
                                                                            Zápis 

 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne 5. 8. 2020 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 

č. 7 / 2020 

                                                                  

                                 

Č.j. :  1384 / 2020 - 1 

 

 

Přítomni:  Daniela Javorčeková, Magda Kindlová, Pavel Vavruška, Stanislava Šumná, Eva  

Gallatová, Milan Mudra, Jakub Plášek – příchod v 17:45 hod., Jiří Blesk, Jan Mrkvička, 

Hana Hejná, Jiřina Kopsová 

        

Hosté:  2 osoby projekční kancelář M4 Road Design, 1 osoba za ŘSD : Ing. Vrabec                         

Omluveni: 0 

 

Přítomnost veřejnosti – cca 120 osob. Pořizován audiozáznam. 

1. Zahájení zasedání 

Zasedání zastupitelstva města zahájila v 17:30 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: Stanislava Šumná, Jiřina Kopsová. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje ověřovatele zápisu 

Stanislavu Šumnou, Jiřinu Kopsovou, jako zapisovatelku Dagmar Novotnou. 

Pro: 11    Proti:  0   Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 1 schválen. 

       

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 6/2020 

K zápisu ze zasedání č. 6/2020 nebyly vzneseny ze strany zastupitelů ani občanů žádné 

připomínky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání č. 6/2020. 

Pro: 11    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. 5 a)  Schválení opatření k usměrnění diskuze, podle platného Jednacího řádu 

Zastupitelstva města Buštěhradu, navrženo předsedající připuštění maximálně tří dotazů od 

jednoho diskutujícího, v intervalu času připomínky v délce tří minut.  

Pro:11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 5a) Schválení opatření k usměrnění diskuze podle Jednacího řádu Zastupitelstva 

města Buštěhradu, byl zařazen na program zasedání. 

 

Bod č. 12 b) Schválení nabídky firmy TNT Consulting na podání žádosti o dotaci, 

administrace dotace a organizace výběrového řízení (celkem 104 000,- bez DPH) 
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Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 12b) Schválení nabídky firmy TNT Consulting na podání žádosti o dotaci, 

administrace dotace a organizace výběrového řízení (celkem 104 000,- bez DPH), byl 

zařazen do programu zasedání. 

 

Bod č. 22. Schválení vstupu Buštěhradu do Dobrovolného svazku obcí Kladensko 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 22. Schválení vstupu Buštěhradu do Dobrovolného svazku obcí Kladensko byl 

zařazen do programu zasedání. 

 

Bod č. 23. Vyvěšení záměru na pronájem nového pozemku (nového hrobového místa) – pro 

vybudování osmihrobky na pohřebišti Buštěhrad. Označení hrobového místa je D-II-9/K8. 

Přibližné rozměry hrobky cca 2,50m x 2,65m. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Bod č. 23. Vyvěšení záměru na pronájem nového pozemku (nového hrobového místa) – 

pro vybudování osmihrobky na pohřebišti Buštěhrad. Označení hrobového místa je D-

II-9/K8. Přibližné rozměry hrobky cca 2,50m x 2,65m, byl zařazen do programu 

zasedání. 

 

Bod č. 24. Na vědomí – informace o studii sídelní zeleně. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0 

Bod č. 24. Informace o studii sídelní zeleně v Buštěhradě, na vědomí, byl zařazen na 

program zasedání. 

 

Bod č. 25. Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského 

kraje podle programu na podporu Informačních center Středočeského kraje pro rok 2020. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0 

Bod č. 25. Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Středočeského kraje podle programu na podporu Informačních center Středočeského 

kraje pro rok 2020 byl zařazen na program zasedání. 

 

 Zastupitelka Hana Hejná navrhla zařadit jako:  

 Bod č. 26. Kontrola usnesení za zasedání č. 4/2020, 5/2020 a 6/2020. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0 

Bod č. 26. Kontrola usnesení za zasedání č. 4/2020, 5/2020 a 6/2020 byl zařazen na 

program zasedání. 

 

Nové znění programu:  

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 6/2020  

3. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

4. Rozpočtové opatření 

5. a) Schválení opatření k usměrnění diskuze podle platného jednacího řádu Zastupitelstva 

města Buštěhradu 
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b) Obchvat Buštěhradu – prezentace jednotlivých variant a projednání pozice města 

6. Darovací smlouva mezi městem Buštěhrad a IB corp., a. s.  – přijetí dopravní infrastruktury 

a inženýrských sítí dle plánovací smlouvy 

7. Darovací smlouva mezi ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad a Spolkem rodičů ZŠ Buštěhrad – 

přijetí účelového daru 200 000,- Kč na venkovní herní prvky v areálu školy 

8. Schválení vyvěšení záměru na propachtování pozemku parc. č. 1560/2 (1048 m
2
) 

9. Schválení vyvěšení záměru na propachtování pozemku parc. č. 2335 (6490 m
2
) – rybník 

Bouchalka 

10. Schválení vyvěšení záměru na prodej pozemků parc. č. 2486/2 a 2321/2 

11. Schválení podání žádosti o dotaci z PZAD MK na akci: Zámek Buštěhrad – záchrana a 

restaurování nástěnných maleb ve stř. křídle – I. etapa 

12. a) Schválení podání žádosti o dotaci z MMR, podprogram obnovy a rozvoje venkova, 

dotační titul 117d8220H, Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku, na akci: 

Buštěhrad - revitalizace sportovního areálu – I. etapa 

b) Sválení nabídky firmy TNT Consulting na podání žádosti o dotaci, administrace dotace a 

organizace výběrového řízení (celkem 104 000,- bez DPH) 

13. Schválení přidělení obecního bytu č. 1 v č. p 128 (obálková metoda) 

14. Na vědomí: obsazení sociálních bytů v majetku města 

15. Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS ( ) 

16. DPS Buštěhrad – nařízení převedení 71 000,- Kč, z rezervního fondu do rozpočtu 

zřizovatele 

17. Žádost o povolení výjimky ze stavební uzávěry pro akci: MoD investment - Stavební 

úpravy objektu čp. 697 

18. Rozšíření MŠ Buštěhrad – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Buštěhrad a 

společností Martin Vršecký, s. r. o. 

