
 

                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne 23. 09. 2021 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

č. 9 / 2021 

                                                                                                 

Č.j. :  1863 / 2021 - 1 

 

 

Přítomni:  Daniela Javorčeková, Jiří Blesk, Pavel Vavruška, Karel Jelínek, Jan  

Mrkvička, Hana Hejná, Eva Gallatová, Milan Mudra, Jakub Plášek-příchod v 17:40 

hod. 

                                   

Omluveni: Magda Kindlová, Jiřina Kopsová 

 

Přítomnost veřejnosti – jedna osoba. Pořizován audiozáznam. Zasedání bylo živě streamováno 

na facebookové stránce města. V době zahájení přítomno 8 z 11 zastupitelů, zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. 

 

1. Zahájení zasedání 

Zasedání zastupitelstva města zahájila v 17:34 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: Pavla Vavrušku a Karla Jelínka. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje ověřovatele zápisu Pavla 

Vavrušku a Karla Jelínka, jako zapisovatelku Dagmar Novotnou. 

Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 1 schválen. 

       

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 7/2021 

K zápisu ze zasedání č. 8/2021 nebyly vzneseny ze strany zastupitelů ani občanů žádné 

připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání č. 8/2021. 

Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 2 schválen. 

 

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

program zasedání: 

Předsedající informuje, že nemá žádné další body k doplnění návrhu programu jednání 

zastupitelstva. Žádné další návrhy nebyly předneseny.  

 

Znění programu:  

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 8/2021  

3. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

4. Rozpočtové opatření 

5. Schválení podání dotace do NSA na akci: Revitalizace sportovního areálu – etapa I. 
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6. Schválení nabídky TNT Consulting, s. r. o. na podání žádosti o dotaci a administrování 

dotace z NSA 

7. Schválení podání dotace do PZAD MK na akci: Zámek Buštěhrad - střední křídlo 

8. Přijetí účelového daru 200 000,- Kč od obce Lidice 

9. Přijetí účelového daru 200 000,- Kč od obce Makotřasy 

10. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky projektu revitalizace budovy ZS 

Buštěhrad 

11. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky projektu Oprava tarasu, Prokopova ulice 

12. Rozhodnutí o výběru dodavatele na akci „Vybudování parkovacích míst u MŠ Buštěhrad“ 

 

13. Schválení nabídky na prováděcí projekt na akci revitalizace budovy ZUŠ (p. Kouřimská) 

14. Schválení nabídky na provedení zpevněné plochy v ul. Tyršově (p. Salamánek) 

15. Schválení pronájmu pozemků parc. č. 1651, 1652, 1654 a 1655  

16. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB pro stavbu „Přeložka STL 

plynovodní přípojky pro RD č. p. 1036“ mezi městem Buštěhrad a GasNet, s. r. o. 

17. Změna ve složení Kulturního výboru  

18. Přidělení bytu v DPS 

19. Smlouva o řízení projektu s LKA, s. r. o. na akci „Vybavení odborných učeben v ZŠ a MŠ 

Oty Pavla“ 

20. Uzavření objednávek pro akci Zámek Buštěhrad - dendrochronologický a stavebně 

historický průzkum 

21. Obecná diskuze                    

                    

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje navržený program zasedání  

zastupitelstva č. 9/2021. 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 3 byl schválen. 

 

4. Rozpočtové opatření  9 / 2021  

Předsedající informuje o navrženém rozpočtovém opatření č. 9/2021, opatření se týká 

přesunu financí v oblasti příjmů, na volby. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021. 

Pro:8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 4 byl schválen. 

 

5. Schválení podání dotace do NSA na akci: Revitalizace sportovního areálu – etapa I. 

Předsedající informuje, že žádost o tuto dotaci již město letos jednou podávalo ě, výzva byla 

nakonec zrušena, a pak opětovně vypsána. Doporučuje tedy opět o tuto dotaci zažádat. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci: 

Poskytovatel dotace:    Národní sportovní agentura 

Program:                           162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024  

Výzva:                                11/2021 Specifická výzva „Regiony 2021“ 
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Název projektu:              „Revitalizace sportovního areálu – výstavba zázemí SK Buštěhrad 

“ 

Zastupitelstvo schvaluje i nutnou finanční spoluúčast města dle pravidel výzvy. 

