Zápis
ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ),
které se konalo dne 24.06.2020 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1
č. 06/2020
Přítomni: Daniela Javorčeková , Magda Kindlová, Jiří Blesk (17.40 hod.), Eva Gallatová , Hana Hejná ,
Milan Mudra, Pavel Vavruška, Stanislava Šumná, Jan Mrkvička,Jakub Plášek, Jiřina Kopsová
Počet občanů v době zahájení zasedání: 11
Pořizován audiozáznam.
1. Zahájení zasedání
Zasedání zastupitelstva města zahájila v 17.30 hod. a dále řídila starostka města Daniela
Javorčeková (dále jako předsedající). Předsedající přivítala přítomné a konstatovala, že zasedání
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, z celkového počtu 11 členů zastupitelstva bylo
přítomno 10 zastupitelů, takže zasedání je schopno se usnášet ve všech bodech programu.
Informace o konání zasedání byla zveřejněna v souladu se zákonem na obou úředních deskách
MěÚ.
Za ověřovatele zápisu tohoto zasedání předsedající navrhla p. Magdu Kindlovou a p. Evu
Gallatovou
Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Jana Zemanová.
K návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje ověřovatele zápisu p. Magdu Kindlovou a
p. Evu Gallatovou, a jako zapisovatelku schvaluje Janu Zemanovou
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 1 schválen 10 hlasy

Schválení zápisu ze zasedání č. 5/2020
Předsedající konstatovala, že ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zápis přečetli, připomínky k
zápisu byly zapracovány, a ověřovatelé svými podpisy potvrdili jeho správnost.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání č. 5/2020 ze dne
27.05.2020.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 2 schválen 10 hlasy

2.

V 17.40 se dostavil p. Jiří Blesk – změna počtu zastupitelů na 11
3. Návrh programu zasedání
Předsedající seznámila přítomné s navrženým programem jednání, který byl zveřejněn na úředních
deskách a navrhla úpravu programu jednání:
- Nový bod č. 4 – Kontrola usnesení ze zasedání č. 1/2020, č. 2/2020, č. 3/2020
Pro zařazení do programu: 11
-

Doplnění bodu č. 13
b) vyvěšení záměru na pronájem obecního bytu – sociálních bytů č.9,10 a 11 v č.p. 128
c) vyvěšení záměru na pronájem nebytového prostoru v č.p. 65
d) přeměna bytu č. 1 v č.p. 65 na byt sociální
e) pověření bytové komise k rozhodování ve věci obsazení výše uvedených bytů
f) zařazení nové členky p. XXXXXXX do bytové komise
Pro zařazení do programu: 11
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Vyřazení z programu jednání – bod č. 16b – nákup sekačky není potřeba
Pro vyřazení z programu - 11
Nový bod č. 18 – Žádost o zkrácení doby nočního klidu dne 30.6.2020 (p.XXXXX)
Pro zařazení do programu: 11
Nový bod č. 19 – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Buštěhrad a ČEZ
Distribuce, a.s. – Hřebečská parc.č. 1831,kNN
Pro zařazení do programu: 11
Nový bod č. 20 – Projednání pozice Města Buštěhradu ve věci plánovaného obchvatu města
Pro zařazení do programu: 11
V souvislosti s doplněním programu dochází k přečíslování bodů programu.
