Zápis
ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ),
které se konalo dne 22. 1. 2020 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1
č. 1 / 2020
Č.j. : 099 / 2020 - 1
Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda Kindlová, Eva Gallatová, Pavel Vavruška, Stanislava
Šumná, Milan Mudra, Jakub Plášek
Omluveni: Jiří Blesk, Jan Mrkvička, Hana Hejná, Jiřina Kopsová
V sále přítomen v době zahájení 1 občan.
Pořizován audio záznam.
1. Zahájení zasedání

Zasedání zastupitelstva města zahájila v 17:33 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: Eva Gallatová, Jakub Plášek.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje ověřovatele zápisu Evu
Gallatovou a Jakuba Pláška, jako zapisovatelku Dagmar Novotnou.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 1 schválen.
2. Schválení zápisu ze zasedání č. 11/2019

K zápisu ze zasedání č. 11/2019 nebyly vzneseny ze strany zastupitelů ani občanů žádné
připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání č. 11/2019.
Pro: 7
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. 15. Schválení nabídky na provádění autorského dozoru v rámci provádění stavby
cyklostezky (CR Project – 62 678,- vč. DPH)
Pro:7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.15. Schválení nabídky na provádění autorského dozoru v rámci provádění
stavby cyklostezky (CR project – 62 678,- vč. DPH),byl zařazen do programu zasedání.
Bod č. 16. Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS – p.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Bod č. 16. Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS – p.
, byl zařazen do programu zasedání.
Bod č. 17. Obsazení volných bytů v DPS – p.
(byt č. 31)
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 17. Obsazení volných bytů v DPS – p.
(byt č. 31), byl zařazen do programu zasedání.

, p.

(byt č. 24), p.

a

(byt č. 24), p.

Bod č. 18. Smlouva o materiálově využitelném odpadu zemi městem Buštěhrad a FCC
Regios, a. s.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 18. Smlouva o materiálově využitelném odpadu zemi městem Buštěhrad a FCC
Regios, a. s., byl zařazen do programu zasedání.
Bod č. 19. Schválení podání žádosti o dotaci na akci: „Systém pro oddělený sběr odpadu v
Buštěhradě, z OPŽP, Výzvy 126, prioritní osa 3., SC 3.2, podporovaná aktivita 3.2.1,
„Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.“
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 19. Schválení podání žádosti o dotaci na akci: „Systém pro oddělený sběr odpadu
v Buštěhradě, z OPŽP, Výzvy 126, prioritní osa 3., SC 3.2, podporovaná aktivita 3.2.1,
„Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů“ byl zařazen do
programu zasedání.
Bod č. 20. Schválení smlouvy se společností Progrant na podání žádosti o dotaci,
administraci a VŘ (výzva 126 v OPŽP).
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 20. Schválení smlouvy se společností Progrant na podání žádosti o dotaci,
administraci a VŘ (výzva 126 v OPŽP)., byl zařazen do programu zasedání.
Bod č. 21. Změna členů ve stavebním výboru – odchází pan
za něj paní
.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 21. Změna členů ve stavebním výboru – pan
odchází, paní
se stává členem, byl zařazen do programu zasedání.
Došlo k přečíslování bodů. Bod 22. Obecná diskuze
Žádné další návrhy nebyly předneseny.
Nové znění programu:
1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky
2. Schválení zápisu ze zasedání č. 11/2020
3. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání
4. Smlouva o dílo mezi městem Buštěhrad a psím útulkem Bouchalka
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5. Obecní byt v č. p. 65 – schválení kategorie bytu
6. Výběr dodavatele: Zhotovení PD na akcí Revitalizace areálu bývalých pivovarských sklepů
7. Schválení podání žádosti o dotaci z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu

Středočeského kraje na obnovu památek určených ke společenskému využití – na akci:
Zámek Buštěhrad – revitalizace sklepení
8. Schválení podání žádosti o dotaci z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu“
9. Schválení podání žádosti o dotaci na akci: Obnova sportoviště v ZŠ Buštěhrad z MMR
10. Schválení podání žádosti o dotaci na akci: Přírodní zahrada v MŠ Buštěhrad, z MŽP, výzva
č. 7/2019 Přírodní zahrady
11. Schválení podání žádosti o dotaci z Programu na podporu informačních center
12. Schválení smlouvy s dotační firmou TNT Consulting na akci:
a. Obnova sportoviště v ZŠ Buštěhrad
b. Přírodní zahrada MŠ Buštěhrad
13. Dotace spolkům
14. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi vodárnami Kladno
– Mělník, městem Buštěhrad a společností BEMETT nemovitostní uzavřený investiční
fond, a. s.
15. Schválení nabídky na provádění autorského dozoru v rámci provádění stavby cyklostezky
(CR project – 62 678,- vč. DPH)
16. Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS – p.
p.
17. Obsazení volných bytů v DPS – p.
(byt č. 24), p.
(byt č.
31)
18. Smlouva o materiálově využitelném odpadu mezi městem Buštěhrad a FCC Regios, a. s.
19. Schválení podání žádosti o dotaci na akci: „Systém pro oddělený sběr odpadu v Buštěhradě,
z OPŽP, Výzvy 126, prioritní osa 3., SC 3.2, podporovaná aktivita 3.2.1, „Výstavba a
modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.“
20. Schválení smlouvy se společností Progrant na podání žádosti o dotaci, administraci a VŘ
(výzva 126 v OPŽP).
21. Obecná diskuze
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný program zasedání
zastupitelstva č. 1/2020.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 3 byl schválen.
4. Smlouva o dílo mezi městem Buštěhrad a psím útulkem Bouchalka

Předsedající informuje o návrhu uzavřít smlouvu o dílo s psím útulkem Bouchalka za účelem
odchytu a umístění zatoulaných psů na území města Buštěhradu v tomto útulku. Příspěvek
navrhuje ve výši 20.000,-Kč
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje smlouvu o dílo se psím
útulkem Bouchalka na odchyt a umístění zatoulaných psů na území města Buštěhradu.
Pro:7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 4 byl schválen.
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5. Obecní byt v č. p. 65 – schválení kategorie bytu

Předsedající informuje o uvolnění nájemního bytu v majetku města Buštěhradu, navrhuje
jeho přidělení obálkovou metodou.
Diskuze: Předsedající informuje o uvolnění bytu v č.p. Palackého 65, a navrhuje nabídnout
jeho obsazení formou obálkové metody.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nabídku bytu č.p. 65
Palackého veřejnosti obálkovou metodou.
Pro:7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 5 byl schválen.
6. Výběr dodavatele: Zhotovení PD na akcí Revitalizace areálu bývalých pivovarských

sklepů Buštěhrad
Předsedající informuje o výsledku výběrového řízení na „Zhotovení projektové
dokumentace“ na akci: „Revitalizace areálu bývalých pivovarských sklepů v Buštěhradu.“
Nabídku podali:
1) Ing. arch. Tomáš Petřík, IČ: 86582305, cena: 803 100,-Kč bez DPH
2) Ing. arch. Nikol Kouřimská, IČ: 01284274, cena: 763.00,-Kč bez DPH
3) Ogiva + partners, s.r.o., IČ: 06208401, cena: 820.000,-Kč bez DPH
Diskuze: D. Javorčeková: je to kompletní projekt pro stavební povolení. J. Plášek: bude se
realizovat letos? D. Javorčeková: Zatím pouze projekt, k žádosti o dotaci musí být hotov
projekt pro SP a rozpočet.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výběr dodavatele na zakázku:
„Zhotovení projektové dokumentace“ na akci: „Revitalizace areálu bývalých pivovarských
sklepů v Buštěhradu“, Ing. arch. Nikol Kouřimskou, nabídková cena: 763.000,-Kč bez
DPH.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 6 byl schválen.
7. Schválení podání žádosti o dotaci z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu

Středočeského kraje na obnovu památek určených ke společenskému využití – na akci:
Zámek Buštěhrad – revitalizace sklepení
Předsedající informuje o záměru podat žádost o dotaci na výše zmíněnou akci. Výdaj je cca
3mil., maximální spoluúčast je min. 20%. Jedná se o krajský grant, bude provedena obnova
zdí a kleneb, zavedena elektřina, prostory by mohl využívat některý ze spolků města
Buštěhradu.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci na
akci/projekt „Zámek Buštěhrad – revitalizace sklepení“ z Programu 2020 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek určených ke společenskému
využití – na akci: Zámek Buštěhrad – revitalizace sklepení a zavazuje se spolufinancovat
uvedený projekt ve výši minimálně 20% z celkových nákladů projektu.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 7 byl schválen.
8. Schválení podání žádosti o dotaci z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu

Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu“
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Předsedající informuje, že tuto žádost o dotaci město podává na základě žádosti ředitele ZŠ a
MŠ Oty Pavla, příspěvková organizace města.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci na
akci/projekt Ekologická výchova ZŠ Buštěhrad 2020“ z Programu 2020 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, a
zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt minimálně ve výši 10 % z celkových nákladů
projektu.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 8byl schválen.
9. Schválení podání žádosti o dotaci na akci: Obnova sportoviště v ZŠ Buštěhrad z MMR

Předsedající informuje o záměru podat tuto žádost o dotaci za příspěvkovou organizaci ZŠ a
MŠ Oty Pavla.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci na
akci/projekt „Obnova sportoviště v ZŠ Buštěhrad“ z MMR, Podprogram: Podpora obnovy
a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury (a
zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 40 % z celkových nákladů
projektu.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 9 byl schválen.
10. Schválení podání žádosti o dotaci na akci: Přírodní zahrada v MŠ Buštěhrad, z MŽP,

výzva č. 7/2019 Přírodní zahrady
Předsedající informuje o úmyslu podat dotaci na vytvoření přírodní zahrady v areálu MŠ.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci na
akci/projekt „Přírodní zahrada v MŠ Buštěhrad“ z MŽP, výzva č. 7/2019 Přírodní zahrady,
a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 15 % z celkových
nákladů projektu.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 10 byl schválen.
11. Schválení podání žádosti o dotaci z Programu na podporu informačních center

Středočeského kraje pro rok 2020 na akci: Modernizace IC Buštěhrad 2020
Předsedající informuje o podání žádosti na dotaci pro infocentrum, jedná se o technické a
programové vybavení.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci na
akci/projekt „Modernizace IC Buštěhrad 2020“ z Programu na podporu informačních
center Středočeského kraje pro rok 2020, v rámci podprogramu Digitalizace či
modernizace IC (a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 10 % z
celkových nákladů projektu.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 11 byl schválen.
12. Schválení smlouvy s dotační firmou TNT Consulting na akci:
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a) Obnova sportoviště v ZŠ Buštěhrad
b) Přírodní zahrada MŠ Buštěhrad
Předsedající informuje o předložení smlouvy od společnosti TNT Consulting na administraci
dotací Obnova sportoviště v ZŠ Buštěhrad a Přírodní zahrada v MŠ Buštěhrad. Smlouva
zahrnuje úkony podání žádosti o dotace, organizace výběrových řízení a následnou
administraci dotací. V případě dotace a) se jedná o cenu 80.000,-Kč bez DPH, v případě b) se
jedná o částku 62.000,-Kč bez DPH.
Diskuze:0
Návrh usnesení: 12a) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje smlouvu se společností
TNT Consulting na celkovou administraci dotace Obnova sportoviště v ZŠ Buštěhrad, za
cenovou nabídku 80.000,-Kč bez DPH.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 12a) byl schválen.
Návrh usnesení: 12b) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje smlouvu se společností
TNT Consulting na celkovou administraci dotace Přírodní zahrada v MŠ Buštěhrad, za
cenovou nabídku 62.000,-Kč bez DPH.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 12b) byl schválen.
13. Dotace spolkům

Předsedající informuje o žádosti o dotaci spolku Buštěhrad Sobě. Spolek žádá o dotaci ve
výši Kč 105.000,-. (v 18:00 hod. odchod zastupitelky Magdy Kindlové, hlasování o tomto
bodu odloženo na konec programu). V 18.10 příchod zastupitelky Magdy Kindlové.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje poskytnutí dotace spolku
Buštěhrad Sobě ve výši 105.000,-Kč pro rok 2020.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se:0
Návrh usnesení č. 13 byl schválen.
14. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi vodárnami