Pro: 8                             Proti: 0                                   Zdržel se: 0            

Návrh usnesení č. 5 byl schválen.  

 

6. Schválení nabídky TNT Consulting, s. r. o. na podání žádosti o dotaci a administrování 

dotace z NSA 

Předsedající předkládá ke schválení nabídku administrace dotace na Revitalizaci sportovního 

areálu – výstavbu zázemí SK Buštěhrad od společnosti TNT Consulting. Tato firma pro 

město Buštěhrad již administrovala dotace, jejich finanční nabídka je konstantní. Maximální 

cena za administraci dotace, dotažnou do konce, je 125.000,-Kč bez DPH. 

Diskuze:0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nabídku firmy TNT 

Consulting, s. r. o. na podání žádosti o dotaci a administrování dotace z NSA za maximální 

cenu 125.000,-Kč bez DPH. 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 6 byl schválen. 

 

7. Schválení podání dotace do PZAD MK na akci: Zámek Buštěhrad - střední křídlo 

Předsedající navrhuje podání žádosti o dotaci. Žádosti do tohoto programu město Buštěhrad 

opakovaně podávalo, v průběhu času jsme byli vyřazeni, nyní zkoušíme znovu. 

V 17:40 hod. příchod zastupitele Jakuba Pláška, změna v počtu zastupitelů na 9. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání dotace do PZAD MK 

na akci: Zámek Buštěhrad - střední křídlo. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 7 byl schválen. 

 

8. Přijetí účelového daru 200 000,- Kč od obce Lidice 

Předsedající informuje o poskytnutém účelovém finančním daru od obce Lidice, dar je použit 

na výstavbu dvou tříd v ZŠ a MŠ Oty Pavla. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí účelového daru 200 

000,- Kč od obce Lidice. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 8 byl schválen. 

 

9. Přijetí účelového daru 200 000,- Kč od obce Makotřasy 

Předsedající informuje o poskytnutém účelovém finančním daru od obce Makotřasy, dar je 

použit na výstavbu dvou tříd v ZŠ a MŠ Oty Pavla. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí účelového daru 200 

000,- Kč od obce Makotřasy. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 9 byl schválen 
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10. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky projektu revitalizace budovy ZUŠ 

Buštěhrad-zrušení VŘ 

Předsedající informuje o vypsaném výběrovém řízení na akci: Revitalizace budovy ZUŠ 

Buštěhrad. Výběrové řízení proběhlo elektronicky, nebyla podána žádná nabídka. Navrhuje 

výběrové řízení zrušit. 

Diskuze:  0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozhodnutí o zrušení 

výběrového řízení na akci: Revitalizace budovy ZUŠ.  

Pro: 9     Proti: 0       Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 10 byl schválen. 

  

11. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky projektu Oprava tarasu, Prokopova 

ulice 

Předsedající informuje o třech nabídkách na tuto zakázku. Nabídku podali:  

1. Salamánek Stavby s.r.o. IČO: 03939154; nabídková cena: 1 474 651,-Kč bez DPH 

2. Roman Bušek, IČO: 457598;          nabídková cena:  1 497 591,-Kč bez DPH 

3. Petr Šén, IČO: 66776601;          nabídková cena:  1 562 132,-Kč bez DPH 

Nejvýhodnější nabídka je od firmy Salamánek Stavby, s.r.o. s nabídkovou cenou 1 474 651,-

Kč bez DPH. 

Diskuze: P. Vavruška: Průběh stavby bude až do příštího roku, podle projektu Ing. Dvořáka 

je nutné, aby stavba přes zimu vyzrála, a poté na jaře bude dokončení. J. Blesk: jsou tam 

nějaké stromy, jak s nimi bude naloženo? P. Vavruška: Jsou tam 3 stromy, bude se muset 

ošetřit.                                          

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výběr dodavatele stavby na 

akci Oprava tarasu-Prokopova ulice, firmu Salamánek Stavby, s.r.o., za nabídkovou cenu 

1 474 651,-Kč bez DPH. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 11 byl schválen. 