19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-

12-6025543/SOBSVB/1 BUŠTĚHRAD U Kapličky TS, kVN, kNN mezi městem 

Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s.  

20. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-

12-6025595/SOBSVB/1 BUŠTĚHRAD Květinová č. parc. 1821/12 kNN mezi městem 

Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s.  

21. Spolek Buštěhradské fórum – žádost o přesun položek v rozpočtu dotace 

22. Schválení vstupu Buštěhradu do Dobrovolného svazku obcí Kladensko 

23. Vyvěšení záměru na pronájem nového pozemku (nového hrobového místa) – pro 

vybudování osmihrobky na pohřebišti Buštěhrad. Označení hrobového místa je D-II-9/K8. 

Přibližné rozměry hrobky cca 2,50m x 2,65m. 

24. Na vědomí – informace i studii sídelní zeleně. 

25. Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle 

programu na podporu Informačních center Středočeského kraje pro rok 2020. 

26. Kontrola usnesení ze zasedání č. 4/2020, 5/2020, a 6/2020 

27. Obecná diskuze   

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný program zasedání  

zastupitelstva č. 7/2020. 
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Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 3 byl schválen. 

 

4. Rozpočtové opatření č. 5/2020 

Předsedající informuje o přesunu finančních prostředků v rozpočtu s ohledem na přijetí 

průtokové dotace, odvod prostředků DPS do rozpočtu zřizovatele, výdej prostředků na 

sporáky do sociálních bytů a na opravu šicích strojů pro šití roušek. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020. 

Pro:11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 4 byl schválen. 

 

5. Obchvat Buštěhradu: a) Schválení opatření k usměrnění diskuze podle platného 

jednacího řádu Zastupitelstva města Buštěhradu 

Předsedající vítá vysokou účast občanů pro projednávání tohoto tématu a upozorňuje, že 

vzhledem k vysoké účasti je nutno schválit opatření, které bude usměrňovat a regulovat 

diskuzi na toto téma, aby se dostalo na co nejvíce občanů. Návrh zastupitele: J. Blesk: Žádá 

představení diskutujícího, diskuzní příspěvek trvající max. 2 minuty. Pokud otevře 

diskutující nové téma, délka příspěvku max. 5 minut. Každý diskutující by měl mít jeden 

příspěvek. D. Javorčeková dává protinávrh. Navrhuje: Maximálně tři příspěvky od jednoho 

diskutujícího, délka jednoho příspěvku bude maximálně dvě minuty.  

Diskuze: J. Blesk: navrhuje dodržovat tato pravidla z důvodu vysoké účasti. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje opatření k usměrnění diskuze 

podle platného jednacího řádu Zastupitelstva města Buštěhradu a to ve formě „Maximálně 

tři příspěvky od jednoho diskutujícího, délka trvání příspěvku max. dvě minuty.“ 

Pro:11                              Proti: 0                                   Zdržel se: 0            

Návrh usnesení č. 5a) byl schválen. 

 

b) Obchvat Buštěhradu – prezentace jednotlivých variant 

Předsedající dává slovo zástupcům projekční kanceláři M4 Road Design. Zástupci ŘSD, Ing 

Vrabec. Navrhuje, aby po přednesu variant se k návrhům vyjádřili zastupitelé, a poté nastane 

obecná diskuze k tomuto tématu.  

Diskuze: J. Kopsová: navrhuje, aby na závěr vystoupili zastupitelé jednotlivě s názorem, pro 

kterou variantu chtějí hlasovat a důvod jejich hlasování. Před finálním hlasováním. J. 

Mrkvička: Navrhuje prezentaci variant jednotlivě, k nim se pak jednotlivě zastupitelé a 

veřejnost vyjádří. 

ŘSD, Ing. Vrabec: Informuje o existenci několika návrhů, které byly načrtnuty v minulosti, 

které v ŘSD prověřili, probrali s projektanty a předkládají varianty. ŘSD vítá diskuzi a 

názory občanů. Uvědomuje se, že toto téma hýbe veřejností v Buštěhradu a okolí ve značné 

míře. Proto jsou dnes s projekční kanceláří zde přítomni a proto chtějí občanům přiblížit 

návrhy variant řešení obchvatu Buštěhradu a okolí. ŘSD potřebuje souhlas nejen Buštěhradu 

ale i ostatních obcí. Jsou zde také určité zákonné parametry, které musí být spolu se shodou 

obcí dodrženy. Původní návrh, který je uveden v ZÚR, a který je oficiálně schválen 

Středočeským krajem, se ŘSD s projektanty pokusili rozpracovat do varianty č. 1. Přidali i 

další dvě možnosti řešení. Pokud by se obce jednoznačně rozhodly pro jednu z nabízených 

variant, zpracovávaly by se posudky a EIA pouze pro tuto jednu variantu a termín realizace 
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obchvatu by byl relativně blízký. Pokud se obce nedohodnou, bude potřeba rozsáhlejších 

studií, a je zde možnost, že se celá realizace obchvatu značně protáhne, až na několik let. 

