
                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne  26.02.2020 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

                                                                     č. 02/2020 

                                                                  

                                 

Přítomni: Daniela Javorčeková ,  Magda Kindlová, Jiří Blesk, Eva Gallatová (17.35 hod.), Hana Hejná 

(17.40 hod.), Jiřina Kopsová, Milan Mudra, Pavel Vavruška, Stanislava Šumná 

 

Omluveni:      Jan Mrkvička, Jakub Plášek 

       

V sále přítomno v době zahájení 6 občanů 

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.  Stanislavu Šumnou a p. Jiřinu 

Kopsovou 

Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Jana Zemanová. 

K návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje ověřovatele zápisu p. Stanislavu Šumnou 

a p. Jiřinu Kopsovou, a  jako zapisovatelku schvaluje Janu Zemanovou 

Pro:  7    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 1 schválen 7 hlasy 

 

V 17.35 se dostavila p. Eva Gallatová – změna počtu zastupitelů na 8 

 

2.       Kontrola usnesení z minulých zasedání č. 10/2019 a č. 11/2019 

      Předsedající uvedla, že dle předložených protokolů o kontrole usnesení, byla všechna usnesení  

      z těchto zasedání naplněna. 

      Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí. 

 

            

3.       Schválení zápisu ze zasedání č. 1/2020 

      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. 1/2020 ze dne  

      22.01.2020. 

      Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 3 schválen 8 hlasy 

 

 

4. Návrh programu zasedání 

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

deskách  a navrhla úpravu programu jednání: 

 

- Bod č. 9 –  nové znění – ZUŠ Buštěhrad:  

a) Schválení účetní závěrky za rok 2019 
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b) Schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 

c) Schválení odpisového plánu na rok 2020 

Pro zařazení do programu:  8 

 

- Bod č. 10 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 

mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a.s. : 

a) Buštěhrad_u MŠ obnova kNN 

b) Buštěhrad U hřiště obnova kNN 

Pro zařazení do programu: 8 

 

- Nový bod č. 17 – Smlouva o spolupráci o výstavbě optické sítě mezi městem Buštěhrad a společností 

3SNET s.r.o. 

Pro zařazení do programu: 8 

 

V souvislosti s doplněním programu dochází k přečíslování bodů programu. 

 

Návrh doplněného programu zasedání: 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Kontrola usnesení za zasedání č. 10/2019 a č.11/2019  

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 01/2020 

4. Návrh programu /doplnění programu/ schválení programu zasedání 

5. Rozpočtové opatření  

6. Dotace spolkům 

7. Obecně závazná vyhláška města Buštěhrad č. 1/2020 O místním poplatku za zhodnocení stavebního 

pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace 

8. DPS Buštěhrad – schválení přijetí dotace ze Středočeského kraje na rok 2020 

9. ZUŠ Buštěhrad 

a) Schválení účetní závěrky za rok 2019 

b) Schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 

c) Schválení odpisového plánu na rok 2020 

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

Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a.s.: 

a) Buštěhrad_u MŠ obnova kNN 

b) Buštěhrad U hřiště obnova k NN 

11. Schválení přijetí účelového daru 50.000,- Kč městu Buštěhrad od spolku Butzkow 

12. Schválení přijetí účelového daru 5.000,- Kč pro ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad od společnosti 

DYNEX Technologies, s.r.o. 

13. Výběr dodavatele na akci „Buštěhrad – Starý Hrad VO, rozvody VO, rozhlas“ 

14. Obecní byt v č.p. 65 – revokace usnesení č. 5 ze zasedání č. 1/2020, nové usnesení – byt nabídneme 

jako služební pro obecního strážníka 

15. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcemi Lidice, Makotřasy, Dřetovice a Zájezd 

na školní rok 2020/2021 

16. Doplnění ceníku služeb infocentra 

17. Smlouva o spolupráci o výstavbě optické sítě mezi městem Buštěhrad a společností 3SNET, s.r.o. 

18. Obecná diskuze 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje upravený program zasedání městského 

zastupitelstva č. 02/2020 

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 4  byl schválen 8 hlasy. 