Návrh doplněného programu zasedání:
1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky
2. Schválení zápisu ze zasedání č. 05/2020
3. Návrh programu /doplnění programu/ schválení programu zasedání
4. Kontrola usnesení ze zasedání č. 1/2020, č. 2/2020 a č. 3/2020
5. Rozpočtové opatření
6. Založení JSDH Buštěhrad
7. Žádost SDH Buštěhrad o povolení užívání znaku města
8. Schválení vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parc.č. 1382/3 (cca 6,5 m2)
9. Schválení zhotovitele na akci: Buštěhrad – územní studie a projekt sídelní zeleně
10. Schválení nabídky na podání a administrace žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 115, OPŽP, na akci
„Územní studie sídelní zeleně, Buštěhrad“
11. Výběr zhotovitele na akci VO a rozhlas SKALA v rámci přeložek NN
12. Akce „Vybavení odborných učeben ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad“ – organizace zjednodušeného
podlimitního řízení – nabídka firmy ACCON
13. Vyvěšení záměru na pronájem obecního bytu
a) č. 1 v č.p. 128
b) sociálních bytů – č. 9, 10 a 11 v č.p. 128
c) nebytového prostoru v č.p. 65
d) přeměna bytu č. 1 v č.p. 65 na byt sociální
e) pověření bytové komise k rozhodování ve věci obsazení výše uvedených bytů
f) zařazení nové členky p. XXXXXXX do bytové komise
14. ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad
a) Schválení převodu částky 500.000,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu
b) Nařízení převedení částky 80.000,- Kč z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele
15. Žádost o povolení výjimky ze stavební uzávěry pro akce:
1. Třinecké železárny – modernizace zařízení pro detekci vad
2. MoD investment – Stavební úpravy objektu č.p. 697
16. SK Buštěhrad – schválení účelového daru ve výši 40.000,- Kč
17. Žádost o zkrácení doby nočního klidu dne 25.7.2020 (p.XXXXXXX)
18. Žádost o zkrácení doby nočního klidu dne 30.06.2020 (p.XXXXXX)
19. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a.s. –
Hřebečská, parc.č. 1831, kNN
20. Projednání pozice Města Buštěhradu ve věci plánovaného obchvatu města
21. Obecná diskuze
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje upravený program zasedání
městského zastupitelstva č. 06/2020
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 3 byl schválen 11 hlasy.

4. Kontrola usnesení ze zasedání č. 1/2020, č. 2/2020 a č. 3/2020
O výsledku kontroly usnesení podala zprávu předsedkyně kontrolního výboru p. Hana Hejná. Protokol o
výsledku kontroly je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu projednalo předloženou zprávu a bere na vědomí
výsledek kontroly usnesení č. 1/2020, č. 2/2020 a č. 3/2020.
5. Návrh na změnu rozpočtu Města Buštěhradu – rozpočtové opatření č. 4/2020
Předsedající seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 4/2020, které svým rozsahem
podléhá schválení zastupitelstva města /návrh je přílohou tohoto zápisu/.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 5 byl schválen 11 hlasy.
6. Založení JSDH Buštěhrad
Město Buštěhrad bude zřizovatelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Buštěhradě dle zákona o
požární ochraně. Předsedající předala slovo p.xxxxxxxxx, který informoval o provozním technickém
vybavení jednotky P. Vavruška požádal o vyčíslení provozních nákladů na činnost jednotky,
p.xxxxxxxx sdělil, že vše má připraveno k předání. V současné době se také řeší umístění veškeré
techniky,
Organizačně bude jednotka spadat pod vedení města Buštěhradu, operačně pak pod krajské a informační
operační středisko v Kladně. Členskou základnu bude zatím tvořit cca 20 členů,
Z řad zastupitelé nebyly vzneseny žádné další připomínky.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zřízení Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Buštěhrad, a zároveň schvaluje Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů a Jmenovací
dekret velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů, obě listiny budou součástí zápisu.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 6 byl schválen 11 hlasy.
7. Žádost SDH Buštěhrad o povolení užívání znaku města
Člen představenstva Hasiči Buštěhrad, z.s. p. xxxxxx požádal za spolek o povolení užívání znaku města
Buštěhrad v rámci připravovaného znaku spolku.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Diskuze. 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje, aby SDH Buštěhrad užíval znak města
Buštěhradu v připravovaném znaku spolku.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 7 byl schválen 11 hlasy.
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8. Schválení vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parc.č. 1382/3 (cca 6,5 m2)
Paní xxxxxxxx požádala o pronájem části pozemku pozemku parc.č. 1382/3 o výměře cca 6,5 m2.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části
pozemku parc.č. 1382/3, k.ú. Buštěhrad, o výměře cca 6,5 m2.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 8 byl schválen 11 hlasy.

