
                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne  23.09.2020 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

                                                                     č. 08/2020 

                                                                  

                                 

Přítomni: Daniela Javorčeková ,  Jiří Blesk  (17.45) , Eva Gallatová , Hana Hejná , Milan Mudra (18.40), 

Pavel Vavruška, Stanislava Šumná, Jan Mrkvička, Jakub Plášek 

 

Omluveni:  Magda Kindlová, Jiřina Kopsová 

       

Počet občanů v době zahájení zasedání: 12 

Pořizován audiozáznam. 

 

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 7 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.  Pavla Vavrušku a Jakuba Pláška 

Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Jana Zemanová. 

K návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje ověřovatele zápisu p. Pavla Vavrušku a 

p. Jakuba Pláška, a  jako zapisovatelku schvaluje Janu Zemanovou 

Pro:  7    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 1 schválen 7 hlasy 

 

            

2.       Schválení zápisu ze zasedání č. 7/2020 

      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. 7/2020 ze dne  

      05.08.2020. 

      Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 2 schválen 7  hlasy 

 

 

3. Návrh programu zasedání 

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

deskách  a navrhla úpravu programu jednání: 

- Nový bod č. 21 – Návrh na zařazení do registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad 

Pro zařazení do programu: 7 

- Nový bod č. 22 – Změna ve složení Výboru pro životní prostředí 

- Pro zařazení do programu: 7 

- Nový bod č. 23 – Volební řád pro volby do školské rady při ZŠ a MŠ Oty Pavla v Buštěhradě 

Pro zařazení do programu: 7 

- Nový bod č. 24 – Žádost místní organizace „Věčně mladí senioři“ o povolení vysazení ovocného 

stromu (jabloň) na pozemku města Buštěhradu 

Pro zařazení do programu: 7 
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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. 07/2020 

3. Návrh programu /doplnění programu/ schválení programu zasedání 

4. Rozpočtové opatření  

5. Návrh na konání místního referenda 

6. Výběr dodavatele na akci: Buštěhrad – rekonstrukce kuchyně v objektu mateřské školy v Buštěhradě 

7. Výběr dodavatele na akci: Vybavení odborných učeben ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 

8. Výběr dodavatele na akci: Obnova sportoviště v ZŠ Buštěhrad 

9. Vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parc.č.1000 (o výměře 60 m
2
) 

10. Schválení propachtování části pozemku parc.č. 1560/2 

11. Schválení propachtování části pozemku parc.č. 1382/3  

12. Smlouva o řízení projektu v době udržitelnosti – cyklostezka mezi městem Buštěhrad a LKA, s.r.o. 

13. Rozšíření MŠ Buštěhrad – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Buštěhrad a společností 

Martin Vršecký, s.r.o. 

14. Schválení výše nájemného v sociálním bytě č.1 v č.p. 65 

15. Schválení navýšení odměn pro volební komisaře 

16. Revokace usnesení č. 16 ze zasedání č. 6/2020 (účelový dar pro SK Buštěhrad) 

17. SK Buštěhrad – žádost o nákup a zapůjčení kontejneru 

18. Smlouva o spolupráci mezi městem Buštěhrad a společností Družstvo EUROSIGNAL (budování 

sítě elektronických komunikací) 

19. Schválení podání žádosti o dotaci z dotačního titulu 9/2019 NPŽP „Sázíme budoucnost“, která bude 

realizována spolkem Futura academica z.s., a dále jeho pobočným spolkem „ACER, pobočný spolek 

Futura academica z.s. 

20. Pronájem hrobového místa D-II-9/K8  

21. Návrh na zařazení do registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad. 

22. Změna ve složení Výboru pro životní prostředí 

23. Volební řád pro volby do školské rady při ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 

24. Žádost místní organizace „Věčně mladí senioři“ o povolení vysazení ovocného stromu (jabloň) na 

pozemku města Buštěhradu 

25. Obecná diskuze 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje upravený program zasedání městského 

zastupitelstva č. 08/2020 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 3  byl schválen 7 hlasy. 