 

12. Rozhodnutí o výběru dodavatele na akci „Vybudování parkovacích míst u MŠ 

Buštěhrad“  

Předsedající informuje o nutnosti dostavby parkovacích míst u MŠ, v této návaznosti město 

poptalo dodávku stavby parkovacích míst. Osloveni byli tři dodavatelé:  

1. MISTAV PRAHA s.r.o., nabídková cena: 294 750,- Kč bez DPH 

2. Miroslav FERI, nabídková cena:           204 400,- Kč bez DPH 

3. Josef Tancoš, nabídková cena:                  271 246,- Kč bez DPH  

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka pana Miroslava Feri, cena: 204 400,- Kč bez DPH. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výběr dodavatele stavby 

parkovacích míst u MŠ Hřebečská, nabídku od pana Miroslava Feri, nabídková cena: 

204 400,- Kč bez DPH. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 12 byl schválen                              

 

13. Schválení nabídky na prováděcí projekt na akci revitalizace budovy ZUŠ (p. 

Kouřimská) 
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Předsedající informuje o stavebních úpravách v ZUŠ, přístavba schodiště. V rámci této 

stavby je nutno mít zpracovaný prováděcí projekt, prováděcí dokumentaci. Doteď nebyla 

zapotřebí, K této akci ji ale MMR vyžaduje. Nabídku podala Ing. Kouřimská, je ochotná a 

schopná prováděcí dokumentaci zhotovit rychle. 

Diskuze: J. Mrkvička: Co je obsahem? D. Javorčeková: Kompletní rekonstrukce budovy, jde 

o projekt pro provedení stavby, včetně schodiště a půdní vestavby. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nabídku Ing. arch. Nikol 

Kouřimské na provedení projektové dokumentace pro provádění stavby na akci: „Stavební 

úpravy v ZUŠ, přístavba schodiště“, za nabídkovou cenu: 169 000,-Kč. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 13 byl schválen. 

 

14. Schválení nabídky na provedení zpevněné plochy v ul. Tyršově  

Předsedající informuje o zhotovení pochozí zpevněné plochy v ulici Tyršova, která má za 

úkol napojit lokalitu v ulici Žeberova na chodník v ulici Tyršova. Nabídku na zhotovení 

podala firma Salamánek Stavby s.r.o., nabídková cena: 110 996,-Kč bez DPH. 

Diskuze: P. Vavruška: jde o pochozí lochu od ulice Žeberova na ulici Tyršova, práce by měla 

být hotova do 4. 10. 2021, kdy dojde k uzavírce silnice I/61, a kdy bude Tyršovou ulicí 

puštěn provoz ve směru do Prahy, na D7. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nabídku firmy Salamánek 

Stavby s.r.o., na zhotovení pochozí plochy v ulici Tyršova, za nabídkovou cenu: 110 996,-

Kč bez DPH. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 14 byl schválen. 

 

15. Schválení pronájmu pozemků parc. č. 1651, 1652, 1654 a 1655  

Předsedající informuje o vyvěšeném záměru na pronájem pozemků nad pivovarskými sklepy. 

Pozemky jsou městem nevyužívány, nabídku na pronájem podal pan Luboš Salamánek, chce 

pozemek oplotit a parkovat zde stavební techniku a zařízení. Má v úmyslu zřídit kamerový 

dohled a ostrahu pozemku. Nabízí 2000,-Kč měsíčně jako pronájem, s tím, že pozemek 

uklidí od náletů, provede jeho kultivaci, a očistí od zbytků materiálu po stavbě parkovacích 

míst, které prováděla společnost Bemett. Úklid pozemku se mu bude od nájmu odúčtovávat. 

Diskuze: J. Blesk: Nabídková cena se mu zdá nízká, dohoda o vyúčtování nevýhodná. J. 