Nárůst kamionové dopravy do a z průmyslové zóny Buštěhrad se však očekává již v brzké 

době. Jak v ŘSD pochopili, tak Kladno i okolní obce Buštěhradu nyní intenzivně začaly řešit 

reálný nárůst kamionové dopravy kvůli obslužnosti velkoskladu LIDL, který se nachází 

v průmyslové zóně, na katastru Buštěhradu. Kladno samo již nějaké kroky podniká, chce vést 

nákladní dopravu z Kladna směrem na východ přes průmyslovou zónu. Dnes vydalo Město 

Kladno tiskovou zprávu v tomto duchu. Buštěhrad a okolní obce chtějí na toto reagovat, a 

odvést dopravu od města tak, aby se kamionová doprava nevedla centrem Buštěhradu nebo 

po komunikaci Tyršova, nebo, jak se obává zejména obec Lidice a Makotřasy, po silnici I/61. 

Vše je zatím otevřeno. M4 Road Design: Jan Zapletal: Představuje jednotlivé typy (celkem 

tři) variant obchvatu města Buštěhradu. Uvádí, že stanovisko, které zde zastupitelé přijmou, 

bude bráno jako jasné stanovisko občanů města, nicméně není bráno jako konečné 

rozhodnutí pro řešení, které zde padne. Investor a projektant pouze chtějí vědět, jak se 

občané města staví k jednotlivým druhům variant, a kterou prostřednictvím zastupitelstva 

budou preferovat. Podle těchto preferencí, a také s ohledem na stanoviska okolních obcí, 

kterých se obchvat také dotýká, bude investor přistupovat k případným korekcím. Ať už 

podle návrhů jednotlivých obcí, či následných stanovisek příslušných úřadů. Je zde snaha 

někam tuto záležitost posunout, také díky zvýšení zatíženosti průmyslové zóny. Uvádí, že 

sami jakožto projektanti nepreferují žádnou variantu, pouze více přibližují, podle jejich 

názoru, tu nejvíce výhodnou pro město Buštěhrad, variantu č. 1, která vznikla ze závazného 

stanoviska Středočeského kraje, a je zanesena do ZÚR.(pozn. jedná se o strategický 

dokument Středočeského kraje, přijatý zastupitelstvem Středočeského kraje, nazvaný: 

„Zásady územního rozvoje Středočeského kraje“). Tato varianta vznikla tak, že ŘSD ve 

spolupráci s projekční kanceláří rozpracovali původní variantu z dřívějších let, uvedenou 

v ZÚR, a oproti ní udělali změny v tom duchu, aby se obchvat ještě více odklonil od města 

Buštěhradu, a aby odvedl dopravu jak z centra města, a z obydleného okraje města, tak i 

zároveň z I/61. V úseku vedeném podél buštěhradské haldy by byla silnice zahloubena 

několik málo metrů, aby vznikl přirozený protihlukový val, a zároveň by se betonový 

protihlukový vybudoval i okolo. Mírně nadzemní, téměř v úrovni terénu, by byly dva 

kruhové objezdy u haldy, které by přiváděly a odváděly dopravu z průmyslové zóny. Silnice 

I/61 by byla vzhledem k variantě 1 v jedné části, u Lidic, přerušena, aby se zamezilo 

alternativnímu průjezdu kamionů přes I/61 a aby se zvýšil komfort pro použití tohoto úseku 

občanům Buštěhradu, Lidic a Makotřas. 

Varianta č. 2 je ve své podstatě velmi podobná variantě č. 1, pouze se liší v místě nájezdu 

nákladní dopravy směrem od Kladna. Nákladní doprava by se od Buštěhradu a Lidic 

odkláněla již na kruhovém odjezdu U Borovin, a vedla by přes průmyslovou zónu. Zde by 

ale musela být komunikace vedena jako komunikace II. třídy. Je zde na trase mnoho 

průmyslových závodů, mnoho odboček k nim, velmi husté inženýrské sítě. Doprava by se na 

této komunikaci musela rychlostně regulovat na 50km/hod. V důsledku snížení rychlosti je 

zde předpoklad, že by se tato komunikace přetěžovala, doprava zpomalovala, a mnoho 

nákladních vozidel by pak volilo „rychlejší“ trasu přes Buštěhrad nebo přes I/61. Této 

variantě není nakloněno ŘSD pro její komplikovanost a neúčinnost. 



 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.7/2020 ze dne 5. srpna 2020. Č. j. 1384/2020                                                                                                                                                                                

6

Varianta číslo 3 představuje vedení obchvatu po stávající I/61. Komunikace by prošla 

rekonstrukcí, byly by na ní umístěny kruhové objezdy se zvýšenou kapacitou propustnosti, 

tzv. „turbo objezdy“, se čtyřmi jízdními pruhy. Celá komunikace by se musela odhlučnit 

protihlukovou stěnou. V důsledku toho by byly zaslepeny ulice Hřebečská do Buštěhradu, a 

odbočka na Hřebeč od čerpací stanice. Směr Hřebeč by byl vytýčen z kruhového objezdu u 

vodojemu.  

Přikloněním se dotčených obcí k některé z variant je dán signál pro ŘSD, kterou cestou 

směřovat projekční činnosti nejen pro obchvat samotný, ale také pro plánované rozšíření 

dálnice D7 o další dva pruhy, resp. stanovení délky nutnosti rozšíření dálnice D7 v úseku 

kolem Buštěhradu a Stehelčevse, jejichž stavba na obchvat navazuje.  