 

 

 

4. Návrh na změnu rozpočtu Města Buštěhradu – rozpočtové opatření č. 7/2020 

Předsedající seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 7/2020, které svým rozsahem 

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

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 4 byl schválen 7 hlasy. 
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V 17.45 hod. se dostavil p.Jiří Blesk – změna počtu zastupitelů na 8 

 

5. Návrh na konání místního referenda 

Předsedající uvedla, že byla požádána občany města p. Xxxxxxxxxxx a p. Xxxxxxxx o zařazení návrhu 

na konání  místního referenda ve věci řešení  silničního obchvatu města Buštěhradu.  Předsedající 

předala slovo p.Xxxxxxxxxxxxx, a p.Xxxxxxxxx,  kteří  zdůvodnili, proč vznesli požadavek na konání  

místního referenda. P. Xxxxxxxxxxx navrhuje otázku pro referendum ve znění: „ Jsem pro řešení 

zvyšující se intenzity dopravy pomocí předložené varianty č. 3“. 

V další diskuzi vystoupili zastupitelé a další občané města Buštěhradu.  Téma diskuze se vyvinulo spíše 

k řešení navržených jednotlivých variant obchvatu a jejich prezentace vůči občanům Buštěhradu. 

S. Šumná dále informovala o uskutečněném jednání  o navržených variantách se zastupiteli  okolních 

dotčených obcí. 

J Plášek – na prezentaci variant obchvatu na minulém zasedání bylo řečeno, že navržené varianty nejdou 

definitivní, jedná se o tzv. ideový koncept. Každá varianta může být  dále rozpracována. V rámci jednání 

je možná  i spolupráce s Mikroregionem údolí Lidického potoka.  

J. Mrkvička uvedl, že i dále budou probíhat jednání ohledně dalších úprav navržených variant 

(zahloubení komunikace pod úroveň terénu, vybudování tunelu, protihlukové úpravy) 

Předsedající přečetla návrhy otázek, které obdržela od občanů města: 

1. „Jsem pro řešení zvyšující se intenzity dopravy pomocí předložené varianty 3“ 

2. „Souhlasíte s rozhodnutím zastupitelstva ze zasedání konaného dne 5.8.2020 vést obchvat 

Buštěhradu po stávající silnici i/61 (silnice vedoucí mezi Buštěhradem a Lidicemi) 

3. „Chcete, aby zastupitelstvo zrušilo své rozhodnutí ze zasedání konaného dne 5.8.2020. aby obchvat 

města Buštěhradu vedl po stávající komunikaci  I/61 (silnice mezi Buštěhradem a Lidicemi), a 

vybralo (preferovalo) jiné řešení“ 

4. Souhlasíte s tím, že varianta č. 3 vybraná zastupitelstvem, je nejlepší ze všech tří variant pro město 

Buštěhrad“. 

J. Blesk požádal zastupitele, aby se vyjádřili k otázce, zda referendum konat nebo ne. Diskuze kolem 

navržených variant obchvatu není  zařazena do programu tohoto zasedání. 

Předsedající ukončila diskuzi  a  vyzvala zastupitele k hlasování o možnosti vyhlášení místního 

referenda:   

     „ Kdo je pro uspořádání místního referenda, ve kterém by zazněla otázka „Jsem pro řešení zvyšující se  

      intenzity dopravy pomocí předložené varianty 3 ?“. 

      Pro:  0   Proti 5 (J.Blesk, H. Hejná, S. Šumná, J.Mrkvička, J. Plášek)    

                                         Zdržel se:  3 (E.Gallatová, D. Javorčeková, P. Vavruška) 

Zastupitelstvo města Buštěhradu 8 hlasy nechválilo vyhlášení místního referenda. 
 

 

6. Výběr dodavatele na akci: Buštěhrad – Rekonstrukce kuchyně v objektu mateřské školy Oty 

Pavla v Buštěhradě 

Dne 19.08.2020 byly vyhodnoceny nabídky zadavatele města Buštěhrad k zakázce malého rozsahu: 

Projektová dokumentace na akci „Buštěhrad-Rekonstrukce kuchyně v objektu mateřské školy Oty Pavla 

v Buštěhradě“. Nabídky k zakázce dodaly firmy: 

Gast-PRO s.r.o., Trutnov   nabídková cena 1 532.908,-  Kč bez DPH 

DSD METALIC Trade s.r.o., Plzeň,    1 712.437,- Kč bez DPH 

TREFA s.r.o.,  Hradec Králové     1 659.632,- Kč bez DPH 

Nabídky byly hodnoceny dle jediného kritéria – ekonomické výhodnosti. 

