
                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne  25.01.2021 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

                                                                     č. 02/2021 

    Č.j. 156/2021-1       

                                                        

                                 

Přítomni: Daniela Javorčeková ,  Jiří Blesk , Eva Gallatová , Hana Hejná,  Magda Kindlová,  Jiřina 

Kopsová,   Karel Jelínek,  Jakub Plášek (od 17.40 hod.) 

 

Omluveni:  Jan Mrkvička, Milan Mudra,  Pavel Vavruška 

       

Počet občanů v době zahájení zasedání: 7 

Pořizován audiozáznam, zasedání bylo živě streamováno na facebookové stránce města. 

 

1. Zahájení zasedání 

Zasedání zastupitelstva města zahájila v 17.35 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. Magdu Kindlovou 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. Magdu Kindlovou a 

p. Hanu Hejnou, 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. 10/2020 a č. 1/2021 

      Předsedající konstatovala, že ověřovatelé zápisů z minulých zasedání zápis přečetli, připomínky k  

      zápisům byly zapracovány, a ověřovatelé svými podpisy potvrdili jejich správnost. 

       Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápisy ze  zasedání č. 10/2020 ze dne  

       16.12.2020, a č. 01/2021 ze dne 04.01.2021.    

       Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

       Návrh usnesení č. 2 schválen 7  hlasy 

 

  V 17.40 hod příchod zastupitele J. Pláška – změna počtu zastupitelů na 8            

 

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. 18 – schválení pronájmu hrobového místa XIX-5/UH                               

Pro zařazení do programu: 7 

- Nový bod č. 19 – schválení vstupu města do DSO Kladensko, smlouvy a stanovy 

- Pro zařazení do programu: 7 

- Nový bod č.  20 – kontrola usnesení ze zasedání č. 7/2020, 8/2020, 9/2020 a 10/2020. 

Pro zařazení do programu: 7 

 

 

V souvislosti s doplněním programu dochází k přečíslování bodů programu. 
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Návrh doplněného programu zasedání: 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Schválení zápisů ze zasedání č. 10/2020 a č. 01/2021 

3. Návrh programu /doplnění programu/ schválení programu zasedání 

4. Rozpočtové opatření  

5. Schválení prodeje části pozemku parc.č. 1049/1 

6. Schválení podání žádosti o dotaci „Sázíme budoucnost“ – výzva č. 9/2019, SFŽP, Prioritní oblast 5, 

Životní prostředí ve městech a obcích, Podoblast 5-4, Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a 

obcích, Akce: Osázení pozemku kolem lípy svobody. 

7. Podání žádosti o dotaci z MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT č. 117D8220E – 

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, akce „Revitalizace budovy ZUŠ“ 

8. Výběr zhotovitele na podání žádosti o dotaci vč. administrace z MMR – Podpora obnovy a rozvoje 

venkova, akce : „Revitalizace budovy ZUŠ“ 

9. Schválení podání žádosti o dotaci z NSA – program č. 162 52, Regionální sportovní infrastruktura 

2020-2024, Výzva 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč, akce „Revitalizace 

sportovního areálu – výstavba zázemí SK Buštěhrad“ 

10. Výběr zhotovitele – podání žádosti o dotaci vč. administrace z NSA – Program č. 162 52, 

Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 na akci „Revitalizace sportovního areálu – výstavba 

zázemí SK Buštěhrad“ 

11. Schválení spolupráce s JRK – odpady 

12. Schválení pověřence GDPR – výběr nabídek 

13. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „město Buštěhrad – rozšíření mateřské školy“ 

14. Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS 

15. Přidělení bytu v DPS 

16. Schválení pronájmu hrobového místa XIX-1a/UH  

17. Schválení pronájmu – nájem okénka v kolumbáriu, označení místa I-II-15/UK  

18. Schválení pronájmu hrobového místa XIX-5/UH   

19. Schválení vstupu města do DSO Kladensko, smlouvy a stanovy 

20. Kontrola usnesení ze zasedání č. 7/2020,  8/2020, 9/2020 a 10/2020. 

21. Obecná diskuze 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje upravený program zasedání městského 

zastupitelstva č. 02/2021 

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 3  byl schválen 8 hlasy. 

