluúčast  dle podmínek dotační výzvy. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 11 byl schválen 10 hlasy 

 

 

12. Nabídka firmy TNT  Consulting na podání a administraci žádosti o dotaci na akci „Obnova 

místních komunikací ve městě Buštěhrad – II. etapa“ včetně výběrového řízení 

Firma TNT Consulting zpracovávala pro město již předchozí žádost o dotaci na místní komunikace, 

předsedající proto navrhuje přijetí jejich nabídky na podání a administraci žádosti o dotaci na výše 

uvedenou akci.   Nabídka obsahuje: 

- Žádost o dotaci – kompletace a zpracování žádosti, zajištění podání žádosti, komunikace 

s projektantem -  9.500,- Kč bez DPH 

- Výběrové řízení v režimu zakázky malého rozsahu - 17.000,- Kč bez DPH 

- Administrace dotace  - 38.000,- Kč bez DPH 
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Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nabídku firmy TNT Consulting na 

podání a administraci žádosti na akci „Obnova místních komunikací ve městě Buštěhrad – II. 

etapa“, vč. výběrového řízení. Nabídková cena za zpracování žádosti o dotaci – 9.500,- Kč, výběrové 

řízení -17.000,- Kč,  administrace dotace – 38.000,- Kč. (vše bez DPH). 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 12 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

13. Schválení podání žádosti o dotaci z OPŽP, aktivita 1.4.3. na projekt „Vybudování digitálního 

povodňového plánu  a varovného výstražného systému ochrany před povodněmi pro město 

Buštěhrad“. 

Jedná se poslední možnost získat dotaci na moderní městský chytrý rozhlas. Stávající systém pomocí 

rotačních sirén ve městě a zastaralý bezdrátový rozhlas je nedostatečný . Nový systém bude komplexní a 

bude využívat moderní způsoby komunikace (SMS, emaily, web). Dle zákona č. 239/2000 je starosta 

povinný varovat všechny obyvatele o případném nebezpečí. 

Předmětem tohoto projektu je vybudování protipovodňového monitorovacího, varovného a informačního 

systému města Buštěhrad v rozsahu: 

-vybudování varovného informačního systému 

-vybudování lokálního výstražného systému 

-zpracování digitálního povodňového plánu 

Odhadovaná cena projektu je cca 3,5 mil. Kč bez DPH, spoluúčast města je 30%, předpoklad realizace r. 

2022. 

V diskuzi byly vysvětleny dotazy k důležitosti a principu fungování celého systému. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci z OPŽP, Aktivita 

1.4.3  na projekt „ Vybudování digitálního povodňového plánu a varovného výstražného systému 

ochrany před povodněmi pro město Buštěhrad“, a zároveň schvaluje nutnou společnou finanční 

spoluúčast dle podmínek dotační výzvy. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 1 (J.Kopsová) 

Návrh usnesení č. 13 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

14. Nabídka firmy ACCON environment, s.r.o., na zpracování a podání žádosti o dotaci z OPŽP 

Společnost ACCON environment. s.r.o. předložila nabídku na zpracování a podání žádosti o dotaci na 

projekt „Vybudování digitálního povodňového plánu a varovného výstražného systému ochrany před 

povodněmi pro město Buštěhrad“.  Cenová nabídka: - zpracování studie proveditelnosti – 40.000,- Kč 

bez DPH,  zpracování žádosti – 30.000,- Kč bez DPH. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nabídku firmy ACCON environment, s.r.o. 

na zpracování a podání žádosti o dotaci na projekt „Vybudování digitálního povodňového plánu a 

varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Buštěhrad“, za cenu 40.000,- Kč 

bez DPH za zpracování studie proveditelnosti a 30.000,- Kč bez DPH za zpracování žádosti. 