Kladno – Mělník, městem Buštěhrad a společností BEMETT nemovitostní uzavřený
investiční fond, a. s.
Předsedající informuje o předložené smlouvě od společnosti Bemett s VKM a Městem
Buštěhradem. Návrh ceny věcného břemene je ve výši 32.760,-Kč + DPH v platné výši.
Jedná se o pozemky parc. č. 1641/2 o výměře 634m2 a pozemek parc. č. 2014 o výměře
3535m2, vše v kú Buštěhrad. P. Vavruška navrhuje uzavřít tuto smlouvu o zřízení věcného
břemene a zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností Bemett za cenu odvozenou od
výše poplatku za m2, který byl již v minulosti schválen zastupitelstvem města Buštěhradu, ve
výši 120,-Kč/m2.
Diskuze:0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi vodárnami Kladno – Mělník, městem
Buštěhrad a společností BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a. s. Věcné
břemeno bude strpěno za cenu 120,-Kč za m2.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: M.Kindlová
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Návrh usnesení č. 14 byl schválen
15. Schválení nabídky na provádění autorského dozoru v rámci provádění stavby

cyklostezky (CR Project – 62 678,- vč. DPH)
Předsedající informuje o projektu výstavby cyklostezky Buštěhrad - Lidice. Projektant
navrhuje vykonávat nad stavbou autorský dozor za cenu 62.678,-Kč, předsedající
doporučuje.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nabídku na provádění
autorského dozoru v rámci provádění stavby cyklostezky od společnosti CR Project za cenu
62 678,- vč. DPH.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: M. Kindlová
Návrh usnesení č. 15 byl schválen.
16. Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS – p.
, p.
S. Šumná informuje o návrzích na zařazení do registru čekatelů na byt v DPS. Zařazení
doporučuje. Oba žadatelé splňují kritéria pro umístění v DPS.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení paní
a pana
do registru čekatelů na byt v DPS.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: M. Kindlová
Návrh usnesení č. 16 byl schválen.
17. Obsazení volných bytů v DPS – p.
(byt č. 24), p.
(byt
č. 31)
S. Šumná informuje o dvou uvolněných bytech v DPS Buštěhrad, které jsou k obsazení. S a
Z výbor provedl místní šetření u žadatelů a doporučuje byty obsadit následovně: Byt č. 24 –
paní
, byt č. 31 – paní
.
si hodlá nechat tento
byt zrekonstruovat na vlastní náklady, bez toho, aniž by kdy v budoucnu požadovala úhradu
za tuto rekonstrukci. Rekonstrukce potrvá určitý čas, proto se předkládá ke schválení
obsazení bytu nyní. V nájemní smlouvě s paní
bude ošetřeno, že za rekonstrukci
bytu 31 v DPS paní
nežádá žádné kompenzace. (v 18:10 příchod Magda
Kindlová).
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje:
a) Obsazení bytu č. 24 v DPS Buštěhrad paní
, od 1. 2. 2020.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 17a) byl schválen.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje:
b) Obsazení bytu č. 31 v DPS Buštěhrad paní
, od 1. 2. 2020, provedena
rekonstrukce na náklady klienta bez poskytnutí finanční náhrady ze strany DPS.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 17b) byl schválen.
18. Smlouva o materiálově využitelném odpadu mezi městem Buštěhrad a FCC Regios,
a. s.
Předsedající informuje o předložené smlouvě se společností FCC Regios a.s. na odběr
tříděného odpadu ze Sběrného místa Měsíček v Buštěhradě. Jedná se o tříděný odpad, plasty,
papír a sklo. Cena se pohybuje v rozmezí zákonem daných cen na trhu druhotných surovin za
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jednu tunu odpadu.
Diskuze: S Šumná: na SB se třídí odpad? D. Javorčeková: ano, a sváží se sem zejména
objemnější tříděný odpad, vše, co se nevejde do kontejnerů ve sběrných hnízdech.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o materiálově
využitelném odpadu zemi městem Buštěhrad a FCC Regios, a. s.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 18 byl schválen.
19. Schválení podání žádosti o dotaci na akci: „Systém pro oddělený sběr odpadu v Buštěhradě, z
OPŽP, Výzvy 126, prioritní osa 3., SC 3.2, podporovaná aktivita 3.2.1, „Výstavba a
modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.“