9. Schválení zhotovitele na akci: Buštěhrad – územní studie a projekt sídelní zeleně
Účelem územní studie je navrhnout zeleň jako funkčně a prostorově spojitý systém zeleně zastavěného
území, vodních prvků a zastavitelných ploch v návaznosti na zeleň v krajině.
Město Buštěhrad oslovilo v rámci zadání zakázky malého rozsahu 3 firmy. Nabídku na zakázku podala
pouze firma“ LIVING IN GREEN,s.r.o.“, Dobřichovice, další 2 oslovené firmy se z kapacitních důvodů
nezúčastnily. Celková cena za zpracování studie sídelní zeleně je 567.500,- Kč s DPH. Tuto studii bude
možno využít i pro další dotační tituly.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Diskuze:0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhrad schvaluje zhotovitele na akci „Buštěhrad-územní
studie a projekt sídelní zeleně“, a to firmu LIVING IN GREEN s.r.o, Dobřichovice, za nabídkovou cenu
567.500,- Kč bez DPH.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 1 (J.Blesk)
Návrh usnesení č. 9 byl schválen 10 hlasy.
10. Schválení nabídky na podání a administraci žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 115, OPŽP, na akci
„Územní studie sídelní zeleně, Buštěhrad“.
Město Buštěhrad obdrželo nabídku firmy LIVING IN GREEN s.r.o. na podání a kompletní administraci
žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 115, OPŽP, na výše uvedenou akci za cenu 45.000,- Kč bez DPH.
J Blesk – v současné ekonomické situaci státu a finančním možnostem města se mu zdá cena studie
příliš vysoká a v současné době i ne příliš potřebná.
J. Mrkvička – v nejbližších letech lze očekávat nabídku dotačních titulů v rámci životního prostředí
(zadržování vody v krajině, zvětšování a údržba zelených ploch atd.). Pro podání žádostí je nutno mít
vypracované studie a další materiály. Výše uvedená studie se pro tyto účely dá v budoucnu využít.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nabídku firmy LIVING IN GREEN s.r.o na
podání a administraci žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 115, OPŽP, na akci „Územní studie sídelní
zeleně, Buštěhrad“, za nabídkovou cenu 45.000,- Kč bez DPH.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 1 (J. Blesk)
Návrh usnesení č. 10 byl schválen 10 hlasy.
11. Výběr zhotovitele na akci VO a rozhlas SKALA v rámci přeložek NN
Dne 17.6.2020 byly hodnoceny nabídky k zakázce malého rozsahu. Nabídky k zakázce dodali:
1 UNISERVIS HAŠEK s.r.o., Žilina
nabídková cena:
5 485.561,- Kč bez DPH
2.ELEKTROMONT Matějka, a.s. , Nové Strašecí
5 278.502,- Kč bez DPH
3.Miloslav Kalců, Kralupy nad Vltavou
5 801.007.- Kč bez DPH
Nabídky byly hodnoceny dle jediného kritéria – ekonomické výhodnosti.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala firma ELEKTROMONT Matějka, a.s. s cenou 5 278.502,Kč bez DPH.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
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Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zhotovitele na akci „Buštěhrad-Skala VO,
rozvody VO, rozhlas“, a to firmu ELEKTROMONT Matějka, a.s., za nabídkovou cenu 5 278.502,- Kč
bez DPH.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 11 byl schválen 11 hlasy.

