
 

                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne 29. 5. 2019 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

č. 5 / 2019 

                                                                  

                                 

Č.j. :  891 / 2019-1 

 

 

Přítomni:  Daniela Javorčeková, Hana Hejná, Pavel Vavruška, Jiří Blesk, Jan Mrkvička, Jiřina  

       Kopsová, Stanislava Šumná, Magda Kindlová, Eva Gallatová, Jakub Plášek          

       17:40hod., Milan Mudra-17:50hod.  

                     

Omluveni:  
 

V sále přítomni v době zahájení 33 občanů. 

Pořizován audio záznam. 

 

1. Zahájení zasedání 

Zasedání zastupitelstva města zahájila v 17:37 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: Jiří Blesk, Eva Gallatová. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje ověřovatele zápisu Jiřího 

Bleska a Evu Gallatovou, jako zapisovatelku Dagmar Novotnou. 

Pro: 9    Proti:  0   Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 1 schválen. 

       

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 4/2019 

Předsedající vyzývá ověřovatele, aby se vyjádřili k zápisu č. 4/2019. Ověřovatelé 

konstatovali, že jejich připomínky byly zapracovány a jiné, ze strany zastupitelů ani 

veřejnosti, neobdrželi. Příchod J. Pláška v 17:40 hod., změna v počtu zastupitelů na 10. 

Předsedající navrhuje usnesení:  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání č.4/2019. 

Pro: 10    Proti:  0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 2 schválen. 

 

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

program zasedání: 

Předsedající navrhuje doplnění programu o body:  

 

Bod č. 18. Schválení ceny za pronájem/pacht zahrad v majetku města – 3 Kč/m
2
/rok 

Pro:10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 18. Schválení ceny za pronájem/pacht zahrad v majetku města – 3 Kč/m2/rok, 

byl zařazen na program zasedání. 

 

Bod č. 19. Přijetí nových členů do VŽP –   

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  
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Bod č. 19. Přijetí nových členů do VŽP –  a , byl zařazen do 

programu zasedání. 

 

Bod č. 20. Zařazení paní  a pana  do registru čekatelů na byt 

v DPS. 

Pro:10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 20. Zařazení paní  a pana  do registru čekatelů na byt 

v DPS, byl zařazen na program zasedání. 

 

Bod č. 21. Směna části pozemku parc. č. 2115 o výměře cca 138 m2 – vyvěšení záměru 

Pro:10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 21. Směna části pozemku parc. č. 2115 o výměře cca 138 m2 – vyvěšení záměru, 

byl zařazen na program zasedání. 

 

Bod č. 22. Žádost SK Buštěhrad o posunutí/zkrácení doby nočního klidu do 1.00 hod z 

důvodů konání akcí na hřišti ( 29. 6. a 10. 8. 2019) 

Pro:10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 22. Žádost SK Buštěhrad o posunutí/zkrácení doby nočního klidu do 1.00 hod z 

důvodů konání akcí na hřišti ( 29. 6. a 10. 8. 2019), byl zařazen na program zasedání. 

 

Bod č. 23. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Buštěhrad a ČEZ 

Distribuce, a. s. , Buštěhrad - Tyršova kVN, TS-ŠKOLA, kNN. 

Pro:10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 23. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Buštěhrad a 

ČEZ Distribuce, a. s. , Buštěhrad - Tyršova kVN, TS-ŠKOLA, kNN, byl zařazen na 

program zasedání. 

 

Bod č. 24. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Programu: Fond kultury a obnovy 

památek ev. Číslo KUL/OKP/036738/2019 ve výši 500 000,-Kč, pro účely projektu: Zámek 

Buštěhrad-obnova části středního křídla pro účely MěÚ – III. etapa. 

Pro:10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 24. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Programu: Fond kultury a 

obnovy památek ev. Číslo KUL/OKP/036738/2019 ve výši 500 000,-Kč, pro účely 

projektu: Zámek Buštěhrad-obnova části středního křídla pro účely MěÚ – III. etapa, 

byl zařazen na program zasedání. 