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala firma Gast-PRO s.r.o., s cenou 1 532.908,- Kč bez DPH. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje dodavatele na akci 

„Buštěhrad-Rekonstrukce kuchyně v objektu mateřské školy Oty Pavla v Buštěhradě“, a to nabídku 

firmy Gast-PRO s.r.o., IČ 25939645, za nabídkovou cenu 1 562.908,- Kč bez DPH. 

Pro:  8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení  č. 6 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

7. Výběr dodavatele na akci: Vybavení odborných učeben ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 
Jedná se o akci hrazenou z velké části na dotaci. Nabídku podala pouze jedna forma – AV MEDIA, a.s. 

Praha 10, za nabídkovou cenu 2 349.198,- Kč bez DPH. 

Nabídka obsahuje dodávku a instalaci: 

- Tabletové učebny 

- Učebny přírodních věd 

- Pomůcky do učebny přírodních věd 

- Učebnu chemie a fyziky 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje dodavatele na akci „ Vybavení odborných 

učeben ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad“, a to firmu AV MEDIA, a.s.. Praha 10, IČ 48108375, za 

nabídkovou cenu 2 349.198,- Kč bez DPH. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 7 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

8. Výběr dodavatele na akci : Obnova sportoviště v ZŠ Buštěhrad 

Předmětem zakázky je obnova školního hřiště v nevyhovujícím stavu na nové multifunkční hřiště 

s umělým povrchem a oplocením.  Akce by měla být realizována během letních prázdnin v r. 2021. Dne 

28.8.2020  byly vyhodnoceny nabídky na tuto akci: 

1. ONYX wood, spol. s r.o., Prachatice           nabídková cena   3 604.113,- Kč bez DPH 

2. 4soft, s.r.o., Tanvald       3 481.423,80 Kč bez DPH 

3. Hřiště.cz, s.r.o., Brno       3 557.090,60 Kč bez DPH 

Nabídka firmy Hřiště.cz, s.r.o. musela být vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. 

Nabídky byly hodnoceny podle jediného kritéria – ekonomické výhodnosti. 

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala firma 4soft, s.r.o., Tanvald, za nabídkovou cenu 

3 481.423,80 Kč bez DPH. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

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

sportoviště v ZŠ Buštěhrad“, a to firmu 4soft, s.r.o., Tanvald, IČ 28703324, za nabídkovou cenu 

3 481.423,80 Kč bez DPH. 

Pro : 7   Proti: 0  Zdržel se: 1 (J. Blesk) 

Návrh usnesení č. 8 byl schválen 7 hlasy. 

 

 

9. Vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parc.č. 1000 (o výměře 60 m
2
). 

p. Horváth podal žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 1000, k.ú. Buštěhrad“ (cca 60 m
2
), 

který je veden v KN jako komunikace.  

Předsedající uvedla, že město pozemky vedené jako komunikace neprodává, ani nepronajímá. Navrhuje 

proto záměr na prodej uvedené části pozemku nevyvěšovat. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku 

parc. č 1000, k.ú. Buštěhrad“, o výměře cca 60 m
2
. 

Pro: 0   Proti: 8  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 9 nebyl zastupiteli přijat. 

 

 

10. Schválení propachtování části pozemku parc.č. 1560/2 

Záměr na pacht části pozemku parc.č. 1560/2 , k.ú. Buštěhrad. byl vyvěšen na úřední desce dne 

6.8.2020.   O pronájem pozemku projevila zájem p. X.Xxxxxxx, která chce pozemek využít jako 

zahrádku pro pěstování ovoce a zeleniny.  

J. Blesk – jaká je výpovědní lhůta u pachtovních smluv uzavřených na dobu neurčitou?  Odp. – pacht 

uzavřený na dobu neurčitou lze vypovědět v šestiměsíční výpovědní době tak, aby skončil koncem 

pachtovního roku. 

Předsedající navrhla pozemek p.XXxxxxxx propachtovat za standardní cenu, jako u ostatních 

uzavřených pachtovních smluv města. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny další připomínky. 

Diskuze: 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na pacht 

pozemku  parc.č. 1560/2, k.ú . Buštěhrad, o výměře cca 400 m
2
, s p.  Xxxxx Xxxxxxxxxx, za standardní 

určenou cenu pachtu. 