Plášek: proč neuklidila pozemek společnost Bemett? D. Javorčeková: protože úklid pozemku 

a likvidace zbylé hlíny nebyl s nimi zasmluvněn. J. Plášek: je pro pronájem pozemků, ale 

chce řešení od firmy Bemett, kvůli zůstatku hlíny na pozemku. D. Javorčeková: Bemett již 

k tomuto nedonutíme, pan Salamánek bude mít s kultivací pozemků více práce, než jen úklid 

hlíny. P. Vavruška: Za tyto pozemky město odpovídá, a v současné době nejsou pozemky 

nad pivovarskými sklepy řádně zabezpečeny. Hrozí zde úraz, když se nějaké osoby budou po 

tomto pozemku pohybovat, omladina ráda navštěvuje sklepy, není to bezpečné. Z tohoto 

pohledu se mu jeví vhodné, že pozemky budou oploceny, zabezpečeny a hlídány. D. 

Javorčeková: je to standardní nájemní smlouva a kompenzace nebudou nekonečné. Ve 

smlouvě přesně vyspecifikujeme, co všechno tam pan Salamánek bude uklízet. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pronájem pozemků parc. č 

1651, 1652, 1654 a 1655 panu Luboši Salamánkovi, za cenu 2000,-Kč měsíčně, se 

závazkem kultivace a úklidu pozemků. 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: J. Blesk  
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Návrh usnesení č. 15 byl schválen. 

 

 

16. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB pro stavbu „Přeložka STL 

plynovodní přípojky pro RD č. p. 1036“ mezi městem Buštěhrad a GasNet, s. r. o. 

Předsedající informuje, že se jedná o plynovodní přípojku pro rodinný dům č. p. 1036, ulice 

U Cihelny. Věcné břemeno se týká pozemku města parc. č. 1278/4. 

Diskuze: P. Vavruška: Přípojka se bude dělat protlakem pod komunikací, nezničí se povrch 

vozovky.     

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

zřízení VB pro stavbu „Přeložka STL plynovodní přípojky pro RD č. p. 1036“ mezi městem 

Buštěhrad a GasNet, s. r. o. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 16 byl schválen. 

 

17. Změna ve složení Kulturního výboru  

Předsedkyně Kulturního výboru Eva Gallatová informuje o změně v obsazení kulturního 

výboru, odchází paní  místo ní přichází paní . 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje změnu ve složení Kulturního 

výboru, odstupuje paní  a nastupuje paní  

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 17 byl schválen 

 

18. Přidělení bytu v DPS 

Předseda  SaZ výboru J. Blesk informuje o žádosti ředitelky DPS o zařazení uchazeče do 

registru žadatelů o byt v DPS. Jedná se o paní ), bytem Beroun. Bylo 

provedeno šetření a žadatelka splňuje kritéria uchazeče o byt v DPS Buštěhrad. Doporučuje 

její zařazení do registru uchazečů. Tento bod bude rozdělen do podbodů, z nichž tento je 

označen jako 18a). Jako 18b) předkládá J. Blesk žádost o přidělení bytu v DPS paní  

, byt č. 31. Jako 18c) předkládá žádost o přidělení bytu v DPS manželům a 

 byt č. 40. V současné době nežádá o byt v DPS žádný občan přímo 

z Buštěhradu, doporučuje byty obsadit těmito žadateli. 

Diskuze: 0. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje: 

a) Zařazení paní , z Berouna, do registru uchazečů o byt v DPS 

Pro: 9     Proti:  0     Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 18a) byl schválen. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje: 

b) Přidělení bytu č. 31 v DPS Buštěhrad paní , z Berouna 

Pro: 9     Proti:  0     Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 18b) byl schválen. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje: 
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c) Přidělení bytu č. 40 v DPS Buštěhrad manželům , paní  

z Děčína a panu  z Děčína. 

Pro: 9     Proti:  0     Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 18c) byl schválen 

 

 

19. Smlouva o řízení projektu s LKA, s. r. o. na akci „Vybavení odborných učeben v ZŠ a 

MŠ Oty Pavla“ 

Předsedající informuje o projektu „Vybavení učeben ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad“, na nějž 

byla získána dotace z IROP, a u kterého je nutno sledovat udržitelnost.  