V průběhu představení variant byla vedena diskuze směrem k projektantům, tak i k zástupci 

ŘSD, ze strany zastupitelů a veřejnosti. Na dané téma diskutovali všichni zastupitelé, z řad 

veřejnosti diskutovali např.:  otázka, zda je toto řešení součástí plánu na propojení 

D6 a D7. Odpověď: zatím to není v plánu. : otázka na termín zahájení 

realizace stavby. Odpověď: nejspíše tak 7 let.  proč se u varianty 3 neuvažuje o 

zahloubení, jako u varianty 1. Odpověď: vzhledem k tomu, že varianta 3 by byla opravou 

stávající komunikace, lze o tomto uvažovat.  – téma EIA a chráněných druhů na 

haldě. Odpověď: Celoročně se v případě rozhodnuté varianty dělají průzkumy života 

chráněných druhů v dané lokalitě, sledují se jejich migrační trasy, takový projekt vždy 

podléhá přísnému zhodnocení ze všech stran. : proč se toto projednává, 

když stanovisko zastupitelů zatím není závazné? Kdy jste zjistili, že se plánovaný obchvat 

dotkne haldy? M4Road: jsou to zatím jen studie, znalost volby variant jednotlivých obcí je 

důležitá pro ŘSD a pro faktický projekt, zatím ale není nic vybráno ani nic hotovo. Haldy se 

v projektu vůbec nedotýkáme. Komunikace by byla vedena v dostatečném odstupu od haldy. 

: proč preferujete variantu 1? M4Road: Nepreferujeme, pouze ji ukazujeme jako 

lépe upravenou původní variantu, již schválenou a zanesenou do ZÚR. Původní variantu, kde 

je obchvat veden ještě blíže Buštěhradu schválilo již v minulosti zastupitelstvo 

Středočeského kraje a je tak tím pádem závazná. My ji vylepšili, aby byla vzdálenější od 

Buštěhradu.  

Dále k tématu a na různé varianty obchvatu diskutovali: , 

 by upřednostnil variantu 2, 

průmyslovou zónou, podle jeho názoru jsou přeložky inženýrských sítí v průmyslové zóně 

sice jistě hodně nákladné, ale lidské zdraví má vyšší hodnotu. 

Vystoupili zastupitelé se svými preferencemi varianty a se zdůvodněními:  

J. Kopsová: je pro variantu č. 3, z důvodu nejrychlejšího snížení hlukové zátěže obyvatel 

lokality Na Chmelnici a eliminaci rizika poškození haldy. 

S. Šumná: je pro variantu č. 3, z důvodu zachování přírody v údolí pod vodojemem. 

J. Plášek: je pro variantu č. 3 (Předvedl vlastní prezentaci očekávání nízké hlučnosti dopravy 

v budoucnosti s ohledem na pokročilejší technologie dopravy. Nebojí se zvýšeného hluku 

způsobeného obchvatem přes I/61. Uvedl srovnání hlučnosti dopravy ve srovnatelných 

podmínkách v jednotlivých oblastech okresu a v Praze.). 

H. Hejná: ani jednu variantu nevolí. 

E. Gallatová: je pro variantu č. 1, nejschůdnější varianta. 
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D. Javorčeková: nevolí žádnou variantu. Lituje, že ŘSD neuvažuje více o variantě č. 2. 

M. Kindlová: je pro variantu č. 1. 

J. Mrkvička: je pro variantu č. 3. 

M. Mudra: je pro variantu č. 3. 

J. Blesk: je pro variantu č. 3. 

P. Vavruška: je pro variantu č. 2, patřičně rozpracovanou a upravenou. 

Návrh usnesení: 5b) 1- Zastupitelstvo města Buštěhradu se v souvislosti s plánovaným 

obchvatem města Buštěhradu přiklání k variantě číslo 1. 

Pro: 2     Proti:  7   Zdržel se: 2 

M. Kindlová    J. Kopsová   P. Vavruška 

E. Gallatová    S. Šumná   D. Javorčeková 

      J. Plášek    

      J. Mrkvička 

      M. Mudra 

      J. Blesk 

      H. Hejná 

Návrh usnesení č. 5b)-1 nebyl přijat. 

 

Návrh usnesení: 5b)-2 Zastupitelstvo města Buštěhradu se v souvislosti s plánovaným 

obchvatem města Buštěhradu přiklání k variantě číslo 2. 

Pro: 1     Proti:  7   Zdržel se: 3 

P. Vavruška    J. Kopsová   M. Kindlová 

      S. Šumná   D. Javorčeková 

      J. Plášek   E. Gallatová 

      J. Mrkvička 

      M. Mudra 

      J. Blesk 

      H. Hejná 

Návrh usnesení č. 5b –2 nebyl přijat. 

 

Návrh usnesení: 5b)-3 Zastupitelstvo města Buštěhradu se v souvislosti s plánovaným 

obchvatem města Buštěhradu přiklání k variantě číslo 3. 

Pro: 6     Proti:  3   Zdržel se: 1 

J. Kopsová    M. Kindlová   P. Vavruška 

S. Šumná     D. Javorčeková     

J. Plášek     E. Gallatová     

J. Mrkvička    H. Hejná   

M. Mudra       

J. Blesk       

       

Návrh usnesení č. 5b – 3 byl přijat. 

Předsedající konstatuje, že většinovým podílem hlasů byla zastupiteli odsouhlasena 

předložená varianta č. 3. Další postup ŘSD? Odpověď: Nyní potřebuje čas na projednání, 

s výsledky opět seznámí jednotlivá zastupitelstva dočtených obcí. Předsedající děkuje 

hostům za účast na zasedání a za představení variant obchvatu veřejnosti. 

 

Ve 20:15 odchod zastupitelů M. Kindlové a P. Vavrušky. Změna v počtu zastupitelů na 9. 
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6. Darovací smlouva mezi městem Buštěhrad a IB corp., a. s. –  přijetí dopravní 

infrastruktury a inženýrských sítí dle plánovací smlouvy  

Předsedající předkládá zastupitelům darovací smlouvu pro přijetí dopravní infrastruktury a 

inženýrských sítí dle plánovací smlouvy se společností IB Corp, pozemek parc. č. 1821/1 o 

výměře 2178m
2
.Dále obslužnou komunikaci včetně chodníků a zpevněných ploch na 

pozemcích parc. č. 215/19,245/1, vše v katastrálním území Buštěhrad. 