Předsedající informuje o úmyslu podání žádosti na pořízení biopopelnic pro město
Buštěhrad. Tato žádost o dotaci je ovšem podmíněna podpisem smlouvy ze strany
společnosti AVE o svozu a likvidaci odpadů pro Buštěhrad. Dosud není smlouva podepsána,
ačkoliv výběrové řízení je dávno ukončeno a dodavatel, společnost AVE, byla vybrána, jako
vítězná. Dojde-li tedy k podpisu smlouvy, bude podána žádost o tuto dotaci, nedojde-li
k podpisu smlouvy, bude město Buštěhrad nuceno nakoupit biopopelnice na vlastní
náklady.
Diskuze: J. Plášek: V případě podpisu smlouvy s AVE tedy dojde k pronájmu biopopelnic do
doby, než obdržíme nádoby z dotace? D. Javorčeková: Ano, je to zajištění hnědých nádob do
doby, než budou pořízeny z dotace.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci na
akci: „Systém pro oddělený sběr odpadu v Buštěhradě, z OPŽP, Výzvy 126, prioritní osa 3.,
SC 3.2, podporovaná aktivita 3.2.1, „Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a
úpravu odpadů.“, a zavazuje se spolufinancovat akci ve výši dané podmínkami dotace.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 19 byl schválen.
20. Schválení smlouvy se společností Progrant na podání žádosti o dotaci, administraci a
VŘ (výzva 126 v OPŽP).
Předsedající informuje, že k výše uvedené žádosti o dotaci se vztahuje její celková
administrace, kterou navrhuje zajistit společnost Progrant s.r.o., za cenu 29.000,-Kč plus 3,5
procenta z jednotlivých milníků dotace. Smlouvu uzavře město Buštěhrad za předpokladu, že
bude podávat žádost o dotaci, specifikovanou v bodě 19.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje smlouvu se společností
Progrant s.r.o., na celkovou administraci projektu podání žádosti o dotaci na akci:
„Systém pro oddělený sběr odpadu v Buštěhradě, z OPŽP, Výzvy 126, prioritní osa 3., SC
3.2, podporovaná aktivita 3.2.1, „Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a
úpravu odpadů.“, a zavazuje se spolufinancovat akci ve výši dané podmínkami dotace.
Smlouva bude uzavřena pouze v případě podpisu smlouvy se společností AVE na sběr a
likvidaci komunálních odpadů v Buštěhradě.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 20 byl schválen.
21. Změna v členech stavebního výboru
Předseda stavebního výboru P. Vavruška informuje o změně v členství ve stavebním výboru.
Odchází pan
, místo něj přichází paní
.
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Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výměnu členů ve stavebním
, přic
výboru zastupitelstva města Buštěhradu, odchází pan
Pro: 7
Proti: 0
Návrh usnesení č. 21 byl schválen.