12. Akce „Vybavení odborných učeben ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad“ – organizace zjednodušeného
podlimitního řízení – nabídka firmy ACCON
Žádost o dotaci byla podána cca před 3 roky, dotace nám nebyla přidělena. Nyní dostalo město
informaci, že je možnost o dotaci znovu požádat. Vedení města a vedení školy se rozhodlo o dotaci
znovu požádat, a to prostřednictvím firmy ACCON managers & partners, s.r.o., se kterou již v minulosti
město spolupracovalo. Firma ACCON podala nabídku na zajištění organizace zjednodušeného
podlimitního řízení ve výši 60.000,- Kč bez DPH.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Diskuze: 0
Návrh usnesení : Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nabídku firmy ACCON
managers&partners, s.r.o., na zajištění organizace zjednodušeného podlimitního řízení na akci
„Vybavení odborných učeben ZŠ a MŠ Oty Pavla v Buštěhradě“ za cenu 60.000,- Kč bez DPH.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 12 byl schválen 11 hlasy.
13. Vyvěšení záměru na pronájem obecního bytu:
a) Byt č. 1 v č.p. 128 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na pronájem bytových
prostor v č.p. 128, které jsou v majetku města Buštěhradu, k.ú. Buštěhrad, o výměře 38,44 m2.
Bytové prostory budou nabízeny formou „Obálková metoda“, nejnižší podání je v ceně 70,-Kč/m2.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 13a) byl schválen 11 hlasy.
b) Sociálních bytů č. 9,10, a 11 v č.p. 128
Rekonstrukce těchto bytů, uskutečněná v rámci dotace, byla dokončena a město tímto oznamuje
záměr na jejich pronájem. Přidělování těchto bytů se řídí „Zásadami pro přidělování sociálních bytů
ve městě Buštěhrad“.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na pronájem obecních
sociálních bytů v č.p. 128, které jsou v majetku města Buštěhradu, k.ú. Buštěhrad, byt č. 9 o výměře
46,3 m2, byt č. 10 o výměře 65,5, m2, a byt č. 11 o výměře 30,7 m2. Zájemci musí splňovat
podmínky pro přidělování sociálních bytů.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 13b) byl schválen 11 hlasy.
c) Nebytového prostoru v č.p. 65
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na pronájem
nebytových prostor v přízemí č.p. 65, o výměře 45 m2, které jsou v majetku města, k.ú. Buštěhrad.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 13c) byl schválen 11 hlasy.
d) Přeměna bytu č. 1 v č.p. 65 na byt sociální
Předsedající navrhla změnu zařazení bytu č. 1 v č.p. 65 do kategorie sociálního bytu.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje změnu zařazení bytu č.1 v č.p
65, ve vlastnictví města, do kategorie sociální byt.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 13d) byl schválen 11 hlasy.
e) Pověření bytové komise k rozhodování ve věci obsazení výše uvedených bytů
Důvodem udělení pověření je urychlení přidělení uvedených bytů během měsíců července a srpna, tj.
v době, kdy se z důvodu čerpání dovolených pravděpodobně neuskuteční zasedání MěZ.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu pověřuje bytovou komisi k rozhodnutí o obsazení
bytů a nebytového prostoru v č,p. 65 a v č.p. 128.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení 13e) byl schválen 11 hlasy.
f) Zařazení nové členky p. xxxxxxxxxxxxxxx do bytové komise
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení nové členky p. xxxxxxxxxxxx
do bytové komise.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 13f) byl schválen 11 hlasy
14. ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad
a) Schválení převodu částky 500.000,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu
Ředitel ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad požádal o schválení převodu finančních prostředků ZŠ a MŠ
ve výši 500.000,- Kč z rezervního fondu do fondu Investičního. Finanční prostředky budou použity
na vybavení tříd a kabinetů učitelů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje převod částky 500.000,- Kč
z Rezervního fondu do Fondu reprodukce majetku-investičního fondu.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 14a) byl schválen 11 hlasy
b) Nařízení převedení částky 80.000,- Kč z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele
Finanční prostředky ve výši 80.000,- Kč budou použity na opravy podlahy a výměnu linolea.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nařízení převedení částky 80.000,- Kč z
Fondu reprodukce majetku-investičního fondu do rozpočtu zřizovatele, tj. Města Buštěhradu.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 14b) byl schválen 11 hlasy.