 

 

 

4. Návrh na změnu rozpočtu Města Buštěhradu – rozpočtové opatření č. 1/2021 

Předsedající seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2021, 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. 1/2021 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 4 byl schválen 8 hlasy. 
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5. Schválení prodeje části pozemku parc. 1049/1 

Záměr na prodej části pozemku parc.č. 1049/1,k.ú. Buštěhrad,  byl schválen na zasedání MěZ č. 

10/2020. 

V řádném termínu o odkup části pozemku požádal p.X Xxxx. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1049/1,k.ú. 

Buštěhrad, p.X Xxxxxxx, a to: část pozemku parc.č.1049/4 o výměře 61 m
2
 za cenu 1.500,- Kč/m

2
, a část 

pozemku parc.č. 1049/5 o výměře 30 m
2
 za cenu 750,- Kč/m

2
. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 

Návrh usnesení č. 5 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

6. Schválení podání žádosti o dotaci „Sázíme budoucnost“ – výzva č. 9/2019, NPŽP, Prioritní oblast 

5. Životní prostředí ve městech a obcích, Podoblast 5.4 Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech 

a obcích. Akce: Osázení pozemku kolem lípy svobody. 

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby 

stanovištně vhodných druhů stromů.  V Buštěhradě byl pro tento účel vybrán pozemek vedle parkoviště 

u hřbitova.  Max. výše podpory je 250.000,- Kč, míra podpory je stanovena na 100% příslušných 

způsobilých výdajů. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci „Sázíme 

budoucnost“ – výzva č. 9/2019, NPŽP, Prioritní oblast 5 Životní prostředí ve městech a obcích, 

Podoblast 5.4. Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích. Akce: Osázení pozemku kolem lípy 

svobody. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 6 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

7. Podání žádosti o dotaci z MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT č.117D8220E – 

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Akce: Revitalizace budovy ZUŠ 

Podporovanou aktivitou této dotace je rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba  např. školní 

budovy (cílem projektu není navýšení kapacity).  Výše podpory je až 70% skutečně vynaložených 

uznatelných nákladů. Pro budovu ZUŠ je již vypracován projekt vč. stavebního povolení (vybudování 

venkovního schodiště, úprava vstupní haly, půdní vestavba) 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR – Podpora 

obnovy a rozvoje venkova, DT č. 117D8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Akce: 

Revitalizace budovy ZUŠ, a zároveň schvaluje potřebnou finanční spoluúčast dle podmínek programu. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 7 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

8. Výběr zhotovitele na podání žádosti o dotaci vč. administrace z MMR – Podpora obnovy a rozvoje 

venkova. Akce Revitalizace budovy ZUŠ. 

Město Buštěhrad obdrželo celkem 3 nabídky na zpracování žádosti o podporu, zpracování a administraci 

výše uvedené zakázky: 

TNT consulting, Praha 4   nabídková cena 80.000,- Kč bez DPH 

LKA s.r.o., Praha 3              226.650,-  Kč bez DPH 

ACCON environment s.r.o.  Praha 7            159.000,- Kč bez DPH 
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Ekonomicky nejvýhodnější je nabídka firmy TNT  consulting. Město již v minulosti s touto firmou 

spolupracovalo a předsedající proto navrhuje jejich nabídku přijmout. 

J. Plášek: firma TNT nabízí stejný rozsah činností jako 2 další firmy?  Odp. ano a město má s touto 

firmou dobré zkušenosti. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výběr zhotovitele na podání žádosti o 

dotaci vč. zpracování a administrace, z MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT č. 117D8220E – 

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, akce Revitalizace budovy ZUŠ, a to firmu TNT consulting, 

Praha 4, za nabídkovou cenu 80.000,- Kč bez DPH. 

Pro: 8    Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

9. Schválení podání žádosti o dotaci z NSA – Program č. 162 52, Regionální sportovní infrastruktura 

2020-2024, Výzva 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč, akce: Revitalizace 

sportovního areálu – výstavba zázemí SK Buštěhrad 

Cílem dotace je modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení vč. jejich zázemí.  Město má 

připraveny podklady pro celkovou rekonstrukci areálu SK Buštěhrad a její rozdělení na etapy.  

Předsedající proto navrhuje podat žádost o dotaci na etapu I, tj. rekonstrukce kabin a přísl. zázemí. 

Povinná spoluúčast žadatele musí činit min. 30% z celkových uznatelných výdajů, tj. minimální výše 

dotace je vyšší než 7 mil. Kč. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci z NSA – Program č. 