Plnění obsahuje zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu, včetně příloh, 

zpracování změn v době udržitelnosti projektu. Cena je 6.000,-Kč, bez DPH, ročně. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje smlouvu o řízení projektu s 

LKA, s. r. o. na akci „Vybavení odborných učeben v ZŠ a MŠ Oty Pavla za cenu 6.000,-Kč 

bez DPH ročně. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 19 byl schválen. 

 

20. Uzavření objednávek pro akci Zámek Buštěhrad - dendrochronologický a stavebně  

historický průzkum 

Předsedající informuje, že v rámci získané dotace na dendrochronologický a stavebně  

historický průzkum na zámku Buštěhrad je potřeba již nyní, podle podmínek dotace, mít tuto 

akci zasmluvněnu, a to do konce tohoto roku. Realizace proběhne až v roce 2022. Jsou zde 

dva typy prací, 1. aktualizace stavebně historického průzkumu, a 2. provedení hloubkových 

restaurátorských sond a dalších restaurátorských prací. Oslovila na provedení prací dva 

dodavatele, první služba bude dodána formou objednávky, druhá formou smlouvy o dílo. 

Osloveni byli:  

1. Mgr. Miroslav Kovář, Ořechová 0175, Ohrobec-Károv, IČ: 69482322, nabídková cena: 

155.000,-Kč, není plátcem DPH, pro provedení aktuálního stavebního průzkumu. 

2. MgA. Magdaléna Rečová, Bubenské nábřeží 866/11, Praha 7, IČ: 03199584, nabídková 

cena: 292.500,-Kč bez DPH. 

Celková cena díla je 447.500,-Kč bez DPH, Město Buštěhrad hradí 40% spoluúčast. 

Diskuze: J. Blesk: stojí tato akce za to? D. Javorčeková: tento průzkum zde byl prováděn již 

dříve, ale byl jen velmi zběžný. Pokud bychom v budoucnu chtěli střední křídlo zámku 

rekonstruovat, památkáři nám nařídí splnit tuto povinnost, udělat průzkum, nyní je šance jej 

mít provedený z dotace. Navíc, ve středním křídle se dochovaly poměrně cenné malby, bylo 

by dobré je zachovat. 

Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje: 

a) Objednávku prací u Mgr. Miroslava Kováře, sídlo: Ořechová 0175, Ohrobec-Károv, 

IČ: 69482322, za nabídkovou cenu: 155.000,-Kč, není plátcem DPH, pro provedení 

aktuálního stavebního průzkumu. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 20a) byl schválen. 

Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje: 

b) Smlouvu o dílo s MgA. Magdalénou Rečovou, Bubenské nábřeží 866/11, Praha 7, IČ: 

03199584, za nabídkovou cenu: 292.500,-Kč bez DPH. 

Pro: 9     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 20b) byl schválen 
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P. Vavruška: kdy je termín dokončení prací? D. Javorčeková: s prací nyní začínají a 

ukončeny by měly být práce koncem roku 2022. 

      

21. Obecná diskuze. 

D. Javorčeková: Informuje o vypsaném výběrovém řízení na referenta odpadového 

hospodářství. Dosavadní zaměstnankyně, , je dlouhodobě nemocná, a její návrat 

k aktivní práci je nejistý. Je potřeba toto místo obsadit, v případě jejího návratu, opět na půl 

úvazku, je možnost rozdělení pracovní náplně, která je i tak velmi obsáhlá, pro jednoho 

zaměstnance. Výběrové řízní běží do 6. 10. 2021. 

Dále informuje o opravě silnice I/61, od 4. 10. 2021 po dobu 6 týdnů, bude provoz z Prahy 

směrován po I/61 jedním pruhem do Kladna, a provoz do Prahy směrován ulicí Tyršovou, na 

D7. E. Gallatová: plánuje se omezení rychlosti v Tyršově ulici po tuto dobu? P. Vavruška: 

dopravní značení je součástí řešení. D. Javorčeková: u sokolovny je postavena značka 

omezení rychlosti na 30km/h. E. Gallatová: navrhuje informovat občany, aby v Tyršově ulici 

po tuto dobu omezili parkování, aby rodiče své děti vysadili již někde na cestě dříve, než u 

školy. D. Javorčeková: doplňuje, že dopravní značení zajišťuje ŘSD, budou také mimo 

provoz zastávky U kapličky a U hřbitova, a zastávka Lidice, směrem do Prahy.  

