
                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne  31.03.2021 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

                                                                     č. 04/2021 

    Č.j. 675/2021-1       

                                                        

                                 

Přítomni:   Jiří Blesk  , Hana Hejná,  Magda Kindlová,     Karel Jelínek, Milan Mudra, Jan Mrkvička, 

Jiřina Kopsová, Jakub Plášek 

 

Omluveni:  Daniela Javorčeková,  Pavel Vavruška, Eva Gallatová 

       

Počet občanů v době zahájení zasedání: 5 

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

 

1. Zahájení zasedání 

Zasedání zastupitelstva města zahájila v 17.35 hod. a dále řídila místostarostka města Magda 

Kindlová (dále jako předsedající). Předsedající přivítala přítomné a konstatovala, že zasedání 

zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, z celkového počtu 11 členů zastupitelstva bylo 

přítomno 8 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. Jiřího Bleska 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. Jiřího Bleska  a p. 

Jiřinu Kopsovou a  jako zapisovatelku schvaluje Janu Zemanovou 

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

Návrh usnesení č. 1 schválen 7 hlasy 

 

            

2.       Schválení zápisu ze zasedání č. 03/2021 

      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. 03/2021 ze dne  

       24.02.2021. 

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

       Návrh usnesení č. 2 schválen 7  hlasy 

          

 

3. Návrh programu zasedání 

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

deskách  a navrhla úpravu programu jednání: 

- Bod č. 10 – změna znění bodu -  Výběr zhotovitele na akci „ Vnitřní vybavení nové třídy pro MŠ 

Buštěhrad“ 

Pro zařazení do programu: 7   zdržel se: 1 (J. Plášek) 

 

- Nový bod č. 18 – Hasiči Buštěhrad – žádost projednání záměru podat žádost o dotaci na pořízení 

nového dopravního automobilu. 

Pro zařazení do programu: 7   zdržel se: 1 (J. Plášek) 

 

V souvislosti s doplněním programu a s chybným číslováním bodů programu zveřejněného na 

ÚD, dochází k přečíslování bodů programu. 
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Návrh doplněného programu zasedání: 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 03/2021 

3. Návrh programu /doplnění programu/ schválení programu zasedání 

4. Rozpočtové opatření  

5. Schválení podání žádosti o dotaci z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 

kraje, ze středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, Tématické zadání 

„Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany – ochrana obyvatelstva“ 

6. Dotace spolkům na rok 2021 – Buštěhrad Sobě, z.s. 

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18/2020 mezi městem Buštěhrad a společností 4soft, s.r.o. 

(Obnova sportoviště v ZŠ Buštěhrad) 

8. Schválení propachtování části pozemku parc.č. 2495 

9. Schválení přijetí dotace z MŽP-11531- Operační program životní prostředí 2014-2020 – akce 

Revitalizace zeleně v intravilánu města Buštěhrad, dotace ve výši 3 284.251,95 Kč 

10. Výběr zhotovitele na akci „Vnitřní vybavení nové třídy  MŠ Buštěhrad“ 

11. Smlouva o smlouvě budoucí a dohoda o umístění staveb mezi městem Buštěhrad a společností 

3SNET, s.r.o. (Optická infrastruktura Buštěhrad, datové rozvody-Buštěhrad I., II., V., VI., a Optická 

infrastruktura Buštěhrad – datové rozvody – Buštěhrad III, IV, VII). 

12. Dohoda o zrušení veřejnoprávní smlouvy o plnění úkolů obecní policie mezi městem Buštěhrad a 

MP Kladno. 