162 52, Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024, Výzva 13/2020 Sportovní infrastruktura-

Investice nad 10 mil. Kč, akce: Revitalizace sportovního areálu – výstavba zázemí SK Buštěhrad, etapa 

č. I, a zároveň schvaluje potřebnou finanční spoluúčast dle podmínek programu. 

Pro: 7    Proti: 0  Zdržel se: 1 (K. Jelínek) 

Návrh usnesení č. 9 byl schválen 7 hlasy. 

 

 

10.  Výběr zhotovitele- podání žádosti o dotaci vč. administrace z NSA – Program č. 162 52, 

Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 na akci: Revitalizace sportovního areálu – 

výstavba zázemí SK Buštěhrad. 

Město Buštěhrad obdrželo pouze jednu cenovou nabídku, a to nabídku firmy TNT consulting. Nabídka 

obsahuje kompletní zpracování výběrového řízení dle podmínek dotačního programu a celkovou 

administraci dotace.  Nabídková cena – 113.000,- Kč bez DPH. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výběr zhotovitele na podání žádosti o 

dotaci vč. zpracování VŘ a administrace, z NSA – program č. 162 52, Regionální sportovní 

infrastruktura 2020-2024 – Investice nad 10 mil. Kč, akce: Revitalizace sportovního areálu – výstavba 

zázemí SK Buštěhrad, etapa č.I, a to firmu TNT consulting, za nabídkovou cenu 113.000,- Kč bez DPH. 

Pro: 7    Proti: 0  Zdržel se: 1 (K. Jelínek) 

Návrh usnesení č. 10 byl schválen 7 hlasy. 
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11. Schválení spolupráce s JRK – odpady 

Firma JRK Česká republika s.r.o. nabízí tzv. chytrý systém evidence odpadů. Tento systém slouží jako 

evidence svozu směsného komunálního odpadu nebo jeho tříděných složek. Obec díky tomuto systému 

získá komplexní informace o reálném objemu odpadů v samosprávě až na úrovni jednotlivých 

domácností. Získaná data jsou nástrojem pro další kroky ke snižování SKO či zavedení motivačního 

systému při sběru odpadu pro občany. 

Předsedající uvedla, že bude potřeba specifický SW, který bude umět zpracovat potřebná data dle potřeb 

města. Firma JRK sice nabízí i SW, ale ten není pro město vyhovující. 

J. Plášek -  společně s prac. úřadu poptává další firmy, ale v současné době žádná z firem nenabízí SW 

v té formě, která by splňovala konkrétní  potřeby města. 

p. Aguerbi – navrhuje, aby město zkusilo oslovit i slovenské firmy, protože Slovensko se poměrně dost 

zaměřuje na problematiku likvidace odpadů a jejich firmy působí i v ČR. 

Předsedající navrhla projednání tohoto bodu odložit do doby, kdy město bude mít více podkladů pro jeho 

projednání. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odložení projednání bodu „Schválení 

spolupráce s JRK“. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 11 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

12. Schválení pověřence GDPR – výběr z nabídek 

GDPR –obecné nařízení o ochraně osobních údajů – je legislativou EU, která platí od května 2018. 

Ochraňuje osobní data občanů a ukládá povinnosti institucím a firmám tato data chránit. Pro OVM je 

povinné jmenování „pověřence pro ochranu osobních údajů“ – nezávislá osoba, která pomáhá správu dat 

pochopit  a realizovat požadavky GDPR, poskytovat informace a poradenství. 

Pro město Buštěhrad a jeho příspěvkové organizace tuto službu dosud zajišťuje firma Keystone 

Company, a.s. za cenu 7.000,- Kč/měs. Vzhledem k finanční situaci a dalšímu předpokládanému poklesu 

příjmů pro město zastupitelé konstatují, že navrhovanou cenu si město nemůže dále dovolit. 

Na základě poptávky na zajištění výše uvedených služeb město obdrželo 2 nabídky: 

- Keystone Company, a.s.              nabídková cena    3.660,- Kč bez DPH/měs. 

- GDPR Systems s.r.o.    -  rozsah služeb 5 hod./měs.   za cenu 5.000,- Kč bez DPH/měs,                            

nebo -   služby poskytované online konferencí, emailem, telefonicky  za cenu 3.500,- Kč bez 

DPH/měs. 