Diskuze:0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje darovací smlouvu mezi 

městem Buštěhrad a IB corp., a. s. –  přijetí dopravní infrastruktury a inženýrských sítí dle 

plánovací smlouvy. 

Pro: 9     Proti: 0  Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 6 byl schválen. 

 

7. Darovací smlouva mezi ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad a Spolkem rodičů ZŠ Buštěhrad 

– přijetí účelového daru 200 000,- Kč na venkovní herní prvky v areálu školy 

Předsedající předkládá zastupitelům návrh darovací smlouvy mezi ZŠ a MŠ Oty Pavla 

Buštěhrad a Spolkem rodičů ZŠ Buštěhrad – přijetí účelového daru 200 000,- Kč na 

venkovní herní prvky v areálu školy. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje darovací smlouvu mezi ZŠ a 

MŠ Oty Pavla Buštěhrad a Spolkem rodičů ZŠ Buštěhrad – přijetí účelového daru 200 

000,- Kč na venkovní herní prvky v areálu školy. 

Pro: 9     Proti: 0  Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 7 byl schválen. 

 

8. Schválení vyvěšení záměru na propachtování pozemku parc. č. 1560/2 (1048 m2) 

Předsedající předkládá zastupitelům žádost paní Dany Lukešové o pronájem – pacht části 

pozemku parc. č. 1560/2 z celkové výměry 1048m
2
, propachtovat část pozemku o výměře 

400m
2
. Účel – pro vlastní potřebu, zřízení zahrady. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje schválení vyvěšení záměru na 

propachtování pozemku parc. č. 1560/2 (1048 m2), přibližně 400m
2
. 

Pro: 9     Proti: 0  Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 8 byl schválen. 

 

9. Schválení vyvěšení záměru na propachtování pozemku parc. č. 2335 (6490 m2) – rybník 

Bouchalka 

Předsedající informuje o záměru zastupitelstva na vyvěšení záměru na propachtování 

pozemku parc. č. 2335 (6490 m
2
) – rybník Bouchalka. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na 

propachtování pozemku parc. č. 2335 (6490 m2) – rybník Bouchalka 

Pro: 9      Proti: 0      Zdržel se: 0    

Návrh usnesení č. 9 byl schválen. 

 

10. Schválení vyvěšení záměru na prodej pozemků parc. č. 2486/2 a 2321/2 

Předsedající informuje o žádosti ŘSD odkoupit od města Buštěhradu pozemky parc.č. 2486/2 

a 2321/2, zřejmě z důvodu plánování budoucí výstavby rozšíření dálnice D7 v úseku kolem 
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Buštěhradu (návaznost na obchvat města). Z tohoto důvodu navrhuje vyvěšení záměru na 

prodej budoucích částí pozemků, specifikovaných pro tyto účely v geometrickém plánu. 

 Diskuze: Odložit či vyvěsit? J. Blesk: jsou to jen části pozemků podle GP. D. Javorčeková: 

jde zatím jen o záměr. Můžeme se domluvit na vyšší ceně za m
2
, než je nám navrhováno. 

 

Ve 20:30 příchod zastupitelů P. Vavruška, M. Kindlová. Změna v počtu zastupitelů na 11. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na prodej 

pozemků parc. č. 2486/2 a 2321/2. 

Pro: P. Vavruška  Proti: D. Javorčeková  Zdržel se: E. Gallatová  

      J. Kopsová, S. Šumná 

     J. Plášek, J. Mrkvička 

     M. Mudra, J. Blesk 

     H. Hejná, M. Kindlová 

Návrh usnesení č. 10 nebyl schválen. 

 

11. Schválení podání žádosti o dotaci z PZAD MK na akci: Zámek Buštěhrad – záchrana a 

restaurování nástěnných maleb ve stř. křídle – I. etapa 

Předsedající seznamuje přítomné o záměru zastupitelstva města Buštěhradu podat žádost o 

dotaci na ministerstvo kultury ČR, z programu záchrany a restaurování nástěnných maleb, na 

restaurování nalezených fresek ve středním křídle zámku Buštěhrad. 

Diskuze:  

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

PZAD MK na akci: Zámek Buštěhrad – záchrana a restaurování nástěnných maleb ve stř. 

křídle – I. etapa. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 11 byl schválen. 

 

12. a) Schválení podání žádosti o dotaci z MMR, podprogram obnovy a rozvoje venkova,  

dotační titul 117d8220H, Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku, na 

akci: Buštěhrad - revitalizace sportovního areálu – I. etapa 

Předsedající informuje o záměru zastupitelstva podat žádost o dotaci z ministerstva pro 

místní rozvoj, ČR, program Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku, na akci: 

Buštěhrad - revitalizace sportovního areálu, jedná se o I. i II. etapu. 

Diskuze:0 

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

MMR, podprogram obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8220H, Podpora budování 

a obnovy míst aktivního odpočinku, na akci: Buštěhrad - revitalizace sportovního areálu – 

I. etapa. 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 12.a) byl schválen. 

 

12. b) Schválení nabídky firmy TNT Consulting na podání žádosti o dotaci, administrace 

dotace a organizace výběrového řízení (celkem 104 000,- bez DPH) 
Předsedající informuje, že v rámci podání žádosti o dotaci z MMR pro revitalizaci 

sportovního areálu navrhuje zadat zpracování žádosti o dotaci, administraci dotace a přípravu 
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výběrového řízení společnosti TNT Consulting, se kterou město v této oblasti dlouhodobě 

spolupracuje. Nabídková cena je celkem 104.000,-Kč bez DPH. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nabídku firmy TNT 

Consulting na podání žádosti o dotaci, administrace dotace a organizace výběrového řízení 

v celkové hodnotě 104 000,- bez DPH. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: J. Blesk 

Návrh usnesení č. 12.b) byl schválen. 