13. Vyvěšení záměru na prodej pozemku parc.č. 388, k.ú. Buštěhrad 

14. ZUŠ Buštěhrad 

a) Žádost o souhlas s přesunem finančních prostředků ve výši 150.000,- Kč z Rezervního fondu 

ZUŠ do Fondu reprodukce majetku 

b) Žádost o schválení koupě nového klavíru YAMAHA GB1 

15. Souhlas zastupitelstva města s dohodou o provedení práce zastupitele 

16. Žádost o použití znaku města (trhy Buštěhrad) 

17. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a.s. 

zastoupenou společností ELEKTROMONT Matějka, a.s. – kNN, Tyršova, parc.č. 1652 

18. Hasiči Buštěhrad – žádost o projednání záměru podat žádost o dotaci na pořízení nového dopravního 

automobilu 

19. Obecná diskuze 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje upravený program zasedání městského 

zastupitelstva č. 04/2021 

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

Návrh usnesení č. 3  byl schválen 7 hlasy. 

 

 

 

4. Návrh na změnu rozpočtu Města Buštěhradu – rozpočtové opatření č. 3/2021 

Předsedající seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2021, 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. 3/2021 

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

Návrh usnesení č. 4 byl schválen 7 hlasy. 
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5. Schválení podání žádosti o dotaci z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu 

Středočeského kraje, ze středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, 

Tématické zadání „Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany – ochrana 

obyvatelstva“ 

Cílem krajské podpory je přispět obcím na vybavení, které se odvíjí z předurčenosti jednotky SDH obce 

pro plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva, zajištění úkolů distribuce materiálních prostředků 

v rámci kraje. Maximální výše poskytnuté dotace je stanovena ve výši 100.000,- Kč, minimální 

spoluúčast žadatele je stanovena na 5% z celkových uznatelných nákladů akce. 

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 z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných 

hasičů a složek IZS, Tématické zadání „Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární 

ochrany – ochrana obyvatelstva“ , zároveň schvaluje finanční spoluúčast města dle podmínek programu. 

Pro: 8   Proti: 0     Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 5 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

6. Dotace spolkům na rok 2021 – Buštěhrad Sobě, z.s. 

Spolek Buštěhrad Sobě požádal  o poskytnutí dotace z rozpočtu města Buštěhradu na provoz Muzea Oty 

Pavla v Buštěhradě ve výši 65.000,- Kč. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje poskytnutí dotace na rok 2021 z rozpočtu 

města Bušthradu ve výši 65.000,- Kč spolku Buštěhrad Sobě. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 6 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18/2020 mezi městem Buštěhrad a společností 4soft, s.r.o 

(Obnova sportoviště v ZŠ Buštěhrad) 

Předmětem Dodatku č. 1 je úprava položkového rozpočtu a grafického návrhu díla. Změna díla (zúžení 

rozsahu díla- trampolíny, lavičky atd. ) je provedena na žádost objednatele z důvodu úspory finančních 

prostředků vlivem situace s Covid-19.V důsledku nepříznivé epidemiologické situace došlo k citelnému 

snížení daňových příjmů města. Proto se město rozhodlo snížit rozsah díla, aby mohlo realizovat úsporná 

opatření vedoucí k zajištění finanční stability rozpočtu. 

Smluvní strany se dohodly na snížení původní částky o cca 30%,  cena stanovená Dodatkem č. 1  tedy 

činí 2 417.168,70 Kč bez DPH. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 018/2020 

uzavřený mezi Městem Buštěhrad a společností 4soft, s.r.o., na akci „ Obnova sportoviště v ZŠ 

Buštěhrad“. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši  2 924.774,13 Kč vč. DPH. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 7 byl schválen 8 hlasy. 
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8. Schválení propachtování části pozemku parc.č. 2495, k.ú. Buštěhrad 

Dne 15.03.2021 zveřejnilo město Buštěhrad záměr na pronájem – pacht – části pozemku parc.č. 2495, 

k.ú. Buštěhrad, o výměře 1700 m
2
.  O pronájem tohoto pozemku požádal 1 zájemce – spol. DAVA-CZ 

s.r.o. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje propachtování části pozemku parc.č. 2495, 

k.ú. Buštěhrad, o výměře 1700 m
2
, spol. DAVA-CZ s.r.o., IČ 27872947,  za podmínek stanovených 

zastupitelstvem města Buštěhradu pro pacht obecních pozemků. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

9. Schválení přijetí dotace z MŽP – 11531 – Operační program životní prostředí 2014-2020 – akce 

Revitalizace zeleně v intravilánu města Buštěhrad, dotace ve výši 3 284.251,95 Kč. 