J. Blesk: objevil se reklamní banner na volby, na náměstí U Macíků, byl nahlášen? D. 

Novotná: nahlášen nebyl, vyzveme volební uskupení, aby tak učinilo, a zábor zpoplatníme. 

J. Mrkvička: děkuje občanům, kteří se zapojili do akce „Ukliďme Buštěhrad“ v rámci akce 

„Ukliďme Česko“. 

D. Javorčeková: Přišla informace, že zemřel pan Giulliano Pellegrini, bývalý starosta obce 

Valle Di Ledro, Itálie; s touto obcí má Buštěhrad vazby, došlo k přijetí vysídlenců z Valle Di 

Ledro do  Buštěhradu, v době 1. světové války. Město pořádá pietní akt na hřbitově 

v Buštěhradě, v pátek 24. 09. 2021, v 14:00 hodin, všichni jsou zváni. 

Dotaz z FB: kdy bude zhotovena kanalizace v ulici Trnková? D. Javorčeková: v lokalitě za 

hřbitovem se kanalizace v dohledné době budovat nebude. V minulých letech byl zpracován 

projekt, za tímto účelem, VKM nám na tuto akci slíbilo finanční dotaci. Nyní se změnily 

podmínky u VKM, dotaci nám již neposkytne. Cena díla se pohybovala za minulých 

podmínek kolem 15mil. korun. Je to je cena projekční, nikoliv konečná, náklady jsou vysoké, 

město si takovou investici nyní nemůže dovolit. Navíc, kanalizace v této lokalitě by se 

musela řešit přečerpávacím systémem, a máme informace od občanů této lokality, že 

přečerpávací systém by u svých domů nechtěli. Další potíž je, že kapacita naší čistírny 

odpadních vod je již nyní na své maximální hranici, nelze do ní připojit další lokalitu. 

Z těchto důvodů kanalizace v lokalitě Za hřbitovem zatím nebude. 

S. Šumná: proč nové místo pro odpadového hospodáře? D. Javorčeková: je 

dlouhodobě nemocná, nemůže pracovat ani z domova, a je potřeba, aby tuto agendu někdo 

vykonával. Pokud se  vrátí, tato agenda je obsáhlá, lze ji rozdělit mezi dva 

zaměstnance.  pracuje na ½ úvazek, agenda je obsahově na celé 2 úvazky. 

S. Šumná: dotaz ohledně dotace na střední křídlo zámku. D. Javorčeková: jedná se o objem 

cca1.mil., dotace je to průběžná, je to několik let trvající průběžný dotační program. Snažíme 

se nyní opravit prostory nad Infocentrem, kde se s pracemi v minulých letech již začalo. 

Chceme tuto opravu dokončit, a sklepení pod středním křídlem je také v havarijním stavu, 

odhadovaná cena opravy je 8mil., chceme opravit z dotace. 

S. Šumná: jak se vyvíjí prodej pozemků za haldou? D. Javorčeková: máme podepsanou 

smlouvu o smlouvě budoucí kupní, obdrželi jsme zálohu 2mil.(kterou jsme použili na 

dostavbu nového pavilonu MŠ), čekáme na podepsání kupní smlouvy. 

Dále se do diskuze nikdo nepřihlásil.  