Pro: 9   Proti:0  Zdržel se: 1 (J.Kopsová) 

Návrh usnesení č. 14 byl schválen 9 hlasy. 
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15. Schválení vyvěšení záměru na prodej pozemků parc.č. 2486/2 a 2321/3, k.ú. Buštěhrad 

Části výše uvedených pozemků byly v minulosti zastavěny provozovanou dálnicí „D7 Praha-Slaný“, či 

stavbami s ní přímo související a doposud nejsou ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro ŘSD ČR. 

Jedná se tak o narovnání majetkových vztahů v souvislosti s provozovanou dálnicí D7,  příslušné 

geometrické plány oddělují nezbytně nutné části zastavěných pozemků tak, aby se v nejvyšší možné 

míře šetřila práva stávajících vlastníků, tj. města Buštěhradu. 

Pozemková parcela č. 2321/2 o výměře 150 m
2
 a pozemková parcela parc.č. 2486/2 o výměře 2 m

2
. 

Pozemky jsou ohodnoceny znaleckým posudkem, kupní cena pozemků je stanovena ve výši 47.240,- Kč 

vč. DPH. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

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

č. 2321/2 o výměře 150 m
2
, a parc.č. 2486/2 o výměře 2 m

2
, k.ú. Buštěhrad. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 2 (J.Kopsová, S. Šumná) 

Návrh usnesení č. 15 byl schválen 8 hlasy 

 

 

16. Návrh na obsazení volného bytu v DPS Buštěhrad 

Předsedkyně zdravotního a sociálního výboru S.Šumná předložila návrh na obsazení volného bytu 

v DPS Buštěhrad p.Xxxxxx Xxxxxx. S  žadatelem, který je dlouhodobě zařazen do registru čekatelů na 

byt, byl proveden pohovor, žadatel splňuje podmínky pro přidělení bytu v DPS. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje obsazení volného bytu č. 33 v DPS 

Buštěhrad panem Xxxxxx Xxxxxxx s platností od 1.12.2020. 

Pro : 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení  č. 16 byl přijat 10 hlasy 

 

 

17. Oprava tarasu v ulici Oty Pavla – Dodatek č. 1 

Firma Salamánek Stavby s.r.o. je zhotovitelem díla „Oprava havarijního stavu opěrné zdi – ul. Oty 

Pavla, parc.č. 391/1, Buštěhrad. V průběhu stavby byly provedeny vícepráce, které prokazatelně nejsou 

součástí projektové dokumentace a méněpráce, které jsou součástí původní nabídky. 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje cenové podmínky: 

- Cena za provedení víceprací   399.317,- Kč bez DPH 

- Cena za provedení méněprací 244.780,- Kč bez DPH 

Doba plnění celého díla se tímto Dodatkem prodlužuje do 31.12.2020. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na 

akci „ Oprava havarijního stavu opěrné zdi – ul. Oty Pavla, parc.č. 391/1, Buštěhrad, mezi firmou 

Salamánek Stavby s.r.o. a Městem Buštěhrad. Nabídková cena díla se navyšuje o 154.537,- Kč bez DPH. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 1 (J. Blesk) 

Návrh usnesení č. 17 byl schválen 9 hlasy 
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18. ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 

a) Revokace usnesení č. 14 ze zasedání č. 6/2020 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu revokuje usnesení č. 14 ze zasedání MěZ č. 

06/2020 ze dne 24.6.2020 tak, že ruší převod částky 500.000,- Kč z rezervního fondu do fondu 

reprodukce majetku- investičního fondu 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 18a) byl schválen 10 hlasy 

 

b) Schválení převodu částky 236.079,- Kč z rezervního fondu do fondu investic 

Ředitel ZŠ a MŠ Oty Pavla požádal o schválení převodu částky 236.079,- Kč z rezervního fondu do 

Fondu reprodukce majetku-investičního fondu. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje převod částky 236.079,- Kč 

z rezervního fondu do Fondu reprodukce majetku-investičního fondu 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 18b) byl schválen 10 hlasy 

 

 

19. SK Buštěhrad – žádost o účelový dar 

SK Buštěhrad žádá o poskytnutí účelového daru ve výši 20.000,- Kč na pronájem tělocvičny z rozpočtu 

města. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje poskytnutí účelového daru organizaci TJ 

Sokol Buštěhrad na pronájem tělocvičny. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 2 (S. Šumná, E. Gallatová) 

Návrh usnesení č. 19 byl přijat 8 hlasy. 

