
                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne  28.04.2021 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

                                                                     č. 05/2021 

    Č.j. 834/2021-1       

                                                        

                                 

Přítomni:   Daniela Javorčeková, Jiří Blesk  (17.45 hod.), Hana Hejná,  Magda Kindlová, Karel Jelínek,  

Jiřina Kopsová, Jakub Plášek, Eva Gallatová 

 

Omluveni:  Jan Mrkvička,  Pavel Vavruška, Milan Mudra 

       

Počet občanů v době zahájení zasedání: 2 

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. Jakuba Pláška a p. Evu Gallatovou 

Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Jana Zemanová. 

K návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje ověřovatele zápisu p. Jakuba Pláška  a p. 

Evu Gallatovou a  jako zapisovatelku schvaluje Janu Zemanovou 

Pro:  7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 1 byl schválen 7 hlasy 

 

            

2.       Schválení zápisu ze zasedání č. 04/2021 

      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. 04/2021 ze dne  

       31.03.2021. 

       Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

       Návrh usnesení č. 2 byl 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. 16 – zásady pro přidělování bytů v majetku města – změna 

Pro zařazení do programu : 7 

 

- Nový bod č. 17 – schválení podání žádosti o účelovou investiční dotaci ze státního rozpočtu 

(Ministerstva vnitra) pro jednotky SDH obcí pro rok 2022, podprogram: JSDH_V2_2022 Pořízení 

nového dopravního automobilu, název akce: JSDH Buštěhrad – pořízení nového dopravního 

automobilu 

Pro zařazení do programu: 7 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                   

2 

 

 

- Nový bod č. 18 – Smlouva o výpůjčce části pozemků pro umístění kontejnerů na sběr textilu – 

Kloktex help nadační fond a HELP TEX, z.s. 

- Pro zařazení do programu: 7 

 

 

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. 04/2021 

3. Návrh programu /doplnění programu/ schválení programu zasedání 

4. Kontrola usnesení ze zasedání č. 1/2021 a 2/2021 

5. Rozpočtové opatření  

6. ZUŠ Buštěhrad – schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 

7. DPS Buštěhrad – schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 

8. ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad – schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 

2020 

9. Schválení podání žádosti o dotaci z Programu 2021 pro poskytování dotací na obnovu památek 

z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. Akce: Zámek 

Buštěhrad – průzkumné restaurátorské práce ve středním křídle. 

10. Vyvěšení záměru na pronájem obecního bytu v čp. 65 obálkovou metodou 

11. Schválení smlouvy o umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování mezi městem Buštěhrad a 

společností Zásilkovna, s.r.o. 

12. ZŠ a MŠ Oty Pavla – žádost o přerušení provozu MŠ v době od 26.7. do 31.8.2021 

13. Schválení pronájmu hrobového místa č. M-XIX-3/UH 

14. Schválení pronájmu hrobového místa č. I-III-8/UK 

15. Schválení pronájmu hrobového místa č. L-1-28/UK 

16. Zásady pro přidělování bytů v majetku města – změna 

17. Schválení podání žádosti o účelovou dotaci ze státního rozpočtu (Ministerstva vnitra) pro jednotky 

SDH obcí pro rok 2022, podprogram: JSDH_V2_2022 Pořízení nového dopravního automobilu, 

název akce: JSDH Buštěhrad – pořízení nového dopravního automobilu 

18. Smlouva o výpůjčce části pozemků pro umístění kontejnerů na sběr textilu – Kloktex help nadační 

fond a HELP TEX, z.s. 

19. Obecná diskuze 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje upravený program zasedání městského 

zastupitelstva č. 05/2021 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 3  byl schválen 7 hlasy. 

 

 

4. Kontrola usnesení ze zasedání č. 1/2021 a č. 2/2021 

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

Předsedající seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 4/2021, 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. 4/2021 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 4 byl schválen 7 hlasy. 

 

 

6. ZUŠ Buštěhrad – schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 

Zastupitelstvo města vycházelo při schvalování roční účetní závěrky příspěvkové organizace ZUŠ 

Buštěhrad za rok 2020 z účetních výkazů sestavených ke dni 31.12.2020. Výsledek hospodaření ZUŠ 

Buštěhrad činí 272.307,22 Kč,  a bude v plné výši převeden do Rezervního fondu organizace. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: 

a) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace ZUŠ 

Buštěhrad za rok 2020. 

Pro:  7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 6a) byl schválen 7 hlasy 

 

b) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZUŠ Buštěhrad za rok 

2020 takto: Fond odměn – 0,  Rezervní fond – 272.307,22 Kč. 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 6b) byl schválen 7 hlasy. 