 

Bod č. 25. Vyhlášení vítěze na poskytnutí Malého dotačního titulu z rozpočtu Města 

Buštěhradu na zkrášlení okolí. 

Pro:10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 25. Vyhlášení vítěze na poskytnutí dotace z rozpočtu Města Buštěhradu na návrh 

programu na zlepšení okolí, byl zařazen na program zasedání. 

 

Bod č. 26. Diskuze na téma „Kanalizace v ulicích Javorová, Topolová, Břízová. 

Pro:10     Proti: 0      Zdržel se: 0  
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Bod č. 26. Diskuze na téma „Kanalizace v ulicích Javorová, Topolová, Břízová, byl 

zařazen na program zasedání. 

 

Došlo k přečíslování bodu Obecná diskuze: Bod č. 27. 

Žádné další návrhy nebyly předneseny.  

 

Nové znění programu:  

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 4/2019  

3. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

4. Rozpočtové opatření 

5. Schválení  a) účetní závěrky ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad 

b) uložení odvodu z fondu reprodukce ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad za 

rok 2018 ve výši 300 000,- Kč do rozpočtu zřizovatele 

6. Schválení účetní závěrky DPS Buštěhrad 

7. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města za rok 2018 

8. Přijetí dotace z MŽP, Operační program životní prostředí 2014 – 2020 na akci: Kompostéry 

pro občany města Buštěhrad ve výši 802 127,15 Kč 

9. Přijetí dotace z MMR, IROP – programu 11703 na akci: Nástavba a rozšíření kapacity MŠ 

Oty Pavla, Buštěhrad ve výši max. 12 295 951,45 Kč 

10. Přijetí dotace z Operačního programu zaměstnanost na realizaci projektu „Pracovník 

knihovny a infocentra 2“ ve výši 1 374 840,- Kč 

11. Schválení uzavření smlouvy o řízení projektu „Cyklostezka Buštěhrad – Lidice“ mezi 

městem Buštěhrad a firmou LK Advisory, s. r. o.  

12. Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě mezi společností BEMETT a městem Buštěhrad 

13. Josef Kácl – opožděná připomínka k návrhu ÚP – parc. č. 2005 

14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Českou telekomunikační 

infrastrukturou a městem Buštěhrad (umístění podzemního telekomunikačního vedení pod 

pozemkem parc. č. 233) 

15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene: Buštěhrad, Švermova 1819/16, 

přeložka kNN, mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a.s. 

16. Smlouva o budoucím provozování kanalizace v lokalitě Za Humny II. mezi ing.  

, Vodárnami Kladno – Mělník, a. s., městem Buštěhrad a Středočeskými 

vodárnami, a. s. 

17. Schválení vyvěšení záměru na pronájem/pacht pozemku parc. č. 2219 v k. ú. Buštěhrad 

18. Schválení ceny za pronájem/pacht zahrad v majetku města – 3 Kč/m2/rok 

19. Přijetí nových členů do VŽP –  a  

20. Zařazení paní  a pana  do registru čekatelů na byt v DPS 

21. Směna části pozemku parc. č. 2115 o výměře cca 138 m2 – vyvěšení záměru 

22. Žádost SK Buštěhrad o posunutí nočního klidu do 1.00 hod z důvodů konání akcí na hřišti ( 

29. 6. a 10. 8. 2019) 

23. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Buštěhrad a ČEZ 

Distribuce, a. s. , Buštěhrad - Tyršova kVN, TS-ŠKOLA, kNN 
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24. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Programu: Fond kultury a obnovy památek 

ev. Číslo KUL/OKP/036738/2019 ve výši 500 000,-Kč, pro účely projektu: Zámek 

Buštěhrad-obnova části středního křídla pro účely MěÚ – III. etapa. 

25. Vyhlášení vítěze na poskytnutí dotace z rozpočtu Města Buštěhradu na návrh programu na 

zlepšení okolí. 

26. Diskuze na téma „Kanalizace v ulicích Javorová, Topolová, Břízová 

27. Obecná diskuze                                                                

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný program zasedání  

zastupitelstva č. 5/2019. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 3 byl schválen. 