 

V 17.40 hod. se dostavila Hana Hejná – změna počtu zastupitelů na 9 
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5. Návrh na změnu rozpočtu Města Buštěhradu – rozpočtové opatření č. 1/2020 

Předsedající seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2020, 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. 01/2020 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 5 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

6. Dotace spolkům 

Zastupitelé při přidělování dotací posuzovali hlavně počty členů s důrazem na mládež a seniory, 

provozní  náklady a sebeprezentaci směrem do města a navenek. Předsedající seznámila přítomné s výší 

poskytnutých dotací jednotlivým spolkům, které o dotaci na rok 2020 požádaly. (Rozdělení dotací je 

přílohou tohoto zápisu). 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výši dotací spolkům na rok 2020 podle 

přiložené tabulky, v celkové výši 960.000,- Kč, z rozpočtu města Buštěhradu. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 6 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

7. Obecně závazná vyhláška města Buštěhrad  1/2020 o místním poplatku za zhodnocení stavebního 

pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace 

Město Buštěhrad touto vyhláškou zavádí místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností 

jeho připojení na městem vybudovanou stavbu kanalizace v ulicích Javorová, Topolová a Břízová. 

Možností připojení se rozumí, že technicky a právně je možné předmětný pozemek trvale na kanalizaci 

připojit, uzavřít smlouvu o odvádění odpadních vod a začít odpadní vody do kanalizace odvádět. Sazba 

poplatku je stanovena ve výši 60,- Kč /m
2
 pozemku. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 1/2020 o 

místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 7 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

8. DPS Buštěhrad – schválení přijetí dotace ze Středočeského kraje na rok 2020 

Středočeský kraj  poskytuje DPS Buštěhrad jednorázovou účelovou neinvestiční dotaci ve výši 

2 153.500,- Kč na poskytování sociálních služeb. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace od 

Středočeského kraje pro DPS Buštěhrad  na rok 2020, ve výši 2 153.500,- Kč. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8 byl schválen 9 hlasy. 
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9. ZUŠ Buštěhrad: 

a) Schválení účetní závěrky za rok 2019 

Návrh usnesení: 

Zastupitelé města Buštěhradu vycházeli při schvalování roční účetní závěrky příspěvkové organizace 

ZUŠ Buštěhrad za rok 2019 z účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni 31.12.2019. Účetnictví 

ZUŠ Buštěhrad za rok 2019 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace 

příspěvkové organizace města. Výsledek hospodaření ZUŠ Buštěhrad za rok 2019 činí 289.031,07 

Kč. Výsledek hospodaření bude převeden v plné výši do rezervního fondu příspěvkové organizace. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č.9a) byl schválen 9 hlasy. 

 

b) Schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZUŠ Buštěhrad za rok 2019 činí 289.031,07 Kč. 

Ředitel ZUŠ Buštěhrad navrhl převést HV v plné výši do rezervního fondu.  

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh na rozdělení hospodářského 

výsledku za rok 2019 příspěvkové organizace ZUŠ Buštěhrad.  Hospodářský výsledek ve výši 

289.031,07 Kč bude v plné výši převeden do rezervního fondu, Fond odměn – 0. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 9b) byl schválen 9 hlasy. 

 

c) Schválení odpisového plánu na rok 2020 

Ředitel ZUŠ Buštěhrad požádal o schválení odpisového plánu, který je tvořen z účetních odpisů 

Pianina Petrof, Notebooku Appel a Mixážního pultu.  Výše účetního odpisu za rok činí 53.154,- Kč.  

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odpisový plán na rok 2020 dle 

předloženého návrhu. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 9c) byl schválen 9 hlasy. 