Zdržel se: 0

22. Obecná diskuze
D. Javorčeková: Informuje o žádosti společnosti Lungta, aby se město Buštěhrad připojilo
k akci „Vlajka pro Tibet“. Děláme tak každoročně, připojíme se.
P. Vavruška: informuje o začátku realizace projektu Cyklostezka Buštěhrad – Lidice, kde je
koordinátorem prací za město, jsou zahájeny první práce. Dále informuje, že ČEZ Distribuce
zahajuje projekt přeložení NN v lokalitě Starý Hrad, Buštěhrad a v plánu je i lokalita Skala,
Buštěhrad, umístění vedení NN pod zem. V návaznosti na tuto akci město Buštěhrad zahajuje
společně s tímto projektem ČEZu projekt výstavby veřejného osvětlení na Starém Hradě,
k tomuto projektu se přidává zajištění veřejného rozhlasu v této lokalitě. Dále město Buštěhrad,
na základě zahájení této akce ČEZu, zahajuje projekt výstavby veřejného osvětlení v lokalitě
Skala, Buštěhrad, stejně tak i zde dojde k zajištění zhotovení veřejného rozhlasu.
S. Šumná: Jak je to s prodejem našich pozemků? D. Javorčeková: Kupec se nyní rozhoduje, zdali
koupí tyto pozemky u nás, v ČR, nebo v Portugalsku.
J. Plášek: Jak bude probíhat svoz bioodpadu? D. Javorčeková: Zatím čekáme na to, jestli AVE
podepíše smlouvu o svozu a likvidaci odpadu v Buštěhradě. Pokud se tak stane, budou hnědé
popelnice ze strany AVE městu pronajaty do doby, než pořídíme nové, z dotace. E. Gallatová:
budou nyní vyváženy hnědé popelnice? D. Javorčeková: Do doby než najedeme na nový systém,
což bude začátkem března 2020, jedeme ve starém režimu, popřípadě svoz bia doobjednáme. E.
Gallatová: Jak bude probíhat distribuce bionádob z dotace? D. Javorčeková: Prostřednictvím TS.
J. Plášek: Upozorňuje na závazek města investovat příjmy z daně z nemovitosti do infrastruktury
města, lze je nějak vyčlenit? D. Javorčeková: Zatím ne, ještě tento rok budeme zjišťovat, v jaké
výši budou daně přicházet. Nicméně tyto prostředky do infrastruktury města stejně použijeme,
začíná např. výstavba cyklostezky a přeložky vedení nízkého napětí, kde budeme provádět
v koordinaci s ČEZem výstavbu nového veřejného osvětlení a rozhlasu.
J. Plášek: dotaz na popelnici navíc, v případě, že někdo doposud topí pevnými palivy. D.
Javorčeková: V takovém případě popelnici navíc necháváme přidělit, jsou to jen jednotlivci, není
jich mnoho.
: Informuje o účasti Spolku chovatelů harckých kanárů Buštěhrad na mistrovství na
Slovensku, informuje o skvělém umístění buštěhradského spolku, v několika kategoriích.
Připomíná 10 let od vzniku spolku, předává paní starostce poděkování s dárkem pro
zastupitelstvo.
Z auditoria: Bude autobusová zastávka v rámci výstavby cyklostezky také u hřbitova? A bude
obsluhována ze strany ROPIDu? D. Javorčeková: Ano, bude postavena, její obslužnost byla
předem projednána a bude obsluhována. Termín nejspíše podzim 2020. Dále dotaz: Bude se
propojovat ulice Luční a Polní s centrem města? P. Vavruška: Vše je součástí nového územního
plánu, který se bude schvalovat letos, navíc, musí se na tomto dohodnout všichni developeři.
Do diskuze se dále nikdo nepřihlásil, předsedající tedy zasedání ukončila v 18:55 hodin.
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Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 1/2020
ze dne 22. 1. 2020
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 1/2020 ze dne 22. 1. 2020 přijalo tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1
Usnesením č.
Usnesením č.
Usnesením č.
Usnesením č.
Usnesením č.

Usnesením č.

Usnesením č.

Usnesením č.

Usnesením č.

Usnesením č.

Usnesením č.