 

4. Rozpočtové opatření č. 5 / 2019 

Předsedající informuje o přesunu finančních prostředků v rozpočtu města kvůli změně 

objemu a přesuny mezi ukazateli. Jedná se o přesun finančních prostředků na straně příjmů: 

příchozí dotace, dotace na volby, na straně výdajů je to oprava chodníků, obnova kanalizace 

u ZUŠ, PD, oprava břehů rybníka, oprava komínů a střechy na staré budově ZŠ, oprava bytů 

v ZŠ.(viz příloha). 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 4 byl schválen. 

 

5. Schválení  a) účetní závěrky ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad 

b) uložení odvodu z fondu reprodukce ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad za rok 2018 ve 

výši 300 000,- Kč do rozpočtu zřizovatele. 

Předsedající informuje o předložení dokumentu od příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Oty 

Pavla, účetní závěrka za rok 2018, ke schválení zastupitelstvem města. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Oty 

Pavla, Buštěhrad, za rok 2018, a schvaluje uložení přebytku hospodaření ve výši 615 350,-

Kč do rezervního fondu. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 5a) byl schválen. 

Příchod zastupitele Milana Mudry v 17:50 hod., změna v počtu zastupitelů na 11. 

 

K bodu b) : Předsedající uvedla, že díky optimalizaci vytápění v ZŠ a MŠ došlo 

v uplynulém roce k výrazné úspoře na nákladech za topení, z tohoto důvodu zřizovatel 

schvaluje převedení částky 300 tis. Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce a ukládá 

příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Oty Pavla provést odvod z fondu reprodukce ve výši 

300.tis.Kč do rozpočtu zřizovatele. (bude z této částky opravena střecha a komíny na staré 

budově ZŠ). 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje převod z rezervního fondu do 

fondu reprodukce a ukládá příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad odvést 

z tohoto fondu do rozpočtu zřizovatele částku ve výši 300.tis. Kč, do 30.6.2019. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 5b) byl schválen. 
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6. Schválení účetní uzávěrky DPS Buštěhrad, hospodaření za rok 2018   

Předsedající seznamuje přítomné s výsledkem hospodaření DPS Buštěhrad, za rok 2018, 

hospodaření je s přebytkem 123 936,08 Kč, a navrhuje rozdělit a převést část hospodářského 

výsledku ve výši 100 000,- Kč do rezervního fondu a částku 23 936,08č převést do fondu 

odměn. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje účetní závěrku příspěvkové 

organizace DPS Buštěhrad, za rok 2018, a schvaluje rozdělení hospodářského výsledku a 

jeho převedení ve výši 100 000,-Kč do Rezervního fondu a Kč 23 936,08 do Fondu odměn 

příspěvkové organizace DPS Buštěhrad. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 6 byl schválen. 

 

7. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu Města Buštěhradu za rok 2018  

Předsedající informuje o vyvěšení Závěrečného účtu Města Buštěhradu na obou úředních 

deskách, žádné připomínky nebyly doručeny, informuje o proběhlém přezkumu hospodaření, 

který byl shledán bez závad. 

Diskuze:0  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu projednalo závěrečný účet města 

Buštěhradu a schválilo účetní závěrku Města Buštěhradu za rok 2018 a souhlasí 

s celoročním hospodařením bez výhrad. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 7 byl schválen. 

 

8. Přijetí dotace z MŽP, Operační program životní prostředí 2014 – 2020 na akci: 

Kompostéry pro občany města Buštěhrad ve výši 802 127,15 Kč 

Předsedající informuje o pořízení kompostérů pro potřeby obyvatel města Buštěhradu, 

kompostéry již byly rozdány, nyní byla přijata dotace ve výši 802 127,15 Kč. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí dotace z MŽP, 

Operační program životní prostředí 2014 – 2020 na akci: Kompostéry pro občany města 

Buštěhrad ve výši 802 127,15 Kč. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 8 byl schválen. 