 

 

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

Buštěhrad a ČEZ Distribuce a.s.: 

a) Buštěhrad_u MŠ obnova kNN- zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN, vč. sítě pro 

elektronickou komunikaci, přípojková skříň a rozpojovací skříň – bude umístěno na pozemcích 

města a jeho provozovatel je povinen  k těmto pozemkům zřídit věcné břemeno.  Celková výše 

jednorázové úhrady za VB činí 159.720,- Kč. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

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

zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „Buštěhrad_u MŠ obnova kNN“, mezi městem 

Buštěhrad a spol. ČEZ Distribuce, a.s. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 10a)  byl schválen 9 hlasy. 
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b) Buštěhrad U hřiště obnova kNN 

Zařízení distribuční soustavy stejné jako v předchozím bodě. Celková výše jednorázové úhrady za 

VB činí 191.640,- Kč. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

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

zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu „Buštěhrad U hřiště obnova kNN“, mezi 

městem Buštěhrad a spol. ČEZ Distribuce, a.s. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 10b) byl schválen 9 hlasy. 

 

 

11. Schválení přijetí účelového daru 50.000,- Kč městu Buštěhrad od spolku Butzkow 

Spolek Butzkow zajišťuje občerstvení na kulturních akcích města Buštěhradu a městu Buštěhrad 

poskytne částku 50.000,- Kč na nákup nového projektoru pro letní kino v Buštěhradě, s možností využití 

i pro další akce města. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí účelového daru ve výši 50.000,- Kč 

od spolku Butzkow na nákup nového projektoru. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 11 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

12. Schválení přijetí účelového daru 5.000,- Kč pro ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad od spol. DYNEX 

TECHNOLOGIES, spol. s r.o. 

Spol. DYNEX TECHNOLOGIES poskytne částku ve výši 5.000,- Kč jako dar na  ples ZŠ a MŠ Oty 

Pavla v Buštěhradě. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí účelového daru ve výši 5.000,- Kč 

pro ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad od spol. DYNEX TECHNOLOGIES spol. s r.o. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 12 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

13. Výběr dodavatele na akci „Buštěhrad-Starý Hrad VO, rozvody VO, rozhlas“ 

Na uvedenou veřejnou zakázku dodali nabídky 3 firmy a dne 19.02.2020 byly vyhodnoceny. Nabídky 

byly hodnoceny dle jediného kritéria – ekonomické výhodnosti, a proto byla vybrána firma 

ELEKTROMONT Matějka, a.s.. 

1. ELEKTROMONT Matějka, a.s., Nové Strašecí    nabídková cena  4 189.497,51 Kč bez DPH 

2. UNISERVIS HAŠEK s.r.o.,  Žilina           nabídková cena   4 683.251,- Kč bez DPH 

3. ELEKTROŠTIKA s.r.o., Praha 4           nabídková cena  5 228.780,30 Kč bez DPH 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zhotovitele na akci „Buštěhrad-Starý Hrad 

VO, rozvody VO, rozhlas“, a to nabídku dodavatele ELEKTROMONT Matějka a.s., Nové Strašecí, za 

cenu ve výši 4 189.497,51 Kč bez DPH. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 13 byl schválen 9 hlasy. 
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14. Obecní byt v č.p. 65 – revokace usnesení č.5 ze zasedání č. 1/2020, nové usnesení –byt nabídneme 

jako služební pro obecního strážníka 

Usnesením č. 5 ze zasedání č. 1/2020 zastupitelstvo města Buštěhradu schválilo nabídnout uvolněný byt 

v č.p. 65 veřejnosti obálkovou metodou. 

Předsedající navrhla  nabídnout tento byt jako byt služební pro obecního strážníka. Poptávka na pracovní 

místo obecního strážníka již byla vypsána v minulém roce a nabídka bytu by mohla zvýšit šanci na 

obsazení tohoto místa.  V uvedeném bytě probíhá v současné době jeho rekonstrukce. 

Zastupitelé navrhli, aby nabídka bytu jako služebního byla časově omezena, a to na dobu 2 měsíců. 