 

13. Schválení přidělení obecního bytu č. 1 v č. p 128 (obálková metoda)  

Předsedající informuje o uvolněném obecním bytě č.1 v čp. 128, Starý Hrad. Byl vyvěšen 

záměr na pronájem, přihlásili se dva uchazeči. Jeden z uchazečů nesplnil kritérium trvalého 

pobytu v Buštěhradě a byl tedy vyloučen. Bytová komise rozhodla o přidělení bytu panu 

. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přidělení obecního bytu č. 1 v 

č. p. 128, Starý Hrad, Buštěhrad, panu .  

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 13 byl schválen. 

 

14. Na vědomí: obsazení sociálních bytů v majetku města 

Předsedající informuje o proběhlé rekonstrukci sociálních bytů v č.p.128, Starý hrad, 

Buštěhrad. Do nově zrekonstruovaných bytů byly umístěny sociálně slabé rodiny z města 

Buštěhradu. Byt č. 11 – pan , byt č. 9 – pan , byt č. 10 – paní 

. Rodina byla z důvodu početnosti rodiny přemístěna z č.p.128, 

Starý Hrad, Buštěhrad, do bytu  v č.p. Palackého 65, Buštěhrad. Současně byly upraveny 

nebytové prostory v č.p. Palackého 65, Buštěhrad tak, aby splnily kritéria pro bydlení, kam 

byla umístěna paní  se synem, která obývala rozpadlý objekt bývalých 

kanceláří statku na nádvoří zámku Buštěhrad. Druhý nebytový prostor využívá Ing. Arch. 

Prchal jako kancelář. Rybářský spolek sice také požádal o nebytový prostor, ale je větší 

priorita, aby paní  měla kde bydlet, takže prostor byl pronajmut jí. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu bere informaci na vědomí. 

 

15. Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS (p. . P. ) 

Předsedkyně sociálního a zdravotního výboru informuje o dvou žádostech o zařazení do 

registru uchazečů o byt v DPS Buštěhrad. Oba jsou z Buštěhradu, splňují kritéria, navrhuje 

jejich zařazení do registru uchazečů. (21:02 hod. odchod zastupitele Pláška, změna v počtu 

zastupitelů na 10). 

Diskuze:0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení žadatele pana 

 a žadatelky paní  do registru uchazečů o byt v DPS. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 15 byl schválen. 
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16. DPS Buštěhrad – nařízení převedení 71 000,- Kč, z rezervního fondu do rozpočtu 

zřizovatele 

Předsedající informuje o nařízení převedení částky 71.000,-Kč z rezervního fondu DPS do 

rozpočtu zřizovatele. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje převedení částky 71.000,-Kč 

z rezervního fondu DPS do rozpočtu zřizovatele. Termín: 31. 8. 2020. 

Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 16 byl schválen. 

 

17. Žádost o povolení výjimky ze stavební uzávěry pro akci: MoD investment - Stavební  

úpravy objektu čp. 697 

(příchod zastupitele Pláška v 21:08, počet zastupitelů 11). Předsedající informuje o žádosti 

společnosti MoD investment. Účelem jsou stavební úpravy uvnitř objektu na obou 

výškových úrovních a změna užívání stavby. Objekt má sloužit jako firemní ubytovací 

zařízení pro zaměstnance. 

Diskuze: M. Mudra: není rád, že bude na katastru města ubytovna. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výjimku ze stavební uzávěry 

pro společnost MoD investment – Stavební úpravy objektu č.p.697. 

Pro: 9     Proti: M. Mudra, S. Šumná    Zdržel se: 0  

Návrh usnesení č. 17 byl schválen. 

 

18. Rozšíření MŠ Buštěhrad – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Buštěhrad a 

společností Martin Vršecký, s. r. o. 

Předsedající předkládá Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 4. 2020 mezi 

Městem Buštěhradem a Martinem Vršeckým, s.r.o., dodatkem se upravuje částka víceprací 

na akci „Město Buštěhrad – rozšíření mateřské školy“, jsou odúčtovány méněpráce a 

zaúčtovány vícepráce. Změna celkové částky: 12.775.218,05 bez DPH. 

Diskuze: J. Blesk: proč to stojí více? D. Javorčeková: kvůli chybám v projektu, reklamujeme 

projekt, původní projekt nezahrnoval vše potřebné, řeší paní doktorka  a paní  

J. Blesk: vícepráce a celá situace okolo mi vadí. D. Javorčeková: zatím nejdeme k soudu, 

JUDr.  radí zatím počkat, protože zde není jasně definovatelná škoda (kdyby projekt 

s některými skutečnostmi počítal od začátku, náklady navíc by byly stejně). J. Kopsová: lze 

se soudit a stavět? D. Javorčeková: musíme stavět, abychom zamezili dalším ztrátám, na tuto 

stavbu je použita dotace, porušili bychom podmínky dotace. Je nutno udělat sondy kvůli 

statice a podbetonovat základy. J. Mrkvička: je pro to, žádat kompenzace. P. Vavruška: 

pokud by v projektu byly tyto nedostatky zahrnuty, stavba by tak jako tak byla dražší o tyto 

úkony. Rozšíření MŠ tak bude v konečném důsledku stát tolik, kolik skutečně stát má. D. 

Javorčeková: projekt už byl opraven zdarma. Jsou tři varianty nového řešení stropu, vybírá se 

ta nejvhodnější. M. Mudra: je pro požadování kompenzací od projektanta. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

mezi Městem Buštěhradem a Martinem Vršeckým, s.r.o. na akci „Město Buštěhrad  -

Rozšíření mateřské školy.“ 

Pro: 10     Proti:0    Zdržel se: J. Blesk 

Návrh usnesení č. 18 byl schválen 
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19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 

IV-12-6025543/SOBSVB/1 BUŠTĚHRAD U Kapličky TS, kVN, kNN mezi městem 

Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s.  