 

9. Přijetí dotace z MMR, IROP – programu 11703 na akci: Nástavba a rozšíření kapacity 

MŠ Oty Pavla, Buštěhrad ve výši max. 12 295 951,45 Kč 

Předsedající informuje o připravovaném výběrovém řízení na zhotovitele, stavba by měla 

začít na podzim roku 2019 a dokončení stavby se předpokládá v září 2020. 

Diskuze: P. Vavruška: výstavba bude probíhat za provozu MŠ, jedná se o nástavbu nad 

technickým blokem. V roce 2020 bude ovšem z důvodu nástavby také za provozu 

rozšiřována kapacita jídelny této MŠ, to už bude náročnější.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí dotace z MMR, IROP – 

programu 11703 na akci: Nástavba a rozšíření kapacity MŠ Oty Pavla, Buštěhrad ve výši 

max. 12 295 951,45 Kč. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 9 byl schválen. 
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10. Přijetí dotace z Operačního programu zaměstnanost na realizaci projektu „Pracovník 

knihovny a infocentra 2“ ve výši 1 374 840,- Kč 

Předsedající informuje o přijetí dotace na možnost zaměstnat obtížně zaměstnatelné osoby, 

dotace bude použita na platy pracovnic Infocentra Buštěhrad. Udržitelnost je 3 roky, 

spoluúčast města je 5%.  Díky tomu může být nyní Infocentrum otevřeno denně, pracovnice 

jsou zde na poloviční úvazek. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu přijetí dotace z Operačního programu 

zaměstnanost na realizaci projektu „Pracovník knihovny a infocentra 2“ ve výši 1 374 

840,- Kč 

Pro: 11    Proti: 0  Zdržel se: 0      

Návrh usnesení č. 10 byl schválen. 

 

11. Schválení uzavření smlouvy o řízení projektu „Cyklostezka Buštěhrad – Lidice“ mezi 

městem Buštěhrad a firmou LK Advisory, s. r. o.  
Předsedající informuje o společnosti LK Advisory s.r.o., spolupráce s nimi se osvědčila a 

proto navrhuje uzavřít s nimi smlouvu na řízení tohoto projektu, jehož administrace bude 

náročná. 

Diskuze: J. Blesk: částka? D. Javorčeková: 120.tis.Kč. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje uzavření smlouvy o řízení 

projektu „Cyklostezka Buštěhrad – Lidice“, č. projektu: 

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0011229 mezi městem Buštěhrad a firmou LK Advisory, s. r. o.  

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

 Návrh usnesení č. 11 byl schválen. 

 

12. Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě mezi společností BEMETT a městem Buštěhrad 

Předsedající informuje, že společnost Bemett staví nad pivovarskými sklepy řadové domy, a 

v plánovací smlouvě se zavázali uhradit městu Buštěhrad Kč 30.tis. za každý rodinný dům. 

Staví zde také sítě a komunikace. V rámci projektu města Buštěhradu na revitalizace Tyršovy 

ulice zde má být postaveno parkoviště. Společnost Bemett se zavazuje zhotovit, a o cenu 

tohoto díla příspěvek za RD pro město Buštěhrad ponížit. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dodatek č. 2 k plánovací 

smlouvě mezi společností BEMETT a městem Buštěhrad 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 12 byl schválen. 

 

13.  – opožděná připomínka k návrhu ÚP – parc. č. 2005 

Předsedající informuje, že v rámci zhotovení nového Územního plánu Města Buštěhradu 

došlo k omylu v klasifikaci jedné ze stavebních parcel, byla v návrhu nového Územního 

plánu omylem zařazena jako nestavební pozemek, tuto situaci chceme nyní napravit. Pan 

 si zajistil aktuální stanovisko vodoprávního úřadu, na jehož základě je navrácení zpět 

možné. 

Diskuze:0  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu vyhovuje připomínce pana 

a zahrnuje pozemek parc. č. 2005 do návrhu nového Územního plánu města Buštěhradu 

jako pozemek vhodný pro stavbu RD. 



 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.5/2019 ze dne 29. května 2019. Č. j. 891/2019                                                                                                                                                                                

7

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 13 byl schválen. 