 

 

7. DPS  Buštěhrad – schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 

Zastupitelstvo města  vycházelo při schvalování roční účetní závěrky příspěvkové organizace DPS 

Buštěhrad za rok 2020 z účetních výkazů sestavených ke dni 31.12.2020. Výsledek hospodaření DPS 

Buštěhrad činí 291.974,99 Kč a bude rozdělen takto:  Fond odměn – 100.000,- Kč, Rezervní fond 

191.974,99 Kč. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení:  

a) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje roční závěrku příspěvkové organizace DPS Buštěhrad za 

rok 2020. 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 7a) byl schválen 7 hlasy 

 

b) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozdělení hospodářského výsledku DPS Buštěhrad za rok 

2020 takto:  Fond odměn – 100.000,- Kč,  Rezervní fond – 191.974,99 Kč. 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 7b) byl schválen 7 hlasy 

 

 

8. ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad – schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za 

rok 2020 

Zastupitelstvo města vycházelo  při schvalování roční účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Oty Pavla Buštěhrad za rok 2020 z účetních výkazů sestavených ke dni 31.12.2020. Výsledek 
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hospodaření ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad činí  564.614,39 Kč, a bude v plné výši převeden do 

Rezervního fondu. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: 

a) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Oty 

Pavla Buštěhrad za rok 2020 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8a) byl schválen 7 hlasy 

 

b) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Oty Pavla 

Buštěhrad takto:  Fond odměn-0,  Rezervní fond – 564.614,39 Kč. 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8b) byl schválen 7 hlasy. 

 

 

V 17.45 hod. se dostavil J. Blesk – změna počtu zastupitelů na 8 

 

9. Schválení podání žádosti o dotaci z programu 2021 pro poskytování dotací na obnovu památek 

z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek. Akce: „Zámek 

Buštěhrad 

Maximální výše požadované dotace je stanovena na 300.000,- Kč, minimální spoluúčast žadatele je 

stanovena ve výši 40% z celkových uznatelných nákladů akce, kterou je nutno při čerpání dotace 

dodržet. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 2021 

pro poskytování dotací na obnovu památek z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu 

kultury a obnovy památek, akce „Zámek Buštěhrad-průzkumné restaurátorské práce ve středním 

křídle“. Zároveň schvaluje nutnou spoluúčast žadatele dle podmínek dotace. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 9 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

10. Vyvěšení záměru na pronájem obecního bytu v č.p. 65 obálkovou metodou 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na pronájem bytových 

prostor v č.p. 65, které jsou v majetku města Buštěhradu, k.ú. Buštěhrad, byt č. 4 o výměře 75 m
2
. Bytové 

prostory budou nabízeny formou „Obálková metoda“, nejnižší podání je stanoveno ve výši 70,- Kč/m
2
 

(5.250,- Kč/měs.) 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 10 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

11. Schválení smlouvy o umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování mezi městem Buštěhrad a 

společností Zásilkovna s.r.o. 

Město Buštěhrad dostalo nabídku na umístění Z Boxu – automatu na vydávání zásilek a poskytování 

dalších služeb Zásilkovny,  v Buštěhradě.  Předběžně bylo navrženo, aby toto samoobslužné místo bylo 

u parkoviště v Lidické ul. (parkoviště u hřbitova).  

J. Blesk a J. Plášek vznesli připomínky k umístění Z- Boxu. Předsedající je proto vyzvala, aby se tedy 

pokusili vytypovat vhodnější  místo, na kterém by mohl být box umístěn. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu  schvaluje uzavření Smlouvy o umístění Z-Boxu a 

spolupráci při jeho provozování mezi městem Buštěhrad a společností Zásilkovna s.r.o. 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 2 (J. Blesk, J. Plášek) 

Návrh usnesení č. 11 byl schválen 6 hlasy. 
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12. ZŠ a MŠ Oty Pavla – žádost o přerušení provozu mateřské školy v době od 26.7. do 31.8.2021 

Ředitel školy požádal přerušení provozu MŠ v době, kdy klesá počet docházejících děti. V této době 

dojde k přípravě nově vybudovaných tříd a zaměstnanci budou čerpat řádnou dovolenou. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přerušení provozu mateřské školy v době od 

26.7 do 31.8.2021. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 12 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

13. Schválení pronájmu hrobového místa č. M-XIX-3/UH 

Záměr na pronájem hrobového místa byl vyvěšen dne 13.4.2021 na úřední desce města. Žádost o 

pronájem hrobového místa podala p. Miluše Zvoníčková. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pronájem hrobového místa č. M-XIX-3/UH 

p. Miluši Zvoníčkové. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 13 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

14. Schválení pronájmu hrobového místa č. L-III-8/UK 

       Záměr na pronájem hrobového místa byl vyvěšen dne 13.4.2021 na úřední desce města. Žádost o    

       pronájem podala p. Jana Hanzlíková 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pronájem hrobového místa č. L-III-8/UK p. 