Předsedající ukončila zasedání v 18:36 hodin. 
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Usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 9/2021 

ze dne 23. 09. 2021 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 9/2021 ze dne 23. 09. 2021 přijalo tato usnesení: 

 

Schvaluje: 

 

Usnesením č.  1   Ověřovatele zápisu Pavla Vavrušku a Karla Jelínka, jako 

zapisovatelku Dagmar Novotnou 

Usnesením č.  2  Zápis ze zasedání č. 8/2021 

Usnesením č.  3   Program zasedání č. 9/2021 

Usnesením č.  4 Rozpočtové opatření č. 9/2021 

Usnesením č.  5  Podání žádosti o dotaci: Poskytovatel dotace:    Národní sportovní 

agentura, Program:162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 

– 2024, Výzva:11/2021 Specifická výzva „Regiony 2021“ Název 

projektu: „Revitalizace sportovního areálu – výstavba zázemí SK 

Buštěhrad“. Zastupitelstvo schvaluje i nutnou finanční spoluúčast 

města dle pravidel výzvy 

Usnesením č.  6 Nabídku firmy TNT Consulting, s. r. o. na podání žádosti o dotaci a 

administrování dotace z NSA za maximální cenu 125.000,-Kč bez 

DPH. 

Usnesením č.  7 Podání žádosti o dotaci do PZAD MK na akci: Zámek Buštěhrad - 

střední křídlo 

Usnesením č.  8 Přijetí účelového daru 200 000,- Kč od obce Lidice 

Usnesením č.  9 Přijetí účelového daru 200 000,- Kč od obce Makotřasy 

Usnesením č.  10 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky projektu 

revitalizace budovy ZS Buštěhrad, zrušení VŘ 

Usnesením č.  11 Výběr dodavatele stavby na akci Oprava tarasu-Prokopova ulice, 

firmu Salamánek Stavby, s.r.o., za nabídkovou cenu 1 474 651,-Kč 

bez DPH. 

Usnesením č.  12 Výběr dodavatele stavby parkovacích míst u MŠ Hřebečská, 

nabídku od pana Miroslava Feriho, nabídková cena: 204 400,- Kč 

bez DPH. 

Usnesením č.  13 Nabídku Ing. arch. Nikol Kouřimské na provedení projektové 

dokumentace skutečného provedení na akci: „Stavební úpravy v 

ZUŠ, přístavba schodiště“, za nabídkovou cenu: 169 000,-Kč. 

Usnesením č.  14 Nabídku firmy Salamánek Stavby s.r.o., na zhotovení pochozí 

plochy v ulici Tyršova, za nabídkovou cenu: 110 996,-Kč bez 

DPH. 

Usnesením č.  15 Pronájem pozemků parc. č 1651, 1652, 1654 a 1655 panu Luboši 

Salamánkovi, za cenu 2000,-Kč měsíčně, se závazkem kultivace a 

úklidu pozemků. 

Usnesením č.  16 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB pro stavbu „Přeložka 

STL plynovodní přípojky pro RD č. p. 1036“ mezi městem 

Buštěhrad a GasNet, s. r. o. 

Usnesením č.  17 Změnu ve složení Kulturního výboru, odstupuje paní 

 a nastupuje paní  

Usnesením č. 18a) Zařazení paní , z Berouna, do registru 

uchazečů o byt v DPS 
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Usnesením č. 18b) Přidělení bytu č. 31 v DPS Buštěhrad paní , 

z Berouna 

Usnesením č. 18c) Přidělení bytu č. 40 v DPS Buštěhrad manželům , paní 

, z Děčína a panu  z 

Děčína 

Usnesením č. 19 Smlouvu o řízení projektu s LKA, s. r. o. na akci „Vybavení 

odborných učeben v ZŠ a MŠ Oty Pavla za cenu 6.000,-Kč bez 

DPH ročně. 

Usnesením č. 20a) Objednávku prací u Mgr. Miroslava Kováře, sídlo: Ořechová 0175, 

Ohrobec-Károv, IČ: 69482322, za nabídkovou cenu: 155.000,-Kč, 

není plátcem DPH, pro provedení aktuálního stavebního průzkumu. 

Usnesením č. 20b) Smlouvu o dílo s MgA. Magdalénou Rečovou, Bubenské nábřeží 

866/11, Praha 7, IČ: 03199584, za nabídkovou cenu: 292.500,-Kč 

bez DPH. 

  

Vyhotoveno dne: 4. října 2021   

     

Ověřovatelé: 

 

Pavel Vavruška                                 dne:  

         

Karel Jelínek              dne:  

 

Starostka města: 

 

Ing. arch. Daniela Javorčeková       dne: ………………………… 