Město Buštěhrad obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu 11531 – Operační program 

životní prostředí 2014-2020 na akci „Revitalizace zeleně v intravilánu města Buštěhrad“. 

Účelem dotace je realizace Projektu spočívající v zakládání a regeneraci zeleně v k.ú. Buštěhrad. Dojde 

k odstranění, ošetření a výsadbě dřevin a keřů, vč. následné dvouleté péče  a vybudování mlatové cesty. 

Dotace je přiznána ve výši 3 284.251,95 Kč,  finanční spoluúčast města je ve výši (min.) 579.573,88 Kč. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí dotace poskytnuté Ministerstvem 

ŽP, 11531-Operační program životní prostředí 2014-2020, akce „Revitalizace zeleně v intravilánu 

města Buštěhrad“, ve výši 3 284.251,95 Kč. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 9 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

10. Výběr zhotovitele – „Vnitřní vybavení nové třídy MŠ Buštěhrad“ 

Dne 25.3.2021 byly vyhodnoceny nabídky k zakázce malého rozsahu – Vnitřní vybavení nové třídy MŠ 

Buštěhrad. Město obdrželo 2 nabídky: 

- Makra Didakta, s.r.o.   nabídková cena  214.786,- Kč bez DPH 

- NOMILND, s.r.o.       221.237,- Kč bez DPH 

Nabídky byly hodnoceny dle jediného kritéria – ekonomické výhodnosti. 

Předsedající proto navrhuje příjmout nabídku firmy Makra Didakta, s.r.o. 

      Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

      Diskuze: 0 

      Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výběr firmy Makra Didakta, s.r.o. pro 

zakázku „Vnitřní vybavení nové třídy MŠ Buštěhrad“, za nabídkovou cenu 214.786,- Kč bez DPH. 

     Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

     Návrh usnesení č. 10 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

11. Smlouva o smlouvě budoucí a dohoda o umístění staveb mezi městem Buštěhrad a společností 

3SNET, s.r.o. (Optická infrastruktura Buštěhrad, datové rozvody – Buštěhrad I, II, V, VI, a 

Optická infrastruktura Buštěhrad III, IV, VII.) 

      Předsedající předala slovo zastupiteli p. J. Pláškovi, který uvedl, že  smlouvu, kterou předložila firma 

      3SNET s.r.o.,  nelze v současném znění schválit, protože nesplňuje náležitosti, které splňovat má. 

      Firma 3SNET s.r.o. nemá v současné době povolení Českého telekomunikačního úřadu, aby mohla 

      optickou veřejnou síť vybudovat. 

      Ve spolupráci s právníkem úřadu byl vypracován požadavek na dodání příslušných potřebných 

      dokumentů a oprávnění ke smlouvě tak, aby  smlouva byla v souladu s právním řádem. 
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      p. Aguerbi -  jaké  dokumenty a oprávnění jsou po firmě 3SNET požadovány?  Odp. – předsedající 

      uvedla, že se jedná o několik bodů a navrhla, že je přečte v rámci obecné diskuze. 

      Předsedající proto vzhledem k výše uvedenému navrhla, aby  tento bod č. 11  nebyl na zasedání dále   

      projednáván a byl stažen z programu jednání 

       Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

      Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje stažení bodu č. 11 z programu zasedání 

      zastupitelstva města Buštěhradu. 

     Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 11 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

12. Dohoda o zrušení veřejnoprávní smlouvy o plnění úkolů obecní policie mezi městem Buštěhrad a 

MP Kladno. 