X.Xxxxxx – zda je v rozpočtu města počítáno s náklady na obecní policii. Odp. – v rozpočtu na r. 2020 

tato položka uvedena není. Město má zpracovány podklady, kde jsou vyčísleny veškeré náklady na 1 

obecního strážníka.  V případě, že by se podařilo místo obsadit, je možné nalézt v rozpočtu finanční 

prostředky a úpravu rozpočtu řešit rozpočtovým opatřením. 

Návrh usnesení: Revokace usnesení č.5 MěZ ze dne 22.01.2020 – zápis č. 1/2020 – nové znění: 

Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje, aby zrekonstruovaný byt v č.p.65  byl po dobu 2 měsíců 

nabídnut jako byt služební pro obecního strážníka. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 14 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

15. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcemi Lidice, Makotřasy, Dřetovice a Zájezd 

na školní rok 2020/2021. 

Výše uvedené obce se podle školského zákona dohodly vytvořit společný školský obvod základní školy, 

jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, příspěvková organizace, 

jejímž zřizovatelem je město Buštěhrad.  Protože kapacita základní školy je omezená, nebude Dohoda 

uzavřena s obcemi Stehelčeves a Číčovice.  Dále zastupitelé navrhli projednat s dotčenými obcemi 

placení finančního příspěvku a jeho výši za každého žáka. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dohodu o vytvoření školského obvodu 

s obcemi Lidice, Makotřasy, Dřetovice a Zájezd na školní rok 2020/2021. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 15 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

16. Doplnění ceníku služeb infocentra 

Infocentrum Buštěhrad získalo dotaci, ze které byla zakoupena nová A3tiskárna a laminovačka Díky 

tomu se rozšířila nabídka služeb poskytovaných návštěvníkům infocentra a dochází tak k doplnění 

ceníku služeb: 

Kopírování – formát A3 – jednostr. tisk  - ČB -  5 Kč/stránka         Barva – 12,- Kč/stránka 

                                     oboustr. tisk               6,-Kč/stránka                     24,- Kč/stránka 

      Laminace -    formát A5    15,- Kč 

                                        A4   17,- Kč 

                                        A3   36,- Kč 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplnění ceníku služeb infocentra 

Buštěhrad dle předloženého návrhu. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 16 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                   

7 

 

 

17. Smlouva o spolupráci o výstavbě optické sítě mezi  městem Buštěhrad a společností 3SNET s.r.o., 
Předmětem smlouvy je využití pozemků města k vybudování a realizaci telekomunikační liniové stavby 

podzemních optických sítí. Výstavba optiky bude probíhat v koordinaci s energetickými stavbami na 

řešeném území města. Společnost 3SNET provede instalaci optické sítě v jednotlivých zájmových 

bodech, kde bude optická síť zakončená optickou zásuvkou připravenou pro aktivní prvek (např. 

městský úřad,  ZUŠ, ZŠ a MŠ, DPS).  

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o spolupráci týkající se optické 

infrastruktury ve městě Buštěhrad. 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 17 byl schválen 9 hlasy. 

 

 

18. Obecná diskuze 

J. Kopsová – informace k akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, který se bude konat dne 4.4.2020 

D. Javorčeková – informace k Obecní policii Koleč – smlouva mezi městem Buštěhrad a obecní policií 

Koleč je podepsána, nyní se čeká na její chválení Krajským úřadem Středočeského kraje. 

                          - informace k výstavbě cyklostezky,  opravě sociálních bytů,  přístavbě MŠ, revitalizace  

                            Tyršovy ulice 

X.Xxxxxxxxxx -  havarijní stav topolů u fotbalového hřiště. Odp. – bude řešeno ve spolupráci 

s dendrologem.                             

 

 

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

zasedání v 18.45 hod. ukončila. 
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Usnesení 

ze  zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 02/2020 ze dne 

26.02.2020 

 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 02 ze dne 26.02.2020 přijalo tato usnesení: 

 

Schvaluje: 

Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu p Stanislavu Šumnou a p. Jiřinu Kopsovou, zapisovatelku 

tohoto zasedání p. Janu Zemanovou. 