Pro: 8   Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 10 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

11. Schválení propachtování části pozemku parc.č. 1382/3 (p. Xxxxxxxx). 

Záměr na pacht části pozemku parc.č. 1382/3, k.ú. Buštěhrad,o výměře cca 6,5 m
2
, byl vyvěšen na 

úřední desce dne 3.8.2020. 

O pronájem pozemku projevila zájem p.Xxxx Xxxxxxxxx. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na pacht  části 

pozemku parc.č. 1382/3,k.ú. Buštěhrad, o výměře cca 6,5 m
2
,  s p.Xxxxxx Xxxxxxxxx, za standardní 

určenou cenu pachtu. 

Pro: 8   Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 11 byl schválen 8 hlasy. 

 

V 18.40 hod. se dostavil M. Mudra – změna počtu zastupitelů na 9 

 

12. Smlouva o řízení projektu v době udržitelnosti – cyklostezka mezi městem Buštěhrad a LKA, s.r.o. 

Společnost LKA s.r.o. zpracovala pro město Buštěhrad žádost o dotaci na projekt Cyklostezka mezi 

Buštěhradem a Lidicemi,  a nyní nabízí městu Buštěhrad Smlouvu o řízení projektu v době udržitelnosti 

na tyto činnosti:  

- Roční zpracování monitorovacích zpráv udržitelnosti projektu za cenu 6.000,- Kč bez DPH/rok 

- Příprava podkladů pro kontrolu projektu v době udržitelnosti projektu za cenu 9.000,- Kč bez 

DPH/rok 

- Cestovné ve výši 7,50 Kč/km dle skutečně ujetých km 

Udržitelnost projektu je 5 let 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné přopmínky. 

Diskuze: 0 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                   

6 

 

 

 

  Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje uzavření „Smlouvy o řízení projektu 

v době udržitelnosti“ mezi městem Buštěhrad a spol. LKA, s.r.o. na akci „Cyklostezka mezi Buštěhradem 

a Lidicemi“ . Cena za plnění je 6.000,- Kč bez DPH za roční zpracování monitorovacích zpráv 

udržitelnosti projektu,  9.000,- Kč bez DPH za přípravu podkladů pro kontrolu v době udržitelnosti 

projektu a cestovné ve výši 7,50 Kč/km. 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 2 (J. Blesk, M. Mudra) 

Návrh usnesení č. 12 byl schválen 7 hlasy. 

 

 

13. Rozšíření MŠ Buštěhrad – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Buštěhrad a společností 

Martin Vršecký s.r.o. 

Zastupitelé města schválili Dodatek ke smlouvě č.1, který nebyl poskytovatelem dotace akceptován 

kvůli zjevně nesprávným částkám položek víceprací, méněprací a celkovou cenou díla. 

Smluvní strany se dohodly na Dodatku ke smlouvě č. 2, který výše uvedené položky upravuje a doplňuje 

další. Vysoutěžená cena díla je 12 114.802,- Kč bez DPH,  aktualizovaný rozpočet (po reklamaci) je 

13 086.344,- Kč bez DPH. 

J. Blesk – zda  došlo k reklamaci projektu u projektanta?  Odp. – projektant díla na základě reklamace 

smlouvy upravil položky tak , jak jsou uvedeny v Dodatku č. 2.  Z právního hlediska nelze do doby 

ukončení stavby uplatnit proti projektantovi žádné kroky. Po ukončení stavby a konečném vyčíslení 

důsledků bude připraveno posouzení a návrh jak se na projektantovi domáhat vzniklé škody. 

Diskuze: 0 

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

dne 29.04.2020 mezi městem Buštěhrad a Martinem Vršeckým s.r.o.,  kde je celková cena díla ve výši 

13 086.344,- Kč bez DPH. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 1  (J. Blesk) 

Návrh usnesení č. 13 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

14. Schválení výše nájemného v sociálním bytě č. 1 v č.p. 65 

Z důvodu rekonstrukce bytů v č.p. 128 byli nájemníci z těchto bytů dočasně přestěhování do náhradních 

bytů v č.p. 65.  Rekonstrukce bytů proběhla v rámci dotace a zrekonstruované byty mají nyní statut 

sociálních bytů.  V důsledku toho tak nebylo možné přestěhovat zpět 1 rodinu, jejíž počet členů 

přesahuje povolený hygienický limit.  Rodině  byla proto nabídnuta možnost zůstat v bytě v č.p. 65, 

který svou výměrou lépe odpovídá potřebám rodiny. Protože se však jedná o rodinu sociálně slabou a 

nájemné stanovené pro tento byt by pro ně bylo neúnosné, bylo ve spolupráci se sociálním a zdravotním 

výborem navrženo, aby rodina platila nájemné ve stejné výši jako když užívali byt v č.p. 128. 