Předsedající informuje o předložené SoSB a zřízení věcného břemene a umístění stavby, 

ulice U Kapličky. Bude zde umístěno zemní kabelové vedení NN,VN, a trubky pro zemní 

optický kabel pro řízení distribuční soustavy. 

Diskuze: 0 

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

zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6025543/SOBSVB/1 

BUŠTĚHRAD U Kapličky TS, kVN, kNN mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s. 

Pro: 11     Proti:0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 19 byl schválen 

 

20. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 

IV-12-6025595/SOBSVB/1 BUŠTĚHRAD Květinová č. parc. 1821/12 kNN mezi městem 

Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s.  

Předsedající informuje o předložené SoSB a zřízení věcného břemene a umístění stavby, 

ulice Květinová. Bude zde umístěno zemní kabelové vedení NN,VN, a trubky pro zemní 

optický kabel pro řízení distribuční soustavy. 

Diskuze: 0 

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

zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6025595/SOBSVB/1 

BUŠTĚHRAD Květinová č. parc. 1821/12 kNN mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, 

a. s.  

Pro: 11     Proti:0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 20 byl schválen 

 

21. Spolek Buštěhradské fórum – žádost o přesun položek v rozpočtu dotace 

M. Kindlová informuje o žádosti spolku Buštěhradské Fórum o převedení částky 2.000,-Kč, 

která byla původně určena na účely Vánoc, na jiný účel, organizace akce „Buštěhrad na 

vodě“. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přesun položek v rozpočtu 

dotace pro spolek Buštěhradské Fórum ve výši 2.000,-Kč z účelu Vánoční oslava na účel 

akce „Buštěhrad na vodě“. 

Pro: 11     Proti:0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 21 byl schválen 

 

22. Schválení vstupu Buštěhradu do Dobrovolného svazku obcí Kladensko 

Předsedající informuje o vytvoření nového svazku obcí s názvem Kladensko, které vzniká 

pod ORP Kladno, za účelem širší spolupráce obcí na strategických projektech regionu 

Kladna, mimo jiné v nakládání s odpady, nakládání s vodou a doprava. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vstup Města Buštěhradu do 

Dobrovolného svazku obcí Kladensko.  

Pro: 11     Proti:0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 22 byl schválen 
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23. Vyvěšení záměru na pronájem nového pozemku (nového hrobového místa) – pro 

vybudování osmihrobky na pohřebišti Buštěhrad. Označení hrobového místa je D-II-

9/K8. Přibližné rozměry hrobky cca 2,50m x 2,65m. 

Předsedající informuje žádosti občana, zaslané zastupitelstvu o zájmu vybudovat na 

buštěhradském hřbitově novou hrobku. Navrhuje vyvěšení záměru na pronájem hrobového 

místa na hřbitově Buštěhrad, za účelem vybudování osmihrobky, na základě žádosti občana.  

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na pronájem 

nového hrobového místa pro vybudování osmihrobky. Označení hrobového místa: D-II-

9/K8. Přibližné rozměry hrobky cca 2,50m x 2,65m. 

Pro: 11     Proti:0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 23 byl schválen 

 

24. Na vědomí – informace i studii sídelní zeleně 

Předsedající informuje o tom, že se pořizuje studie sídelní zeleně, na jejímž základě bude 

podána žádost o dotaci. Koncept studie je vyvěšen na webu města, je možné se k němu ještě 

vyjadřovat. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

25. Schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 

Středočeského kraje podle Programu na podporu informačních center Středočeského 

kraje pro rok 2020. 

Předsedající informuje o podané žádosti o dotaci, které bylo vyhověno. Na tomto základě 

předkládá Veřejnoprávní smlouvu. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu na podporu 

informačních center Středočeského kraje pro rok 2020, číslo smlouvy: S-3358/REG/2020. 

Pro: 11     Proti:0    Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 25 byl schválen. 

 

26. Kontrola usnesení ze zasedání č. 4/2020 ze dne 29. 4. 2020, 5/2020 ze dne 27. 5. 2020, č. 

6/2020 ze dne 24. 6. 2020. 

Kontrolu provedla zastupitelka Hana Hejná. Výsledek kontroly: všechna přijatá usnesení 

byla naplněna. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

27. Obecná diskuze:  

J. Plášek k akci ČEZu, umístění kabelů NN pod zem, lokalita Starý Hrad, jeví se mu práce 

nedotažené, u veřejného osvětlení, které buduje město, jsou dosud viditelné oranžové trubky 

nad povrchem. P. Vavruška: Celý projekt ještě není úplně dokončen, nejsou to finální 

úpravy, k těm teprve dojde.  

Z auditoria: Proč není cyklostezka osázena stromy úplně? D. Javorčeková: Vedle 

cyklostezky vedou místy ochranná pásma pro plynárenská zařízení, zde nesmí stát stromy.  

Pí : Děkuje zastupitelstvu za práci. Kdy budou dokončeny povrchy po akci ČEZu 

na Starém Hradě? Není doděláno, kdy to bude? P. Vavruška: dodavatelská firma má svůj 
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harmonogram, podle kterého pracuje, a podle kterého bude dílo dokončeno. Pí  

upozorňuje, že některé úseky nejsou udělány, jsou vynechány, jak to bude? Bude zde např. 

zadlážděno kameny? D. Javorčeková: Bude opravován jen dotčený povrch, ne všechno. 

Podle financí si pak město může říci, zdali provede zadláždění žulovými odseky, např. uličku 

K Vinohradu od autobusové zastávky. Pí : A lampy? P. Vavruška: Dne 7. 8. 2020 

přijdou na sklad, do konce srpna by měly být usazeny. 