Janě Hanzlíkové 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 14 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

15. Schválení pronájmu hrobového místa č. L-I-28/UK 

Záměr na pronájem hrobového místa byl vyvěšen dne 13.4.2021 na úřední desce města. Žádost o 

pronájem podala p. Jana Štýbrová. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení : Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pronájem hrobového místa č. L-I-28/UK p. 

Janě Štýbrové 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 15 byl schválen 8 hlasy. 
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16. Zásady pro přidělování bytů v majetku města – změna 

Předsedající navrhla změnu v bodě  3.2. Zásad pro přidělování bytů v majetku města Buštěhradu. Změna 

se týká  délky zveřejnění záměru na úřední desce města – z původních 60 dnů na 25 dnů. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nové znění Zásad pro přidělování bytů 

v majetku města Buštěhradu – změnu bodu č. 3.2.  – délka zveřejnění záměru na úřední desce – 25 dnů. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 16 byl  schválen 8 hlasy. 

 

 

 

17. Schválení podání žádosti o účelovou dotaci ze státního rozpočtu (Ministerstva vnitra) pro jednotky 

SDH obcí pro rok 2022, podprogram: JSDH_V2_2022  Pořízení nového dopravního automobilu, 

název akce: JSDH Buštěhrad – pořízení nového dopravního automobilu 

Na zasedání MěZ č. 04/2021 byl projednán a schválen záměr na podání žádosti o dotaci na výše 

uvedenou akci. 

J. Blesk poukázal na  stávající rozsah vozového parku JSDH Buštěhrad,  dle jeho názoru není nutné 

pořizovat další vozidlo 

J. Plášek – uvedl, že se v této chvíli jedná o schválení podání žádosti o dotaci. V případě, že bude dotace 

poskytnuta a finanční situace města bude neuspokojivá, je možné dotaci odmítnout. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o účelovou investiční dotaci 

ze státního rozpočtu v roce 2022, výzva JSDH-V2-2022 – pořízení nového dopravního automobilu, název 

akce: JSDH Buštěhrad – pořízení nového dopravního automobilu. Zároveň schvaluje nutnou finanční 

spoluúčast dle podmínek dotace. 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 2 (J. Blesk, M. Kindlová) 

Návrh usnesení č. 17 byl schválen 6 hlasy. 

 

 

 

18. Smlouva o výpůjčce části pozemků pro umístění kontejnerů na sběr textilu – KLOKTEX help 

nadační fond a HELP TEX z.s. 

Město Buštěhrad vypovědělo smlouvu s firmou Textil Eco na umístění sběrných kontejnerů pro sběr 

textilu ve městě. 

Pro další zajištění této služby  dostalo město Buštěhrad nabídku od dvou výše uvedených firem. 

Kontejnery na sběr textilu, oděvů a obuvi budou umístěny na stávajících stanovištích. 

J. Plášek  - zda má město zpětnou vazbu od provozovatele kontejnerů na množství sebraného textilu? 

Předsedající uvedla, že určitě ano,  bude ještě konzultováno s p. Dlouhou. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje: 

a) uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemků uzavřenou mezi městem Buštěhrad a spol. KLOKTEX 

help nadační fond,  Praha 1, na bezplatné užívání části pozemků  pro umístění sběrných kontejnerů 

pro sběr textilu, obuvi a hraček. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 18a) byl schválen 8 hlasy. 

b) uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů uzavřenou mezi městem Buštěhrad a spol. 

HELP TEX, z.s., Praha 5, na bezplatné užívání části pozemků pro umístění sběrných kontejnerů pro 

sběr oděvů, obuvi a textilu. 

Pro 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 18b) byl schválen 8 hlasy. 
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19. Obecná diskuze: 

Předsedající informovala o jednání o spádovosti škol mezi městem Buštěhrad a obcemi Lidice a 

Makotřasy. 