15. Žádost o povolení výjimky ze stavební uzávěry pro akce:
1. Třinecké železárny – Modernizace zařízení pro detekci vad
Stavba se nachází ve stávající hale úpraven sochorové válcovny (parc.č. 1897/14), zařízení řeší
náhradu stávajícího defektoskopického zařízení za nové.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výjimku ze stavební uzávěry pro
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., a to pro akci: Změna dokončené stavby „Modernizace zařízení pro
detekci povrchových vad na kvadrátové lince“ na pozemku parc.č. 1897/14.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 1 (S. Šumná)
Návrh usnesení č. 15.1 byl schválen 10 hlasy.
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2. MoD Investment s.r.o.
Žádost o výjimku ze stavební uzávěry pro účely stavebního řízení na akci „Stavební úpravy – objekt
č.p. 679, ul. Třinecká, Buštěhrad. Dvoupodlažní objekt sloužil jako provozní budova – zázemí pro
areál plnírny a distribuce technických plynů. Budova dnes není z větší části využívána. Objekt má
nově sloužit jako firemní ubytovací zařízení pro zaměstnance (58 osob).
Diskuze: z řad občanů zazněly obavy z toho, že v katastru Buštěhradu vznikne ubytovna. Město by
mělo požádat o doplnění informací - specifikaci o jakou ubytovnu se bude jednat, zda pro
zaměstnance jejich firmy, nebo i pro zaměstnance jiných firem, kolik má firma zaměstnanců a kde
jsou v současnosti ubytováni
Předsedající navrhla projednání tohoto bodu odložit a zjistit požadované skutečnosti.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odložení projednání žádosti o výjimku
ze stavební uzávěry pro investora stavby firmu MoD Investment s.r.o..
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 15.2 byl schválen 11 hlasy.
16. SK Buštěhrad – schválení účelového daru 40.000,- Kč
Vzhledem k velkému počtu členů SK a velkým nákladům požádalo vedení klubu o mimořádný
příspěvek ve výši 40.000,- Kč. Předsedající navrhla, aby příspěvek byl klubu vyplacen ne jako účelový
dar (přesně stanovený účel), ale jako mimořádná dotace. J. Kopsová informovala o plánovaném nákupu
branek pro potřebu klubu.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje změnu návrhu na vyplacení částky 40.000,Kč z účelového daru na mimořádnou dotaci.
Pro: 11
Proti:
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje poskytnutí mimořádné dotace ve výši 40.000,- Kč spolku SK
Buštěhrad.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrhy usnesení č. 16 byly schváleny 11 hlasy.
17. Žádost o zkrácení doby nočního klidu dne 25.07.2020 (p.xxxxxxxx)
Paní xxxxxxxxxx požádala o zkrácení doby nočního klidu z 25.7. na 26.7.2020 – 01.00 hod. pro
soukromou akci v areálu fotbalového hřiště.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zkrácení doby nočního klidu z 25.7. na
26.7.2020, a to na dobu od 01.00 hod. do 6.00 hod.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 17 byl schválen 11 hlasy
18. Žádost o zkrácení doby nočního klidu dne 30.06.2020 (p.xxxxx)
Pan xxxxxx požádal o zkrácení doby nočního klidu dne 30.06.2020 – 24.00 hod. pro soukromou akci na
jeho zahradě.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zkrácení doby nočního klidu z 30.6. na
01.07.2020, a to na dobu od 00.00 do 06.00 hod.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 18 byl schválen 11 hlasy.
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19. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a.s. –
Hřebečská parc. č. 1831, kNN
Jedná se o ochranné pásmo kabelu (0,3 m2 na každé straně kabelu) + přípojková skříň, jednorázová
úhrada ve výši 1.000,- Kč.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a.s. – Hřebečská,parc.č. 1831, k NN a přípojková
skříň.
Pro : 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 19 byl schválen 11 hlasy.
20. Projednání pozice města Buštěhradu ve věci plánovaného obchvatu města
Předsedající představila studii přeložky komunikace spojující silnici I/61 – Buštěhrad D7.