Dále se do diskuze nikdo nepřihlásil, předsedající ukončila zasedání ve 21:35 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.7/2020 ze dne 5. srpna 2020. Č. j. 1384/2020                                                                                                                                                                                

15

 

 

 

Usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 7/2020 

ze dne 05. 08. 2020 

 

Zastupitelstvo na svém zasedání č. 7/2020 ze dne 05. 8. 2020 přijalo tato usnesení: 

 

Schvaluje: 

 

Usnesením č.  1   Ověřovatele zápisu Stanislavu Šumnou a Jiřinu Kopsovou, jako 

zapisovatelku Dagmar Novotnou. 

Usnesením č.  2  Zápis ze zasedání č. 6/2020. 

Usnesením č.  3   Doplněný program zasedání č. 7/2020. 

Usnesením č.  4 Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020. 

Usnesením č.  5a)  Opatření k usměrnění diskuze podle platného jednacího řádu 

Zastupitelstva města Buštěhradu a to ve formě „Maximálně tři 

příspěvky od jednoho diskutujícího, délka trvání příspěvku max. 

dvě minuty.“ 

Usnesením č.  5b)- 3 V souvislosti s plánovaným obchvatem města Buštěhradu variantu 

číslo 3. 

Usnesením č.  6 Darovací smlouvu mezi městem Buštěhrad a IB corp., a. s. –  přijetí 

dopravní infrastruktury a inženýrských sítí dle plánovací smlouvy. 

Usnesením č.  7 Darovací smlouvu mezi ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad a Spolkem 

rodičů ZŠ Buštěhrad – přijetí účelového daru 200 000,- Kč na 

venkovní herní prvky v areálu školy. 

Usnesením č.  8 Schvaluje schválení vyvěšení záměru na propachtování pozemku 

parc. č. 1560/2 (1048 m
2
), přibližně 400m

2
. 

Usnesením č.  9 Vyvěšení záměru na propachtování pozemku parc. č. 2335 (6490 

m
2
) – rybník Bouchalka. 

Usnesením č.  11 Podání žádosti o dotaci z PZAD MK na akci: Zámek Buštěhrad – 

záchrana a restaurování nástěnných maleb ve stř. křídle – I. etapa. 

Usnesením č.  12a) Podání žádosti o dotaci z MMR, podprogram obnovy a rozvoje 

venkova, dotační titul 117d8220H, Podpora budování a obnovy 

míst aktivního odpočinku, na akci: Buštěhrad - revitalizace 

sportovního areálu – I. etapa. 

Usnesením č.  12b) Nabídku firmy TNT Consulting na podání žádosti o dotaci, 

administrace dotace a organizace výběrového řízení v celkové 

hodnotě 104 000,- bez DPH. 

Usnesením č.  13 Přidělení obecního bytu č. 1 v č. p. 128, Starý Hrad, Buštěhrad, 

panu .  

Usnesením č.  15 Schvaluje zařazení žadatele pana  a žadatelky paní 

do registru uchazečů o byt v DPS. 

Usnesením č.  16 Převedení částky 71.000,-Kč z rezervního fondu DPS do rozpočtu 

zřizovatele. Termín: 31. 8. 2020. 

Usnesením č.  17 Výjimku ze stavební uzávěry pro společnost MoD investment – 

Stavební úpravy objektu č.p.697. 
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Usnesením č.  18 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Městem Buštěhradem a 

Martinem Vršeckým, s.r.o. na akci „Město Buštěhrad  -Rozšíření 

mateřské školy.“ 

Usnesením č.  19 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. IV-12-6025543/SOBSVB/1 BUŠTĚHRAD U 

Kapličky TS, kVN, kNN mezi městem Buštěhrad a ČEZ 

Distribuce, a. s. 

Usnesením č.  20 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. IV-12-6025595/SOBSVB/1 BUŠTĚHRAD 

Květinová č. parc. 1821/12 kNN mezi městem Buštěhrad a ČEZ 

Distribuce, a. s. 

Usnesením č.  21 Přesun položek v rozpočtu dotace pro spolek Buštěhradské Fórum 

ve výši 2.000,-Kč z účelu Vánoční oslava na účel akce „Buštěhrad 

na vodě“. 

Usnesením č.  22 Vstup Města Buštěhradu do Dobrovolného svazku obcí Kladensko.   

Usnesením č.  23 Vyvěšení záměru na pronájem nového hrobového místa pro 

vybudování osmihrobky. Označení hrobového místa: D-II-9/K8. 

Přibližné rozměry hrobky cca 2,50m x 2,65m. 

Usnesením č.  25 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 

Středočeského kraje podle Programu na podporu informačních 

center Středočeského kraje pro rok 2020, číslo smlouvy: S-

3358/REG/2020. 

 

Bere na vědomí:  

Bod č. 14. Obsazení sociálních bytů v majetku Města Buštěhradu 

Bod č. 24. Informace o pořízení studie sídelní zeleně 

Bod č. 26. Kontrola usnesení ze zasedání č. 4/2020, 5/2020 a 6/2020 

 

Neschvaluje:  

Návrh usnesení č. 5b) -1 – volba varianty obchvatu Buštěhradu č. 1 

Návrh usnesení č. 5b) -2 – volba varianty obchvatu Buštěhradu č. 2  

Návrh usnesení č. 10 – vyvěšení záměru na prodej pozemků parc. č. 2486/2 a 2321/2  

 

 

Vyhotoveno dne: 25. srpna 2020   

     

Ověřovatelé: 

 

Stanislava Šumná                   ………………………….. 

         dne:  

         

………………………….. 

 

Jiřina Kopsová      dne:  

 

Starostka města: 

 

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