J. Blesk – informoval o plánovaných opravách na místním hřbitově 

J. Pergl – jak pokračují stavební práce na sklepení u buštěhradského pivovaru?  Odp. – stav prací bude 

konzultován se stavební firmou 

 

 

       

 

Dále se do diskuze nikdo nepřihlásil, předsedající ukončila zasedání v 18.30 hod. 
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Usnesení 

ze  zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 05/2021 ze dne 

28.04.2021 

 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 0452021 ze dne 28.04.2021 přijalo tato usnesení: 

 

Schvaluje: 

Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu p  Jakuba Pláška a p. Evu Gallatovou , zapisovatelku tohoto 

zasedání p. Janu Zemanovou. 

Usnesením č. 2 – zápis ze zasedání č. 04/2021 ze dne 31.3.2021 

Usnesením č. 3 – upravený program zasedání městského zastupitelstva č. 05/2021 

                  Usnesením č. 5 – rozpočtové opatření č. 4/2021 

                      Usnesením č. 6 a) – roční účetní závěrku příspěvkové organizace ZUŠ Buštěhrad za rok 2020 

                   Usnesením č. 6b) – rozdělení hospodářského výsledku ZUŠ Buštěhrad za rok 2020 takto: Fond  

                   odměn – 0, Rezervní fond – 272.307,22 Kč 

                   Usnesením č. 7a) – roční účetní závěrku příspěvkové organizace DPS Buštěhrad za rok 2020 

                   Usnesením č. 7b) – rozdělení hospodářského výsledku DPS Buštěhrad za rok 2020 takto: Fond 

                   odměn – 100.000,- Kč, Rezervní fond – 191.974,99 Kč. 

                   Usnesením č. 8a) – roční účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad  

                    za rok 2020 

                   Usnesením č. 8b) –rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad takto:  

                    Fond odměn-0, Rezervní fond – 564.614,39 Kč 

                   Usnesením č. 9 –podání žádosti o dotaci z Programu 2021 pro poskytování dotací na obnovu 

                   památek z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek,  

                   akce „Zámek Buštěhrad, průzkumné restaurátorské práce ve středním křídle“. Zároveň schvaluje 

                   nutnou spoluúčast žadatele dle podmínek dotace. 

                   Usnesením č. 10 – vyvěšení záměru na pronájem bytových prostor v č.p. 65, které jsou 

                   v majetku města Buštěhradu, k.ú. Buštěhrad, byt č. 4 o výměře 75 m
2
. Bytové prostory 

                   budou nabízeny formou „Obálková metody“, nejnižší podání je stanoveno ve výši 70,- Kč/m
2
, 

                   Usnesením č. 11 – uzavření Smlouvy o umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování 

                   mezi městem Buštěhrad a společností Zásilkovna s.r.o. 

                   Usnesením č. 12 – přerušení provozu mateřské školy v době od 26,7 do 31.8..2021 

                   Usnesením č. 13 – pronájem hrobového místa  č. M-XIX-3/UH p. Miluši Zvoníčkové 

                   Usnesením č. 14 – pronájem hrobového místa č. L-III-8/UK p. Janě Hanzlíkové 

                   Usnesením č. 15 – pronájem hrobového místa č. L-I-28/UK p. Janě Štýbrové 

                   Usnesením č. 16 – nové znění Zásad pro přidělování bytů v majetku města Buštěhradu – změna 

                    bodu č. 3.2. – délka zveřejnění záměru na úřední desce – 25 dnů 

                    Usnesením č. 17 – podání žádosti o účelovou investiční dotaci ze státního rozpočtu v roce 2022 

                    výzva JSDH-V2-2022 – pořízení nového dopravního automobilu, název akce: JSDH Buštěhrad 

        pořízení nového dopravního automobilu. Zároveň schvaluje nutnou finanční spoluúčast dle  

        podmínek dotace. 

        Usnesením č. 18 a) – uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemků uzavřenou mezi městem  

        Buštěhrad  a spol. KLOKTEX help nadační fond, Praha 1, na bezplatné užívání části pozemků 

        pro umístění sběrných kontejnerů pro sběr textilu, obuvi a hraček. 

        Usnesením č. 18b)- uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů uzavřenou mezi 

        městem Buštěhrad  a spol. HELP TEX, z.s., Praha 5, na bezplatné užívání části pozemků pro 

        umístění sběrných kontejnerů pro sběr oděvů, obuvi a textilu. 
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                   Bere na vědomí: 

                   Bod. č. 4 – informaci o provedených kontrolách plnění usnesení ze zasedání č. 1/2021 a  

                    č. 2/2021 

                  

         

                 

                                   Zápis byl vyhotoven dne 07.05.2021 

  

               

                      

. 

                                  
      

                   Ověřovatelé: 

     

                   Jakub Plášek                 ………………………………………….. 

 

                   Eva Gallatová    …………………………………………… 

 

                   Starostka města 

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