 

 

20. Volební řád pro volby do Školské rady při ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 

Vedení ZŠ a MŠ Oty Pavla předkládá novou verzi Volebního řádu pro konání voleb do Školské rady. 

V této verzi jsou podrobněji rozepsány jednotlivé body volebního řádu tak, aby jejich výklad byl 

jednoznačný. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Volební řád pro konání voleb do Školské 

rady při ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad Tento Volební řád plně nahrazuje Volební řád schválený na 

zasedání MěZ č. 8/2020 dne 23.9.2020. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 20 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

21. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku 

Předsedající  seznámila přítomné s návrhem na vyřazení nepotřebného majetku. Jedná se o telefonní 

ústřednu + telefonní přístroje, žací stroj a notebook ACER. Vše je zastaralé a nevyužitelné. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na vyřazení nepotřebného majetku 

dle přílohy. 

Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 21 byl schválen 10 hlasy. 
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22. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby mezi městem 

Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a.s., parc.č. 814/3 

Společnost ČEZ Distribuce je investorem stavby zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení 

NN na pozemku parc.č. 814/3, k.ú. Buštěhrad, ve vlastnictví města. Dotčená parcela bude omezena tímto 

věcným břemenem v délce 50bm. Jednorázová náhrada bude městu vyplacena ve výši 3.600,- Kč 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

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

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6026217/VB02, mezi Městem Buštěhrad a spol. 

ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku parc.č. 814/3. k.ú. Buštěhrad 

Pro: 10   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 22 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

23. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce – 

Buštěhrad, Švermova 1819/16 přel. kNN 

Společnost ČEZ Distribuce je investorem stavby zařízení distribuční soustavy – přeložka kabelu NN na 

pozemku parc. 1819/16, k.ú. Buštěhrad, ve vlastnictví města. Dotčená parcela bude omezena tímto 

břemenem. Jednorázová náhrada bude městu vyplacena ve výši 600,- Kč. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

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

služebnosti mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce-Buštěhrad Švermova 1819/16 přel. kNN, k.ú. 

Buštěhrad 

Pro: 10   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 23 byl schválen 10 hlasy 

 

 

24. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti mezi městem Buštěhrad a ŘSD ČR „Buštěhrad. 

Bouchalka-veřejné osvětlení“ 

Město Buštěhrad je investorem stavby Buštěhrad Bouchalka-veřejné osvětlení, která bude umístěna do 

silničního pozemku parc.č. 2478, k.ú. Buštěhrad v rozsahu věcného břemene-služebnosti 12 bm vč. 1 

sloupu VO. Městem bude vyplacena jednorázová náhrada ve výši 3.913,- Kč. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o smlouvě Budoucí o zřízení 

věcného břemene-služebnosti mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, a 

Městem Buštěhrad – Buštěhrad Bouchalka-veřejné osvětlení, k.ú. Buštěhrad. 

Pro: 10   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 24 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

25. Přijetí dotace ve výši 742.062,75 Kč z Ministerstva pro životní prostředí na akci  „Systém pro 

oddělený sběr odpadu v Buštěhradě“ 

Dotace se poskytuje za účelem realizace projektu Systém pro oddělený sběr odpadu v Buštěhradu , 

v rámci Operačního programu životní prostředí, v celkové maximální výši 742.062.75 Kč. Město je 

povinno pro financování projektu zajistit vlastní finanční prostředky ve výši rozdílu mezi celkovými 

výdaji projektu a dotací poskytovanou v rámci OPŽP. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí dotace z Ministerstva 

životního prostředí, Operační program životní prostředí, na realizaci projektu Systém pro oddělený sběr 

odpadu v Buštěhradu, ve výši 742.062,75 Kč. 