J.Blesk – zda jsou všechny osoby v bytě přihlášeny k TP v Buštěhradě?  Odp. –  pouze 1 osoba není 

v Buštěhradě k TP přihlášena. 

Rodina má dosud stanovené nájemné ve výši 3.032,- Kč/měs. + zálohy na služby ve výši 1.470,- Kč. 

Z důvodu různých sankcí od ÚP rodina v současné době nedosáhne na sociální příspěvky. 

J. Blesk – chce, aby byly nastaveny stejné podmínky pro všechny, tudíž by ve větším bytě měli platit i 

vyšší nájemné. 

S. Šumná – nájemní smlouva je uzavřena na 1 rok a situace se může změnit poté, co dosáhnou na nové 

sociální dávky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výši nájemného v sociálním bytě č. 1 v č.p. 

65, a to 3.025,- Kč měsíčně + služby. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 14 byl schválen 9 hlasy. 
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15. Schválení navýšení odměn pro volební komisaře 

V souvislosti se současnou epidemiologickou situací  a nutností zvýšených hygienických opatření, 

navrhuje předsedající navýšení zákonné odměny každému členu okrskové volební komise pro volby do 

zastupitelstva kraje a volby do Senátu Parlamentu ČR, a to o 1.000,- Kč. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje navýšení zákonné odměny pro volební 

komisaře pro volby do zastupitelstev krajů a pro volby do Senátu Parlamentu ČR o 1.000,-Kč pro 

každého člena komise. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 1  (J. Blesk) 

 

 

16. Revokace usnesení č. 16 ze zasedání č. 6/2020 (účelový dar pro SK Buštěhrad) 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu revokuje usnesení č. 16 ze zasedání MěZ č. 06/2020 

ze dne 24.6.2020 tak, že ruší poskytnutí mimořádné dotace ve výši 40.000,- Kč spolku SK Buštěhrad. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 16 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

17. SK Buštěhrad – žádost o nákup a zapůjčení kontejneru 

Předsedající navrhla odložení tohoto bodu, protože spolek SK Buštěhrad prověřuje ještě další možnosti 

získání kontejneru. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny další připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usneseni: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odložení bodu č. 17 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení byl přijat 9 hlasy. 

 

 

18.  Smlouva o spolupráci mezi městem Buštěhrad a společností Družstvo EUROSIGNAL (budování 

sítě elektronických komunikací) 

Město obdrželo nabídku firmy Družstvo EUROSIGNAL na budování a modernizaci sítě elektronických 

komunikací na území Buštěhradu ( lokalita Na Chmelnici). 

J.Plášek – společnost EUROSIGNAL by schválením spolupráce získala výhradní právo, resp. monopol 

na poskytování služeb elektronické komunikace v rámci vybudované sítě v dané lokalitě Zastupitelé 

rozhodli prověřit, zda by se našla ještě další výhodnější nabídka, a získat reference na výše uvedenou 

firmu. 

Předsedající navrhla  odložení projednání tohoto bodu. 

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

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 18 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

19. Schválení podání žádosti o dotaci z dotačního titulu 9/2019 NPŽP „Sázíme budoucnost“, která 

bude realizována spolkem Futura academica z.s. a dále jeho pobočným spolkem „Acer, pobočný 

spolek Futura academica z.s. 

Žádost o dotaci již byla schválena a podána, je třeba doplnit nové znění usnesení: 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výsadbu stromů z dotačního 

titulu 9/2019 NPŽP „Sázíme budoucnost“, která bude realizována spolkem Futura academica z.s. a dále 

jeho pobočným spolkem „Acer, pobočný spolek Futura academica z.s. Tyto výše uvedené spolky jsou 

rovněž žadatelem o dotaci. Výsadba bude provedena v termínu v souladu s danou výzvou a dle 

předloženého návrhu a odborného posudku, který zastupitelstvo schválilo společně se souhlasem 

majitele pozemku s výsadbou. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 19 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

20. Pronájem hrobového místa D-II-9/K8                                                                                             Záměr 

na pronájem hrobového místa D-II-9/K8 byl vyvěšen na úřední desce dne 5.8.2020. 