 

14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Českou telekomunikační  

infrastrukturou a městem Buštěhrad (umístění podzemního telekomunikačního vedení 

pod pozemkem parc. č. 233) 

Předsedající informuje, že se jedná o rutinní smlouvu, tentokrát pod budoucí cyklostezkou. 

Diskuze: 0 

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

zřízení služebnosti mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a městem Buštěhrad 

(umístění podzemního telekomunikačního vedení pod pozemkem parc. č. 233) 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 14 byl schválen. 

 

 

15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene: Buštěhrad, Švermova 1819/16,  

přeložka kNN, mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a.s. 

Předsedající informuje, že na tomto pozemku se bude opravovat však dešťové vody,  

v Bukové ulici, proto se bude realizovat přeložka kNN. 

Diskuze: 0 

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

zřízení věcného břemene: Buštěhrad, Švermova 1819/16, přeložka kNN, mezi městem 

Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a.s. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 15 byl schválen. 

 

16. Smlouva o budoucím provozování kanalizace v lokalitě Za Humny II. mezi Ing. 

, Vodárnami Kladno – Mělník, a. s., městem Buštěhrad a 

Středočeskými vodárnami, a. s. 

Předsedající informuje o výstavbě rodinných domů v lokalitě Za Humny II. tato smlouva 

zajišťuje spolupráci uvedených subjektů. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o budoucím 

provozování kanalizace v lokalitě Za Humny II. mezi ing. , 

Vodárnami Kladno – Mělník, a. s., městem Buštěhrad a Středočeskými vodárnami, a. s. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 16 byl schválen. 

 

17. Schválení vyvěšení záměru na pronájem/pacht pozemku parc. č. 2219 v k. ú. Buštěhrad 

Předsedající informuje o umístění výzvy na zahradní chatku na pozemku parc. č. 2219, kde  

bylo požadováno, aby uživatel tohoto pozemku, který je ve vlastnictví města Buštěhradu, 

přikročil k nápravě právního vztahu. Uživatelé pozemku se již přihlásili. Navrhuje, aby 

Město Buštěhrad nyní vyvěsilo záměr na pronájem či pacht tohoto pozemku.  

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na pronájem 

/ pacht pozemku parc. č. 2219 v k. ú. Buštěhrad. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  
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Návrh usnesení č. 17 byl schválen. 

 

18. Schválení ceny za pronájem/pacht zahrad v majetku města – 3 Kč/m
2
/rok 

Předsedající informuje o vedené diskuzi mezi zastupiteli o výši ceny pachtu či pronájmu za 

m2. Návrh, který z diskuze vzešel, je 3,-Kč/m
2
/rok. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje cenu za pronájem / pacht 

pozemku ve vlastnictví města ve výši 3,-Kč/m
2
/rok. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 18 byl schválen. 

 

19. Přijetí nových členů do VŽP –  a   

J. Mrkvička navrhuje rozšíření VŽP o dva členy a to pana  a pana  

. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí nových členů do VŽP 

pana  a pana . 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 19 byl schválen. 

 

20. Zařazení paní  a pana  do registru čekatelů na byt v DPS 

Předsedkyně Sociálního a zdravotního výboru Stanislava Šumná informuje zastupitele o 

projednání žádosti o zařazení do registru čekatelů na byt v DPS od pana  a paní 

 Bylo provedeno místní šetření a výbor zařazení doporučuje. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení paní  

a pana  do registru čekatelů na byt v DPS.  

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 20 byl schválen. 

 

21. Směna části pozemku parc. č. 2115 o výměře cca 138 m2 – vyvěšení záměru 

Předsedající informuje o žádosti pana , který si chce postavit RD na svém 

pozemku, stavební úřad Kladno požaduje vybudování nové komunikace k tomuto RD o šíři 

8m. Pan Čtrnáctý žádá o směnu části pozemku parc. č. 2115, za stejnou část pozemku svého. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na směnu 

části pozemku parc. č. 2115 o výměře 138m2, za stejně velkou část pozemku jiného.  