Pro: 10   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 25 byl schválen 10 hlasy. 

 

 

26. Obecná diskuze 

Předsedající uvedla, že se vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a mimořádným opatřením 

nebude konat předvánoční setkání se členy buštěhradských spolků a slavnostní rozsvícení vánočního 

stromu. 

Xxxxxxxxx Xxxxxxx– zřízení obecní policie pro Buštěhrad.  Odp. – o zřízení OP již dříve zastupitelstvo 

uvažovalo, provozování je finančně náročné, problém nastal i s personálním obsazením (ideální počet 6 

policistů). Strážníci OP musí také splňovat odborné předpoklady stanovené zákonem. 

V současné době je zřízení OP nereálné.Město bylo ochotno založit MP a přijmou alespoň jednoho 

strážníka, ale nesehnalo ani jednoho zájemce. 

 

Dále se do diskuze nikdo nepřihlásil, předsedající ukončila zasedání v 19.00 hod. 
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Usnesení 

ze  zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 09/2020 ze dne 

04.11.2020 

 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 09/2020 ze dne 04.11.2020 přijalo tato usnesení: 

 

Schvaluje: 

Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu p  Milana Mudru a p. Hanu Hejnou, zapisovatelku tohoto 

zasedání p. Janu Zemanovou. 

Usnesením č. 2 – zápis ze zasedání č. 8/2020 ze dne 23.9.2020 

Usnesením č. 3 – upravený program zasedání městského zastupitelstva č. 09/2020 

                  Usnesením č. 4 – rozpočtové opatření č. 8/2020 

                      Usnesením č. 5 – dodavatele na akci „Pořízení sběrných nádob v Buštěhradu“, a to nabídku  

                                               firmy AVE Kladno s.r.o., IČ 25085221, za nabídkovou cenu 50.551,- Kč bez  

                                               DPH 

                   Usnesením č. 6 -  odložení projednání strategického plánu na období 2021-2031 na příští  

                                               zasedání MěZ 

                   Usnesením č. 7 –Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Buštěhradu na rok 2021 

                   Usnesením č. 8a) – prodej starého klavíru zn. Petrof, inv.č. 674, který je vyřazen z majetku  

                                               ZUŠ 

                   Usnesením č. 8b)-převod finančních prostředků ve výši 250.000,- z rezervního fondu do fondu 

                                               Reprodukce majetku (investičního fondu) 

                   Usnesením č. 8c)-nákup koncertního klavíru Yamaha GB1 za cenu 276.300,- Kč dle návrhu 

                                               ZUŠ Buštěhrad 

                   Usnesením č. 9- nákup nového automobilu zn Citroën Berlingo XL v prodloužené verzi vč.  

                                              plošiny pro DPS Buštěhrad, za cenu 575.124,- Kč bez DPH 

                    Usnesením č. 10- uzavření Smlouvy o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti 

                                             inženýrské sítě, na akci „Buštěhrad, Bouchalka-veřejné osvětlení“, mezi 

                                             Středočeským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic  

                                             Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, a Městem Buštěhrad 

                    Usnesením č. 11 – podání žádosti o dotaci z MMR, program Podpora obnovy a rozvoje  

                                               venkova, dotační titul Podpora obnovy místních komunikací, název projektu 

                                               „Obnova místních komunikací ve městě Buštěhrad-II- etapa“. Zároveň 

                                               schvaluje nutnou společnou finanční spoluúčast dle podmínek dotační výzvy 

                    Usnesením č. 12- nabídku firmy TNT Consulting na podání a administraci žádosti na akci 