Usnesením č. 3 – zápis ze zasedání č. 1/2020 ze dne 22.01.2020 

Usnesením č. 4 – upravený program zasedání městského zastupitelstva č. 02/2020 

                  Usnesením č. 5 – rozpočtové opatření č. 1/2020 

                  Usnesením č. 6 – výši dotací spolkům na rok 2020 podle předložené tabulky v celkové výši  

                      960.000,- Kč, z rozpočtu města Buštěhradu 

                   Usnesením č. 7 – Obecně závaznou vyhlášku 1/2020 o místním poplatku za zhodnocení  

                   stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace 

                   Usnesením č. 8 – přijetí účelové neinvestiční dotace od Středočeského kraje pro DPS Buštěhrad 

                          na rok 2020, ve výši 2 153.500,- Kč 

                  Usnesením č. 9a) – zastupitelé města Buštěhradu vycházeli při schvalování roční účetní závěrky  

                          příspěvkové organizace ZUŠ Buštěhrad za rok 2019 z účetních výkazů sestavených 

                         k rozvahovému dni 31.12.2019. Účetnictví ZUŠ Buštěhrad za rok 2019 poskytuje věrný 

                         a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace příspěvkové organizace města. 

                         Výsledek hospodaření ZUŠ Buštěhrad za rok 2019 činí 289.031,07 Kč. Výsledek  

                         hospodaření bude převeden v plné výši do rezervního fondu příspěvkové organizace. 

                   Usnesením č. 9b) – návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 příspěvkové  

                       organizace ZUŠ Buštěhrad. Hospodářský výsledek ve výši 289.031,07 Kč bude v plné výši 

                       převeden do rezervního fondu,  Fond odměn – 0. 

                   Usnesením č. 9c) – odpisový plán na rok 2020 dle předloženého návrhu 

                   Usnesením č. 10a) – uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

                         o umístění stavby „Buštěhrad_u M%S obnova kNN, mezi městem Buštěhrad a spol. 

                         ČEZ Distribuce, a.s. 

                   Usnesením č. 10b) – uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a  

                          smlouvu o právu provést stavbu „Buštěhrad U hřiště obnova kNN“, mezi 

                          městem Buštěhrad a spol. ČEZ Distribuce a.s. 

                    Usnesením č. 11 – přijetí účelového daru ve výši 50.000,- Kč od spolku Butzkow na nákup  

                          nového projektoru 

                    Usnesením č. 12 – přijetí účelového daru ve výši 5.000,- Kč pro ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 

                          od spol. DYNEX TECHNOLOGIES spol. s r.o. 

                    Usnesením č. 13 – zhotovitele na akci „Buštěhrad-Starý Hrad VO, rozvody VO, rozhlas“, a to  

                           nabídku dodavatele ELEKTROMONT Matějka a.s., Nové Strašecí, za cenu ve výši 

                           4 189.497,51 Kč bez DPH 

                    Usnesením č. 14 – Revokace usnesení č. 5 MěZ ze dne 22.01.2020 – zápis č. 1/2020 – nové 

                           znění : Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje, aby zrekonstruovaný byt v č.p. 65 

                           byl po dobu 2 měsíců nabídnut jako byt služební pro obecního strážníka 

                    Usnesením č. 15 – Dohodu o vytvoření školského obvodu s obcemi Lidice, Makotřasy, 

                           Dřetovice a Zájezd na školní rok 2020/2021 

                    Usnesením č. 16 – doplnění ceníku služeb infocentra Buštěhrad dle předloženého návrhu 

                    Usnesením č. 17 – Smlouvu o spolupráci týkající se optické infrastruktury ve městě Buštěhrad 
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         Bere na vědomí -  informaci o kontrole usnesení ze zasedání č. 10/2019 a 11/2019. 

 

 

 

                         Zápis by vyhotoven dne 05.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 