Ověřovatele zápisu Evu Gallatovou a Jakuba Pláška, jako
zapisovatelku Dagmar Novotnou.
2
Zápis ze zasedání č. 11/2019.
3
Doplněný program zasedání č. 1/2020.
4
Smlouvu o dílo se psím útulkem Bouchalka na odchyt a umístění
zatoulaných psů na území města Buštěhradu.
5
Nabídku bytu č.p. 65 Palackého veřejnosti obálkovou metodou.
6
Výběr dodavatele na zakázku: „Zhotovení projektové
dokumentace“ na akci: „Revitalizace areálu bývalých pivovarských
sklepů v Buštěhradu“, Ing. arch. Nikol Kouřimskou, nabídková
cena: 763.000,-Kč bez DPH.
7
Podání žádosti o dotaci na akci/projekt „Zámek Buštěhrad –
revitalizace sklepení“ z Programu 2020 pro poskytování dotací z
rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek určených ke
společenskému využití – na akci: Zámek Buštěhrad – revitalizace
sklepení a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši
minimálně 20% z celkových nákladů projektu.
8
Podání žádosti o dotaci na akci/projekt Ekologická výchova ZŠ
Buštěhrad 2020“ z Programu 2020 pro poskytování dotací z
rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání,
výchovu a osvětu, a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt
minimálně ve výši 10 % z celkových nákladů projektu.
9
Podání žádosti o dotaci na akci/projekt „Obnova sportoviště v ZŠ
Buštěhrad“ z MMR, Podprogram: Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul 117D8210B Podpora obnovy sportovní
infrastruktury (a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve
výši minimálně 40 % z celkových nákladů projektu.
10
Podání žádosti o dotaci na akci/projekt „Přírodní zahrada v MŠ
Buštěhrad“ z MŽP, výzva č. 7/2019 Přírodní zahrady, a zavazuje se
spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 15 % z
celkových nákladů projektu.
11
Podání žádosti o dotaci na akci/projekt „Modernizace IC Buštěhrad
2020“ z Programu na podporu informačních center Středočeského
kraje pro rok 2020, v rámci podprogramu Digitalizace či
modernizace IC (a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve
výši minimálně 10 % z celkových nákladů projektu.
12a) Smlouvu se společností TNT Consulting na celkovou administraci
dotace Obnova sportoviště v ZŠ Buštěhrad, za cenovou nabídku
80.000,-Kč bez DPH.
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Usnesením č. 12b) Smlouvu se společností TNT Consulting na celkovou administraci
dotace Přírodní zahrada v MŠ Buštěhrad, za cenovou nabídku
62.000,-Kč bez DPH.
Usnesením č. 13
Schvaluje poskytnutí dotace spolku Buštěhrad Sobě ve výši
105.000,-Kč pro rok 2020.
Usnesením č. 14
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
mezi vodárnami Kladno – Mělník, městem Buštěhrad a společností
BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a. s. Věcné
břemeno bude strpěno za cenu 120,-Kč za m2.
Usnesením č. 15
Nabídku na provádění autorského dozoru v rámci provádění stavby
cyklostezky od společnosti CR Project za cenu 62 678,- vč. DPH.
Usnesením č. 16
Zařazení paní
a pana
do
registru čekatelů na byt v DPS.
Usnesením č. 17a) Obsazení bytu č. 24 v DPS Buštěhrad paní
,
od 1. 2. 2020.
Usnesením č. 17b) Obsazení bytu č. 31 v DPS Buštěhrad paní
, od 1.
2. 2020, provedena rekonstrukce na náklady klienta bez poskytnutí
finanční náhrady ze strany DPS.
Usnesením č. 18
Smlouvu o materiálově využitelném odpadu mezi městem
Buštěhrad a FCC Regios, a. s.
Usnesením č. 19
Podání žádosti o dotaci na akci: „Systém pro oddělený sběr odpadu
v Buštěhradě, z OPŽP, Výzvy 126, prioritní osa 3., SC 3.2,
podporovaná aktivita 3.2.1, „Výstavba a modernizace zařízení pro
sběr, třídění a úpravu odpadů.“, a zavazuje se spolufinancovat akci
ve výši dané podmínkami dotace.
Usnesením č. 20
Smlouvu se společností Progrant s.r.o., na celkovou administraci
projektu podání žádosti o dotaci na akci: „Systém pro oddělený
sběr odpadu v Buštěhradě, z OPŽP, Výzvy 126, prioritní osa 3., SC
3.2, podporovaná aktivita 3.2.1, „Výstavba a modernizace zařízení
pro sběr, třídění a úpravu odpadů.“, a zavazuje se spolufinancovat
akci ve výši dané podmínkami dotace. Smlouva bude uzavřena
pouze v případě podpisu smlouvy se společností AVE na sběr a
likvidaci komunálních odpadů v Buštěhradě.
Usnesením č. 21
Výměnu členů ve stavebním výboru zastupitelstva města
Buštěhradu, odchází pan
přichází paní
.
Vyhotoveno dne: 28. ledna 2020
Ověřovatelé:
Eva Gallatová

…………………………..
dne:

Jakub Plášek

…………………………...
dne:

Starostka města:
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Ing. arch. Daniela Javorčeková

dne: …………………………
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