V řádném termínu se přihlásila pouze 1 zájemkyně – p.Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx, Hořovice, 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pronájem hrobového místa D-II-9/K8 p. 

Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se:0 

Návrh usnesení č. 210 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

21. Návrh na zařazení do registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad 

Předsedkyně sociálního a zdravotního výboru předložila návrh na zařazení p.Xxxx Xxxxxxxxx, Pchery,  

do registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad. Žadatelka splňuje všechny požadavky pro bydlení v DPS. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení p. Xxxx Xxxxxxx do registru 

čekatelů na byt v DPS Buštěhrad. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 21 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

22. Změna ve složení členů Výboru pro životní prostředí 

Na základě vlastního rozhodnutí odchází z Výboru pro životní prostředí p. Eva Gallatová.  Předseda 

výboru na její místo navrhuje schválit p. Jiřinu Kopsovou. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky: 

L. Zámyslický: upozornil na nedostatečnou aktu arizaci členů jednotlivých výborů na webových 

stránkách města. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje p. Jiřinu Kopsovou za členku Výboru pro 

životní prostředí. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 22 byl schválen 9 hlasy. 

 

V 19.15 hod. odešel J. Mrkvička – změna počtu zastupitelů na 8 

 

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

Ředitel ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad předložil zastupitelům Volební řád pro volby do Školské rady při 

ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad. Školská rada při ZŠ a MŠ má 9 členů- třetinu školské rady volí zákonní 

zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu členů jmenuje zřizovatel. 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci je Volební řád doplněn o možnost volby do školské rady 

jak prezenčně, tak i online. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Volební řád pro volby do 

školské rady při ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 23 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

24. Žádost místní organizace „Věčně mladí senioři“ o povolení vysazení ovocného stromu (jabloně) 

na pozemku města Buštěhradu 

S. Šumná požádala jménem MO o povolení vysadit ovocný strom na obecním pozemku. Jednalo by se o 

jabloň – nápad vznikl při akci „štrůdlování“, která je součástí podzimních jarmarků v Buštěhradě.  

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje žádost MO „Věčně mladí senioři“ o 

povolení vysazení ovocného stromu (jabloně) na pozemku města. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č. 24 bylo schváleno 8 hlasy. 

 

 

25. Obecná diskuze 

S. Šumná – problematika dlouhodobě zaparkovaných automobilů v ulicích Buštěhradu, možná 

spolupráce s Obecní policií Koleč. Odp. – Obecní policii jsou předávány  informace o zaparkovaných 

autech v ulicích. Vzhledem k upozornění na několik evidentně nepojízdných aut, město přistoupí opět 

k akci „vraky“. 

Xxxxxxxxxx -  dotaz na Veřejnou vyhlášku města, která upravuje konzumaci alkoholu na veřejnosti. 

Odp. – dle vyhlášky je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje u školy, školky a na dětských hřištích, 

to do až vzdálenosti 50 m od nich. 

 

Dále se do diskuze nikdo nepřihlásil, předsedající ukončila zasedání v 19.30 hod. 
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Usnesení 

ze  zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 08/2020 ze dne 

23.09.2020 

 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 0682020 ze dne 23.09.2020 přijalo tato usnesení: 

 

Schvaluje: 

Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu p Pavla Vavrušku a p. Jakuba Pláška, zapisovatelku tohoto 

zasedání p. Janu Zemanovou. 

Usnesením č. 2 – zápis ze zasedání č. 7/2020 ze dne 05.08.2020 

Usnesením č. 3 – upravený program zasedání městského zastupitelstva č. 08/2020 

                  Usnesením č. 4 – rozpočtové opatření č. 7/2020 

                      Usnesením č. 6 – dodavatele na akci „Buštěhrad-Rekonstrukce kuchyně v objektu mateřské  

                                               školy Oty pavla v Buštěhradě“, a to nabídku firmy Gast-PRO s.r.o., 

                                                IČ 25939645, za nabídkovou cenu 1 562.908,- Kč bez DPH 

                   Usnesením č. 7 – schvaluje dodavatele na akci „Vybavení odborných učeben ZŠ a MŠ 

                                                Oty Pavla Buštěhrad“, a to firmu AV MEDIA, a.s., Praha 10, IČ 48108375, 

                                                za nabídkovou cenu 2 349.198,- Kč bez DPH 

                   Usnesením č. 8 – výběr dodavatele na akci „Obnova sportoviště v ZŠ Buštěhrad!, a to firmu 

                                                4soft, s.r.o., Tanvald, IČ 28703384, za nabídkovou cenu 3 481.423,80 Kč bez  

                                                DPH 

                   Usnesením č. 10 – uzavření pachtovní smlouvy na pacht pozemku parc.č. 1560/2, k.ú. 