Vzhledem k tomu, že s firmou Keystone má město dobré zkušenosti a nabídková cena je pouze o 160,- 

Kč/měs. vyšší než nabídka firmy GDPR Systems, navrhuje předsedající přijmout nabídku této firmy. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje uzavření smlouvy na zajištění služeb 

pověřence GDPR pro Město Buštěhrad a jeho příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Oty Pavla  Buštěhrad, 

Základní uměleckou školu, Domov s pečovatelkou službou, a Městskou knihovnu, s firmou Keystone 

Company, a.s., za nabídkovou cenu 3.660,- Kč bez DPH/měs. 

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

Návrh usnesení č. 12 byl schválen 7 hlasy. 
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13. Dodatek č. 3 ke smlouvě na akci „Město Buštěhrad –rozšíření mateřské školy“ 
Firma Martin Vršecký s.r.o.  je zhotovitelem díla „Město Buštěhrad – rozšíření mateřské školy“. 

V průběhu stavby se zjistilo, že projektová dokumentace je nedostatečně zpracovaná a musí tak být 

provedeny vícepráce, které nejsou součástí projektové dokumentace. Dodatek č. 3 k uvedené smlouvě 

tak upravuje cenové podmínky, celkové navýšení činí 555.303,65 Kč bez DPH. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na 

akci „Město Buštěhrad-rozšíření mateřské školy“, mezi firmou Martin Vršecký s.r.o. a Městem 

Buštěhrad. Nabídková cena díla se navyšuje o 555.303,65 Kč bez DPH. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 13 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

14. Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS 
Nebyl předložen žádný požadavek. 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odložení projednání bodu č. 14 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení byl přijat 8 hlasy. 

 

 

15. Přidělení bytu v DPS 

Místostarostka Magda Kindlová  předložila návrh na obsazení volného bytu v DPS Buštěhrad p. Xxxxx 

Xxxxxx z Kladna-Dubí. 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 v DPS Buštěhrad 

panem Xxxxxx Xxxxxx 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 15 byl přijat 8 hlasy. 

 

 

16. Schválení pronájmu hrobového místa  M-XIX-1a/UH  Paní X  Xxxxxxxxx požádala o pronájem 

pozemku pro vybudování nového urnového hrobu na pohřebišti Buštěhrad.   Záměr na pronájem 

pozemku byl  zveřejněn na ÚD města dne 15.12.2020. 

Jediným žadatelem o pronájem je p. X  Xxxxxxxxx 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pronájem pozemku – hrobového místa M-

XIX-1a/UH – na pohřebišti Buštěhrad paní X Xxxxxxxxxx. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 16 byl přijat 8 hlasy. 
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17. Schválení pronájmu – nájem okénka v kolumbáriu, označení místa L-II-15/UK  

Pan Xxxxxxx Xxxxxx požádal o pronájem volného okénka v kolumbáriu na pohřebišti Buštěhrad. 

Záměr na pronájem volného okénka byl zveřejněn na ÚD města. 

Jediným žadatelem o pronájem je p. Xxxxxxxx Xxxxx 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pronájem volného okénka v kolumbáriu – 

označení L-II-15/UK, na pohřebišti Buštěhrad, panu Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 17 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

18. Schválení pronájmu hrobového místa M-XIX-5/UH  

Paní Xxxxxxxx požádala o pronájem pozemku pro vybudování nového hrobu na pohřebišti Buštěhrad. 

Záměr na pronájem pozemku byl zveřejněn na ÚD dne 2.12.2020. 

Jediným žadatelem  o pronájem je p. Xxxxxxxx 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pronájem pozemku – hrobového místa M-

XIX-5/UH- na pohřebišti Buštěhrad, p.Xxxxxxx. 

Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 18 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

19. Schválení vstupu města do DSO Kladensko, smlouvy, stanovy 

K zápisu DSO Kladensko do rejstříku DS je třeba upravit usnesení zastupitelstva obce ze zasedání č. 

7/2020. 

J. Plášek – jaké povinnosti vyplývají z členství v DSO?  Odp. – vyplývá povinnost placení členských 

příspěvků:  

- vstupní poplatek 5.000,- Kč 

-pravidelný roční příspěvek pro nadcházející kalendářní rok stanovuje valná hromada, minimální výše 

ročního členského příspěvku je 5,- Kč/obyvatele 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vstup obce do svazku DSO Kladensko, 

zakladatelskou smlouvu a stanovy. 

Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 19 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

 

20. Kontrola usnesení ze zasedání č. 7/2020, 8/2020, 9/2020 a 10/2020 

Předsedkyně kontrolního výboru p. Hana Hejná informovala o provedených kontrolách plnění usnesení 

z výše uvedených zasedání MěZ. 

Konstatovala, že kontroly proběhly v plném rozsahu, všechna usnesení byla naplněna. 

Zastupitelstvo města Buštěhradu bere tuto informaci na vědomí  
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21. Obecná diskuze 

Úvodem předala starostka D. Javorčeková Diplom za nominaci na titul Ceny „Senior roku“ panu 

Xxxxxx Xxxxxxxxx Cílem Ceny Senior roku je podpora seniorů jako významné části naší společnosti a 

zdůraznění jejich výjimečných výkonů a počinů.  Panu JXxxxx Xxxxxxxxxx  k tomuto ocenění upřímně 

gratulujeme. 

 

J. Plášek – bezpečnost v Buštěhradě – parkování aut, dodržování rychlosti a respektování dopr. značek 

               - problematika přestupkového řízení- špatná zpětná vazba 

               - řešení problému bezpečnosti ve spolupráci s KÚ, Svazem měst a obcí, ORP 

               - smlouva s OP Koleč – omezené hodiny 

               - možná spolupráce s okolními obcemi 

               - pokusit se zjistit jaké má obec zákonné možnosti při řešení bezpečnosti v obci (např. koordi- 

                 nační  dohody s Policií ČR, atd.) 

             

Dotaz na zřízení kamerového systému v Buštěhradě – odp.  tato problematika již byla v minulosti řešena,  

      pro město finančně nákladné,  vyhodnocení záznamů může provádět pouze obecní policie. 

      p. Aguerbi -  problematika průjezdu kamionů a nákladních aut přes Buštěhrad (ul. Kladenská, Tyršova) 

      možnost instalace kamer, které by monitorovaly tyto exponované ulice. 

      J. Blesk – návrh na oslovení firem v okolí, jejichž dopravní obsluha využívá komunikace v Buštěhradě,  

      aby svým dopravcům stanovili trasy mimo Buštěhrad.  Odp. – tuto dohodu má město se společností  

      LIDL, problémem jsou např.  kamiony, které projíždějí na buštěhradskou haldu, nebo nákl. auta , která   

projíždějí náhodně. 

    

      p. Aguerbi – dotaz na schvalování víceprací na stavbách jejichž investorem je město. Odp. –  vícepráce 

vznikají, pokud investor stavbu řádně nepřipraví, nebo vyskytnou-li se jiné překážky, nezaviněné 

zhotovitelem, kvůli kterým nemůže stavba podle plánu pokračovat. Ten, kdo někdy něco stavěl nebo 

rekonstruoval, ví, že teorie a praxe jsou dvě různé věci. Pocit, že je možné zpracovat dokonalý projekt, na  

němž se v průběhu stavby nezmění ani čárka, může mít jen ten, kdo nikdy u žádné stavby nebyl. To je 

nemožné. 

Některé vícepráce jsou pro konečný výsledek stavby nezbytné, některé mohou dokonce i cenu stavby snížit, 

protože v praxi dochází často k oběma variantám – vícepráce i méněpráce. 

Smlouvy jsou uzavírány s ustanovením, že smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které jsou 

podloženy změnovými listy.  

Po ukončení stavby MŠ a konečném vyčíslení důsledků bude připraveno posouzení a návrh možnosti, jak se 

na projektantovi domáhat vzniklé škody.      

 

 

Dále se do diskuze nikdo nepřihlásil, předsedající ukončila zasedání v 19.05 hod. 
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Usnesení 

ze  zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 02/2021 ze dne 

25.01.2021 

 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 02/2021 ze dne 25.01.2021 přijalo tato usnesení: 

 

Schvaluje: 

Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu p  Magdu Kindlovou a p. Hanu Hejnou, zapisovatelku 

tohoto zasedání p. Janu Zemanovou. 

Usnesením č. 2 – zápisy ze zasedání č. 10/2020 ze dne 16.12.2020 a č. 01/2021 ze dne 

04.01.2021. 