Město Buštěhrad má od r. 2007 uzavřenu VPS  se Statutárním městem Kladno o plnění úkolů obecní 

policie. Protože smlouva nebyla dlouhodobě plněna, dohodly se obě strany na jejím zrušení. Město 

Buštěhrad má v současné době uzavřenu smlouvu s OP Koleč. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zrušení veřejnoprávní smlouvy o plnění 

úkolů obecní policie uzavřenou mezi Městem Buštěhrad a Statutárním městem Kladno. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 12 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

13. Vyvěšení záměru na prodej pozemku parc.č. 388, k.ú. Buštěhrad 

Město Buštěhrad obdrželo dotaz na možnost  odkupu  pozemku parc.č. 388, k.ú. Buštěhrad (mezi ul. Oty 

Pavla a Kladenská).  Vzhledem k tomu, že stále platí rozhodnutí zastupitelstva města obecní pozemky 

neprodávat, a vzhledem k připracované rekonstrukci Kladenské ul., navrhuje předsedající odkup 

pozemku zamítnout. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemku parc.č. 

388, k.ú. Buštěhrad, ve vlastnictví města Buštěhradu. 

Pro: 0   Proti: 8  Zdržel se 0 

Návrh usnesení č. 13 byl zamítnut 8 hlasy. 

 

 

14. ZUŠ Buštěhrad 

a) Žádost o souhlas s přesunem finančních prostředků ve výši 150.000,- Kč z rezervního fondu 

ZUŠ do fondu reprodukce majetku 

Důvodem je nákup nového koncertního klavíru Yamaha GB1 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje převod finančních prostředků ve výši 

150.000,- Kč z rezervního fondu ZUŠ Buštěhrad do fondu reprodukce majetku (investičního fondu) . 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 14a) byl schválen 8 hlasy. 
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b) Žádost o souhlas s nákupem koncertního křídla pro ZUŠ Buštěhrad 

Vedení ŽUŠ Buštěhrad požádalo o schválení nákupu nového koncertního křídla Yamaha GB1 pro 

ZUŠ Buštěhrad. Stávající klavír bude využit  na nově zřízené  pobočce  ZUŠ ve Středoklukách. 

Cena hudebního nástroje – 276.300,- Kč 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nákup nového koncertního klavíru 

Yamaha GB1 pro ZUŠ Buštěhrad v ceně 276.300,- Kč. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 14b) byl schválen 8 hlasy. 

 

 

 

15.  Souhlas zastupitelstva města s dohodou o provedení práce zastupitele 

Zastupitel J. Blesk uvedl, že mu byla vedením města nabídnuta pracovní pozice „provozní pracovník“. 

Náplní práce je zajišťování a administrace  údržby a oprav v budovách a bytech ve vlastnictví města. 

J. Plášek doplnil, že došlo k uvolnění 1 pracovní pozice v TS, tudíž má město k dispozici potřebné 

finanční prostředky na vyplacení odměny. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje uzavření „Dohody o pracovní činnosti“  

mezi Městem Buštěhrad a p. Jiřím Bleskem. 

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

Návrh usnesení č. 15 byl schválen 7 hlasy. 

 

 

16. Žádost o použití znaku Města (trhy Buštěhrad) 

Provozovatel trhů v Buštěhradě p. Rudolf Zeisl požádal o souhlas města s použitím městského znaku na 

reklamních plochách. P. Zeisl uvedl, že znak používá již 27 let, kdy dostal ústní souhlas od tehdejšího 

starosty města.  Dále uvedl, že připomínky k provozování trhů, které obdržel od starostky města, 

vypořádal  a závady odstranil. 

J. Blesk – použití znaku města je povolováno především spolkům, které mají sídlo v Buštěhradě a mají 

na Buštěhrad přímou vazbu. 