                                                Buštěhrad, o výměře cca 400 m
2
, s p.Xxxxxx Xxxxxxxxxx, za standardní 

                                                 určenou cenu pachtu. 

                   Usnesením č. 11-  uzavření pachtovní smlouvy na pacht části pozemku parc.č. 1382/3, 

                                                 k.ú. Buštěhrad, o výměře cca 6,5 m
2
, s p.Xxxxxx Xxxxxxxxxx, za standardní 

                                                 určenou cenu pachtu. 

                       Usnesením č. 12- uzavření „Smlouvy o řízení projektu v době udržitelnosti“ mezi městem 

                                                 Buštěhrad a spol. LKA, s.r.o., na akci „Cyklostezka mezi Buštěhradem 

                                                 a Lidicemi“. Cena za plnění je 6.000,- Kč bez DPH za roční zpracování 

                                                 monitorovacích zpráv udržitelnosti projektu, 9.000,- Kč bez DPH za přípravu 

                                                 podkladů pro kontrolu v době udržitelnosti projektu a cestovné ve výši  

                                                 7.50 Kč/km. 

                   Usnesením č. 13- Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.04.2020 mezi městem 

                                                Buštěhrad a Martinem Vršeckým s.r.o., kde je celková cena díla ve výši 

                                                 13 086.344,- Kč bez DPH. 

                   Usnesením č. 14- výši nájemného v sociálním bytě č. 1 v č.p. 65, a to 3.025,- Kč měsíčně 

                                                 + služby. 

                   Usnesením č. 15 – navýšení zákonné odměny pro volební komisaře pro volby do zastupitelstev 

                                                 krajů a pro volby do Senátu Parlamentu ČR o 1.000,- Kč  pro každého člena 

                                                 komise 

                    Usnesením č. 17- odložení bodu č. 17 

                    Usnesením č. 18- odložení bodu č. 18 
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                    Usnesením č. 19- výsadbu stromů z dotačního titulu 9/2019 NPŽP „Sázíme budoucnost“, která 

                                                 bude realizována spolkem Futura academica z.s., a dále jeho pobočným 

                                                 spolkem „Acer, pobočný spolek Futura academica z.s. Tyto výše uvedené 

                                                 spolky jsou rovněž žadatelem o dotaci. Výsadba bude provedena v termínu  

                                                 v souladu s danou výzvou a dle předloženého návrh a odborného posudku, 

                                                  který zastupitelstvo schválilo společně se souhlasem majitele pozemku 

                                                 s výsadbou 

                     Usnesením č. 20- pronájem hrobového místa D-II-9/K8 p. XXxxxxx Axxx Xxxxxxxxxx 

                     Usnesením č. 21- zařazení p. Xxxx Xxxxxxxx do registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad 

                     Usnesením č. 22- Jiřinu Kopsovou za členku Výboru pro životní prostředí 

                     Usnesením č. 23- Volební řád pro volby do školské rady při ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 

                      Usnesením č. 24- žádost MO „Věčně mladí senioři“ o povolení vysazení ovocného stromu 

                                                  (jabloně) na pozemku města. 

 

 

 

                      Zamítá  

                      Usnesením č. 5- vyhlášení místního referenda 

                      Usnesením č. 9 –vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 1000, k.ú. Buštěhrad, 

                                                o výměře cca 60 m
2 

 

                                  
Revokuje 

                       Usnesením č. 16-usnesení č. 16 ze zasedání MěZ č. 06/2020 ze dne 24.6.2020, tak, že ruší 

                                                  poskytnutí mimořádné dotace ve výši 40.000,- Kč spolku SK Buštěhrad. 

 

 

 

                                   Zápis byl vyhotoven dne 02.10.2020 

                 

  

               

                      

. 

                                  
      

                   Ověřovatelé: 

     

                   Pavel Vavruška    …………………………………………… 

 

                   Jakub Plášek     …………………………………………… 

 

                   Starostka města 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