Usnesením č. 3 – upravený program zasedání městského zastupitelstva č. 02/2021 

                  Usnesením č. 4 – rozpočtové opatření č. 1/2021 

                      Usnesením č. 5- prodej části pozemku parc.č. 1049/1, k.ú. Buštěhrad, p.Xxxxx Xxxxx, a to: část  

                   pozemku parc.č. 1049/4 o výměře 61 m
2
 za cenu 1.500,- Kč/m

2
, a část pozemku parc.č. 1049/5  

                   o výměře 30 m
2
 za cenu 750,- Kč/m

2
. 

                   Usnesením č. 6- podání žádosti o dotaci „Sázíme budoucnost“ – výzva č. 9/2019, NPŽP,  

                   prioritní oblast 5 Životní prostředí ve městech a obcích,  Podoblast 5.4. Zlepšení funkčního stavu  

                   zeleně ve městech a obcích. Akce:  „Osázení pozemku kolem lípy svobody. 

                   Usnesením č. 7 – podání žádosti o dotaci z MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova DT č. 

                   117D8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Akce: Revitalizace budovy ZUŠ, 

                   a zároveň schvaluje potřebnou finanční spoluúčast dle podmínek programu.     

                      Usnesením č. 8 – výběr zhotovitele na podání žádosti o dotaci vč. zpracování a administrace, 

                  z MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT č. 117D8220E – Rekonstrukce a přestavba 

                  veřejných budov, akce Revitalizace budovy ZUŠ, a to firmu TNT consulting, Praha 4,  za 

                   nabídkovou cenu 80.000,- Kč bez DPH. 

                   Usnesením č. 9 -  podání žádosti o dotaci z NSA – program č.r 162 52, Regionální sportovní 

                   infrastruktura-Investice nad 10 mil. Kč, akce: Revitalizace sportovního areálu – výstavba 

                   zázemí SK Buštěhrad, etapa č. I, a zároveň schvaluje potřebnou finanční spoluúčast dle  

                   podmínek programu 

                   Usnesením č. 10 – výběr zhotovitele na podání žádosti o dotaci vč. zpracování VŘ a  

                   administrace, z NSA – program č. 162 52, Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 –  

                   investice nad 10 mil. Kč, akce: Revitalizace sportovního areálu – výstavba zázemí SK  

                   Buštěhrad,  etapa č. 1, a to firmu TNT consulting, za nabídkovou cenu 113.000,- Kč bez DPH 

                   Usnesením č. 11 – odložení projednání bodu „Schválení spolupráce s JRK“ 

                   Usnesením č. 12 – uzavření smlouvy na zajištění služeb pověřence GDPR pro Město 

                   Buštěhrad a jeho příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad, Základní uměleckou  

                   školu, Domov s pečovatelskou službou a Městskou knihovnu, s firmou Keystone Company, a.s. 

                   za nabídkovou cenu 3.660,- Kč bez DPH/měs. 

                   Usnesením č. 13 – uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci: „Město Buštěhrad –  

                   rozšíření mateřské školy“, mezi firmou Martin Vršecký s.r.o. a Městem Buštěhrad. Nabídková 

                   cena díla se navyšuje o 555.303,65 Kč bez DPH 

                   Usnesením č. 14 – odložení projednání bodu č. 14 
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                   Usnesením č. 15 – obsazení volného bytu v DPS Buštěhrad panem Xxxxx Xxxxxxx 

                   Usnesením č. 16 –pronájem pozemku – hrobového místa M-XIX-1a/UH – na pohřebišti  

                   Buštěhrad p. X Xxxxxxxxx 

                   Usnesením č. 17 – pronájem volného okénka v kolumbáriu – označení L-II-15/UK, na 

                    pohřebišti Buštěhrad, panu Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 

                   Usnesením č. 18 – pronájem pozemku – hrobového místa M-XIX-5/UH, na pohřebišti  

                    Buštěhrad, p. Xxxxxxxx 

                   Usnesením č. 19 – vstup obce do svazku DSO Kladensko, zakladatelskou smlouvu a stanovy 

 

 

                   Bere na vědomí: 

                   Bod č. 20 – informaci o kontrole usnesení ze zasedání č. 7/2020, 8/2020, 9/2020 a 10/2020 
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