J. Plášek, M. Mudra – názor, že znak města by měl být na akcích, na kterých se podílí město. 

p. Aguerbi – poukázala na tradici sběratelských trhů v Buštěhradě 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje použití znaku města Buštěhradu pro 

farmářské trhy pro  provozovatele trhů p .Rudolfa Zeisla 

Pro: 0  Proti:  5 (J. Plášek, J. Blesk, M.Mudra, J.Mrkvička, J.Zelenka) 

                              Zdržel se: 3 (M. Kindlová, J. Kopsová, H. Hejná) 

Návrh usnesení č. 16  nebyl zastupiteli schválen. 

 

 

17.  Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a.s., 

zastoupenou společností ELEKTROMONT Matějka a.s. – „Buštěhrad-Tyršova parc.č. 1652 kNN 

Společnost ČEZ Distribuce a.s. je vlastníkem stavby – kabelového vedení NN, které je umístěno na 

pozemku města. Město proto zřizuje k tomuto pozemku věcné břemeno pro spol. ČEZ. Jednorázová 

náhrada je ve výši 4.000,- Kč ve prospěch města. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje  Smlouvu o zřízení věcného břemene-

služebnosti na akci Buštěhrad-Tyršova parc.č. 1652 kNN, uzavřenou mezi Městem Buštěhrad a spol. 

ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné moci společností ELEKTROMONT Matějka, a.s. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 17 byl  schválen 8 hlasy. 
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18. Hasiči Buštěhrad – žádost projednání záměru podat žádost o dotaci na pořízení nového 

dopravního automobilu 

Velitel JSDH Buštěhrad požádal o projednání záměru podat žádost o dotaci na pořízení nového 

dopravního automobilu, kterou vyhlašuje MV GŘ HZS ČR v rámci programu „Účelové investiční 

dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2022. Dotace může dosáhnout až 70% uznatelných nákladů 

akce, max. však 450 tis. Kč. V případě, že projekt bude schválen, bude postoupen s žádostí na 

kofinancování KÚ, který dává v rámci dotačního titulu dalších 300.000,- Kč. Celkem je tedy možno 

získat 750.000,- Kč.  Cena automobilů se dle získaných informací pohybuje v rozmezí 900 tis. Kč až 1 

mil. 300 tis. Kč. 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje záměr podat žádost o dotaci vyhlášenou 

MV GŘ HZS ČR  v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ na pořízení 

nového dopravního automobilu. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 18 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

Předseda zdravotního a sociálního výboru J. Blesk požádal o zařazení 1 bodu do programu jednání 

zastupitelstva: schválení žádosti na obsazení volného bytu č. 40 v DPS Buštěhrad. 

Pro zařazení do programu:  8 hlasů 

 

19. Žádost o obsazení volného bytu č. 40 v DPS Buštěhrad. 

Předseda soc. a zdrav. výboru J. Blesk předložil návrh na obsazení volného bytu č. 40 v DPS Buštěhrad 

p. Zdeňkem Biskupem z Buštěhradu. 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 p. 

Zdeňkem Biskupem. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 19 byl schválen 8 hlasy. 

 

 

20. Obecná diskuze:  

Na žádost p. Aguerbi seznámila předsedající přítomné s právním stanoviskem města ke Smlouvě o 

budoucí smlouvě o zřízení VB na akci „Optická infrastruktura Buštěhrad - datové rozvody Buštěhrad“ 

 

 

       

 

Dále se do diskuze nikdo nepřihlásil, předsedající ukončila zasedání v 18.45 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                   

8 

 

    

 

Usnesení 

ze  zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 0342021 ze dne 

31.03.2021 

 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 04/2021 ze dne 31.03.2021 přijalo tato usnesení: 

 

Schvaluje: 

Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu p  Jiřího Bleska a p. Jiřinu Kopsovou , zapisovatelku tohoto 

zasedání p. Janu Zemanovou. 