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 21 byl schválen. 

 

22. Žádost SK Buštěhrad o posunutí nočního klidu do 1.00 hod z důvodů konání akcí na  

hřišti ve dnech 29. 6. 2019 a 10. 8. 2019 

Předsedající informuje o žádosti SK Buštěhrad o zkrácení doby nočního klidu ve dnech 29. 

6. 2019 a 10. 8. 2019, z důvodu konání zábavy na oslavu 100 let fotbalu na Buštěhradě. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zkrácení doby nočního klidu 

ve dnech 29. 6. 2019 a 10. 8. 2019 o tři hodiny, tedy do 01:00hod. následujícího dne.  
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Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 22 byl schválen 

23. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Buštěhrad a ČEZ  

Distribuce, a. s. , Buštěhrad - Tyršova kVN, TS-ŠKOLA, kNN, IV-12-6020057/9 

Předsedající informuje, že se jedná o stavbu trafostanice v ulici Tyršova.  

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 

břemene – služebnosti mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s. , Buštěhrad - 

Tyršova kVN, TS-ŠKOLA, kNN.  

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 23 byl schválen 
 

24. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Programu: Fond kultury a obnovy  

památek ev. Číslo KUL/OKP/036738/2019 ve výši 500 000,-Kč, pro účely projektu: 

Zámek Buštěhrad-obnova části středního křídla pro účely MěÚ – III. etapa. 

Předsedající informuje, že se jedná o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu 

kulturních památek, bude využita na budování středního křídla zámku, prostory pro MěÚ, 

nad Infocentrem.  

Diskuze: J. Plášek: jaká je výše spoluúčasti? D. Javorčeková: 40%. S. Šumná: využití? D. 

Javorčeková: 1. patro zasedačka, 2. patro kanceláře. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí dotace z rozpočtu 

Středočeského kraje z Programu: Fond kultury a obnovy památek ev. číslo 

KUL/OKP/036738/2019 ve výši 500 000,-Kč, pro účely projektu: Zámek Buštěhrad-obnova 

části středního křídla pro účely MěÚ – III. etapa 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 24 byl schválen 

 

25. Vyhlášení vítěze na poskytnutí dotace z rozpočtu Města Buštěhradu na návrh  

programu na zlepšení okolí. 

J. Mrkvička: obdrželi jsme několik návrhů, vybrali jsme opravu a zkulturnění kapličky sv. 

Prokopa. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu vyhlašuje vítěze na poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Buštěhradu na návrh programu zlepšení okolí, návrh paní  – 

„oprava kapličky sv. Prokopa“. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 25 byl schválen 

 

26. Diskuse na téma financování kanalizace v ulicích Břízová, Javorová, Topolová 

Předsedající otevírá diskuzi občanům z lokality ulic Javorová, Topolová, Břízová, kde  

probíhá stavba kanalizace. Ptá se, kdo jedná za tuto skupinu. Z auditoria: paní . 

Pokládá otázku směrem k zastupitelům, zdali je možné vstoupit v jednání s Vodárnami 

Kladno Mělník, za účelem toho, aby Vodárny na svoji tuto investici požádali o dotaci a 

snížili tak finanční zátěž městu Buštěhrad nějakým způsobem. D. Javorčeková: je skeptická, 

ohledně možného úspěchu v této věci, nicméně o jednání požádá. Je toho názoru, že když 

VKM tuto akci plánují 4 roky, jistě by si možnost dotace nenechali ujít, nicméně na takto 

velkou stavbu se jim to nejspíše zdá nebýt rentabilní.  nabízí svoji pomoc při 

vyjednávání. Navrhuje, nechť zastupitelé hlasují o pověření starostky k jednání s VKM. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu pověřuje starostku Ing. arch. Danielu 

Javorčekovou k jednání s VKM ohledně návrhu na pořízení dotace na stavbu kanalizace 

v ulicích Javorová, Topolová, Břízová. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: P. Vavruška  

Návrh usnesení č. 26 byl schválen 

 

28. Obecná diskuze:  

J. Blesk: žádá občany, aby dohlíželi na své děti, aby neničily obecní majetek. Ničí mobiliář 

města, odhazují odpadky, zmizel šachový stolek v parku. D. Javorčekvá: nezmizel, byl 

poškozen, máme jej ve skladu. 