                                                „Obnova místních komunikací ve městě Buštěhrad – II. etapa, vč. výběrového 

                                                řízení. Nabídková cena za zpracování žádosti o dotaci -9.500,- Kč,  

                                                výběrové řízení-17.000,- Kč, administrace dotace-38.000,- Kč (vše bez DPH) 

                     Usnesením č. 13 – podání žádosti o dotaci z OPŽP, Aktivita 1.4.3 na projekt „Vybudování 

                                                digitálního povodňového plánu a varovného výstražného systému ochrany  

                                                před povodněmi pro město Buštěhrad“, a zároveň schvaluje nutno společnou 

                                                finanční spoluúčast dle podmínek dotační výzvy. 

                     Usnesením č. 14 – nabídku firmy ACCON environment s.r.o. na zpracování a podání žádosti 

                                                o dotaci na projekt „Vybudování digitálního povodňového plánu a varovného 

                                                a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Buštěhrad“, za  

                                                cenu 40.000,- Kč bez DPH za zpracování studie proveditelnosti, a 30.000,- Kč 

                                                bez DPH za zpracování žádosti 
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                  Usnesením č. 15 – vyvěšení záměru na prodej pozemků parc.č. 2321/2 o výměře 150 m
2
,  

                                              a parc.č. 2486/2 o výměře 2 m
2
, k.ú. Buštěhrad 

                  Usnesením č. 16 – obsazení volného bytu č. 33 v DPS Buštěhrad panem Xxxxxx Xxxxxx 

                                               s platností od 1.12.2020 

                  Usnesením č. 17 – uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava havarijního stavu 

                                                opěrné zdi – ul. Oty Pavla, parc.č. 391/1, Buštěhrad, mezi firmou Salamánek 

                                                Stavby s.r.o. a Městem Buštěhrad. Nabídková cena díla se navyšuje o 

                                                 154.537,- Kč bez DPH 

                   Usnesením č. 18b- schvaluje převod částky 236.079,- Kč z rezervního fondu do Fondu 

                                                 reprodukce majetku-investičního fondu 

                   Usnesením č. 19 – poskytnutí účelového daru organizaci TJ Sokol Buštěhrad na pronájem 

                                                tělocvičny 

                   Usnesením č. 20 – Volební řád pro konání voleb do Školské rady při ZŠ a MŠ Oty Pavla 

                                                Buštěhrad. Tento Volební řád plně nahrazuje Volební řád schválený na 

                                                zasedání MěZ č. 8/2020 dne 23.9.2020. 

                   Usnesením č. 21 – návrh na vyřazení nepotřebného majetku dle přílohy. 

                   Usnesením č. 22 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

                                               umístění stavby č. IV-12-6026217/VB02, mezi Městem Buštěhrad a spol. 

                                               ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc.č. 814/3, k.ú. Buštěhrad 

                    Usnesením č. 23 – Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti mezi  městem Buštěhrad 

                                                a ČEZ Distribuce – Buštěhrad Švermova 1819/16 přel. NN, k.ú. Buštěhrad 

                    Usnesením č. 24- Smlouvu o smlouvě Budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti mezi 

                                                Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, a Městem 

                                                Buštěhrad – Buštěhrad Bouchalka-veřejné osvětlení, k.ú. Buštěhrad 

                    Usnesením č. 25- přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí, Operační program životní  

                                                prostředí, na realizaci projektu Systém pro oddělený sběr odpadu  

                                                v Buštěhradu, ve výši 742.062,75 Kč 

                            

                                           

                                                                                                      
                                  

Revokuje 

                       Usnesením č. 18a)-usnesení č. 14 ze zasedání MěZ č. 06/2020 ze dne 24.6.2020, tak, že ruší 

                                               převod částky 500.000,- Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku 

                                               -investičního fondu 

 

 

 

                                   Zápis byl vyhotoven dne 12.11.2020 

                 

                                   
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