Usnesením č. 2 – zápis ze zasedání č. 03/2021 ze dne 24.02.2021 

Usnesením č. 3 – upravený program zasedání městského zastupitelstva č. 04/2021 

                  Usnesením č. 4 – rozpočtové opatření č. 3/2021 

                      Usnesením č. 5 –podání žádosti o dotaci z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu 

                   Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpora dobrovolných hasičů a složek IZS. 

                   Tématické zadání „Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany-ochrana 

                    Obyvatelstva“, zároveň schvaluje finanční spoluúčast města dle podmínek programu. 

                   Usnesením č. 6 –poskytnutí dotace na rok 2021 z rozpočtu města Buštěhradu ve výši 65.000,-Kč 

                   Spolku Buštěhrad Sobě. 

                   Usnesením č. 7- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 018/2020 uzavřený mezi Městem Buštěhrad  

                   a společností 4soft, s.r.o.. na akci „Obnova sportoviště v ZŠ Buštěhrad“. Smluvní strany se  

                   dohodly na ceně díla ve výši 2 924.774,13 Kč vč. DPH. 

                   Usnesením č. 8 – propachtování části pozemku parc.č. 2495, k.ú. Buštěhrad, o výměře 1700 m
2
,  

                   Spol. DAVA-CZ s.r.o., IČ 27872947, za podmínek stanovených zastupitelstvem města 

                   Buštěhradu pro pacht obecních pozemků. 

                   Usnesením č. 9 – přijetí dotace poskytnuté Ministerstvem ŽP, 11531-Operační program životní 

                   prostředí 2014-2020 „Revitalizace zeleně v intravilánu města Buštěhrad“ ve výši  

                   3 284.251,95 Kč 

                   Usnesením č. 10 – výběr firmy Makra Didakta, s.r.o. pro zakázku „Vnitřní vybavení nové třídy  

                   MŠ Buštěhrad, za nabídkovou cenu 214.786,- Kč bez DPH 

                   Usnesením č. 11 – stažení bodu č. 11 z programu zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

                   Usnesením č. 12 – zrušení veřejnoprávní smlouvy o plnění úkolů obecní policie uzavřenou 

                    mezi Městem Buštěhrad a Statutárním městem Kladno 

                   Usnesením č. 14a) – převod finančních prostředků ve výši 150.000,- Kč z rezervního fondu 

                    ZUŠ Buštěhrad do fondu reprodukce majetku (investičního fondu). 

                   Usnesením č. 14b)- nákup nového koncertního klavíru Yamaha GB1 pro ZUŠ Buštěhrad 

                    v ceně 276.300,- Kč 

                   Usnesením č. 15 – uzavření „Dohody o pracovní činnosti“ mezi Městem Buštěhrad a p. Jiřím  

                    Bleskem 

                   Usnesením č. 17 –Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti na akci Buštěhrad-Tyršova  

                    parc.č. 1652 kNN, uzavřenou mezi Městem Buštěhrad a spol. ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 

                   na základě plné moci společností ELEKTROMONT Matějka, a.s. 

                    Usnesením č. 18- záměr podat žádost o dotaci vyhlášenou MV GŘ HZS ČR v rámci programu 

                    „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ na pořízení nového dopravního automobilu 

                    Usnesením č. 19 – obsazení volného bytu v DPS Buštěhrad p. Zdeňkem Biskupem 
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                     Zamítá: 

                     Usnesením č. 13 – vyvěšení záměru na prodej pozemku parc. 388, k.ú. Buštěhrad,  

                     ve vlastnictví města  Buštěhradu 

                     Usnesením č. 16 – používání znaku města Buštěhradu pro farmářské   trhy pro provozovatele  

                      trhů p. Rudolfa Zeisla 

                       

         

 

                 

                                   Zápis byl vyhotoven dne 09.04.2021                 

  

               

                      

. 

                                  
      

                   Ověřovatelé: 

     

                   Jiří Blesk                  ………………………………………….. 

 

                   Jiřina Kopsová    …………………………………………… 

 

                   Starostka města 

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