M. Mudra: děkuje A. Šturmovi za den dětí, J. Kopsová se připojuje. D. Javorčeková: také, 

zejména oceňuje výstavu 100 let fotbalu na Buštěhradě, doporučuje občanům její shlédnutí, 

děkuje také za organizaci Bushfestu 2019. 

: rád by, aby se bezpečnosti před školou věnovala větší pozornost. Příliš mnoho 

nákladních vozidel tam jezdí. D. Javorčeková: policii v tomto ohledu kontaktujeme 

pravidelně, náš preventista dokonce nafotil některé vozy, poslali jsme na PČR, s podnětem 

na řešení přestupků, výsledky se ale nedostavují. Vyvíjíme také tlak na řešení dopravní 

situace na křižovatce ulic Revoluční a Kladenská, neustále parkují vozy v křižovatce a 

zamezují řádnému výhledu. : žádá obnovit a zaktualizovat dopravní značení, 

které navádí auta už z dálnice směrem do Tyršovy ulice. 

M. Mudra: upozorňuje na nevhodné parkování v ulici Břízová, stojí tam stále auta na 

chodníku, ničí chodník. 

Z auditoria: Jak se bude řešit zhotovení povrchů v ulicích, kde se nyní buduje kanalizace? 

P. Vavruška: máme informace, že výkop hlavního řadu bude zaasfaltován, takto to VKM 

vysoutěžili. D. Javorčeková: povrchy v těchto ulicích jsou nedodělané, protože dílem ušetřil 

developer, dílem nebylo možno s pozemky pracovat, protože nebyly v majetku města. 

Mnoho komunikací na Buštěhradě ale má špatné povrchy, nebo vůbec žádné, město bylo 

léta podfinancováno, prioritou je nyní stará zástavba, kde na povrchy lidé čekají několik 

desetiletí. Z auditoria: u nás v Javorové je tím pádem ale vysoká prašnost, odnášíme to na 

zdraví, co se uvádí v protokolech o složení zavážky, není v realitě na komunikaci dáváno, 

kvalita je určitě horší. D. Javorčeková: chodíme na kontrolní dny. P. Vavruška: chodím tam 

denně, spojíme se s investorem, situaci probereme, a také za účelem vyřešení povrchů, 

nejspíše se bude jednat o recyklát. Z auditoria: bylo by možno možná dobré jej aspoň 

zastříknout asfaltem. 

Do diskuze se dále nikdo nepřihlásil, předsedající tedy zasedání ukončila v 19:10 hodin. 
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Usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 5/2019 

ze dne 29. 5. 2019 

 

 

Zastupitelstvo na svém zasedání č. 5/2019 ze dne 29. 5. 2019 přijalo tato usnesení: 

 

 

Schvaluje: 

 

Usnesením č.  1   Ověřovatele zápisu Evu Gallatovou a Jiřího Bleska, jako 

zapisovatelku Dagmar Novotnou. 

Usnesením č.  2  Zápis ze zasedání č. 4/2019. 

Usnesením č.  3   Doplněný program zasedání č. 5/2019. 

Usnesením č.  4 Rozpočtové opatření č. 5/2019 

Usnesením č.  5a) Účetní závěrku ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad, za rok 2018, a 

schvaluje uložení přebytku hospodaření ve výši 615 350,-Kč do 

rezervního fondu. 

Usnesením č.  5b) Převod z rezervního fondu do fondu reprodukce a ukládá 

příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad odvést z 

tohoto fondu do rozpočtu zřizovatele částku ve výši 300.tis. Kč, do 

30.6.2019. 

Usnesením č.  6  Účetní závěrku příspěvkové organizace DPS Buštěhrad, za rok 

2018, a schvaluje rozdělení hospodářského výsledku a jeho 

převedení ve výši 100 000,-Kč do Rezervního fondu a Kč 23 

936,08,- do Fondu odměn příspěvkové organizace DPS Buštěhrad. 

Usnesením č.  7 Účetní závěrku Města Buštěhradu za rok 2018 a souhlasí s 

celoročním hospodařením bez výhrad. 

Usnesením č.  8 Přijetí dotace z MŽP, Operační program životní prostředí 2014 – 

2020 na akci: Kompostéry pro občany města Buštěhrad ve výši 802 

127,15 Kč. 

Usnesením č.  9 Přijetí dotace z MMR, IROP – programu 11703 na akci: Nástavba a 

rozšíření kapacity MŠ Oty Pavla, Buštěhrad ve výši max. 12 295 

951,45 Kč. 

Usnesením č.  10 Přijetí dotace z Operačního programu zaměstnanost na realizaci 

projektu „Pracovník knihovny a infocentra 2“ ve výši 1 374 840,- 

Kč. 

Usnesením č.  11 Uzavření smlouvy o řízení projektu „Cyklostezka Buštěhrad – 

Lidice“, č. projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0011229 mezi 

městem Buštěhrad a firmou LK Advisory, s. r. o. 

Usnesením č.  12 Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě mezi společností BEMETT a 

městem Buštěhrad. 

Usnesením č.  13 Vyhovuje připomínce pana a zahrnuje pozemek parc. 

č. 2005 do návrhu nového Územního plánu města Buštěhradu jako 

pozemek vhodný pro stavbu RD. 

Usnesením č.  14 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Českou 

telekomunikační infrastrukturou a městem Buštěhrad (umístění 
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podzemního telekomunikačního vedení pod pozemkem parc. č. 

233). 

Usnesením č.  15 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene: 

Buštěhrad, Švermova 1819/16, přeložka kNN, mezi městem 

Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a.s. 

Usnesením č.  16 Smlouvu o budoucím provozování kanalizace v lokalitě Za Humny 

II. mezi Ing. , Vodárnami Kladno – Mělník, a. 

s., městem Buštěhrad a Středočeskými vodárnami, a. s. 

Usnesením č.  17 Vyvěšení záměru na pronájem / pacht pozemku parc. č. 2219 v k. 

ú. Buštěhrad. 

Usnesením č.  18 Cenu za pronájem / pacht pozemku ve vlastnictví města ve výši 3,-

Kč/m
2
/rok. 

Usnesením č.  19 Přijetí nových členů do VŽP pana  a pana 

Usnesením č.  20 Zařazení paní  a pana  do registru 

čekatelů na byt v DPS. 

Usnesením č.  21 Vyvěšení záměru na směnu části pozemku parc. č. 2115 o výměře 

138m
2
, za stejně velkou část pozemku jiného. 

Usnesením č.  22 Zkrácení doby nočního klidu ve dnech 29. 6. 2019 a 10. 8. 2019 o 

tři hodiny, tedy do 01:00hod. následujícího dne. 

Usnesením č.  23 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem 

Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s. , Buštěhrad - Tyršova kVN, TS-

ŠKOLA, kNN. 

Usnesením č.  24 Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Programu: Fond 

kultury a obnovy památek ev. číslo KUL/OKP/036738/2019 ve 

výši 500 000,-Kč, pro účely projektu: Zámek Buštěhrad-obnova 

části středního křídla pro účely MěÚ – III. etapa. 

Usnesením č.  25 Vyhlašuje vítěze na poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Buštěhradu, v rámci programu zlepšení okolí jsme vybrali návrh 

„opravu schodů u kapličky Sv. Prokopa“. 

Usnesením č.  26 Pověřuje starostku Ing. arch. Danielu Javorčekovou k jednání s 

VKM ohledně návrhu na pořízení dotace na stavbu kanalizace v 

ulicích Javorová, Topolová, Břízová.    

 

Vyhotoveno dne: 4. června 2019   

     

Ověřovatelé: 

 

Eva Gallatová                  …………………………..   

       dne:  

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

      dne:  

 

Starostka města: 

 

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

dne:  

 