V současné době je obchvat Buštěhradu součástí ÚP města. Tato varianta (vedena ve studii jako
varianta č. 1) není pro Buštěhrad vyhovující a snahou vedení města je prosadit úpravu trasy obchvatu dle
varianty č. 2 nebo varianty č. 3. Varianta č. 2 – komunikace je plánována přes průmyslovou zónu
Kladno-Dříň, podél úpatí haldy a vyústění je na křižovatce nad Stehelčevsí. Varianta č. 3 je navržena
stávající trasou komunikace I/61 - navýšení kapacity s vyřešením lokálních závad (protihlukové stěny
atd.). Varianty č. 2 a č. 3 mají samozřejmě své výhody i nevýhody vůči Buštěhradu - varianta č.2
přeruší území, kde jsou dnes pole a zeleň a dle zpracované studie se jedná o významný krajinný biotop.
U varianty č. 3 – pokud by došlo k rozšíření – dojde opět k navýšení počtu vozidel a komunikace bude
pravděpodobně zasahovat i na pietní území Lidic. Podrobnější informace k jednotlivým variantám
nejsou bohužel zatím k dispozici.
Dne 13.07.2020 proběhne informativní schůzka zúčastněných obcí a příslušných institucí, na kterém
budou projednány a vysvětleny navržené varianty obchvatu a doplněny další informace.
J. Mrkvička předložil stanovisko zastupitelů a výboru pro životní prostředí k jednotlivým variantám.
Své názory dále vyjádřili jak zastupitelé, tak i přítomní občané města (viz audiozáznam)
J. Mrkvička podal návrh na usnesení ve znění: Ve věci plánovaného obchvatu města Buštěhradu se
zastupitelstvo města usneslo, že bude podporovat řešení, které nepovede k výstavbě nových komunikací
nebo rozšíření stávající komunikace I/61. Takovým řešením je vyřešení lokálních závad na stávající
komunikaci I/61 – zajištění jejího odhlučnění a vyřešení jejího bezpečného přecházení. Zároveň pověřuje
starostku města, aby vedla jednání v tomto směru.
Žádný z přítomných zastupitelů nevystoupil s protinávrhem usnesení.
Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení.
Pro: 4
Proti: 5 (P. Vavruška, J. Blesk, M. Mudra, D. Javorčeková, E. Gallatová)
Zdržel se: 2 (M. Kindlová. H. Hejná)
Návrh usnesení č. 20 byl 7 hlasy zamítnut.
21. Obecná diskuze
x.xxxxx– jak pomoci spolku hasičů s vybudováním zázemí pro hasičskou techniku – jak je to s využitím
např. areálu pivovarských sklepů? Odp. – pro areál pivovarských sklepů je navrženo jiné využití,
v současné době se uvažuje o umístění techniky v areálu zámeckého nádvoří (za stávajícím
parkovištěm).
Xxxxxxxxx– zda by bylo možné udělat rozbor vody z buštěhradských rybníků. Odp. – rozbor vody
zajišťuje každoročně rybářský spolek.
Předsedající oznámila, že program zasedání byl vyčerpán, poděkovala přítomným zastupitelům a
zasedání ve 20.00 hod. ukončila.
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Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 06/2020 ze dne
24.06.2020
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 06/2020 ze dne 24.06.2020 přijalo tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu p Magdu Kindlovou a p. Evu Gallatovou, zapisovatelku
tohoto zasedání p. Janu Zemanovou.
Usnesením č. 2 – zápis ze zasedání č. 5/2020 ze dne 27.05.2020
Usnesením č. 3 – upravený program zasedání městského zastupitelstva č. 06/2020
Usnesením č. 5 – rozpočtové opatření č. 4/2020
Usnesením č. 6 – zřízení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Buštěhrad, a zároveň schvaluje
Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů a Jmenovací dekret
velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů, obě listiny budou součástí
zápisu
Usnesením č. 7 – aby SDH Buštěhrad užíval znak města Buštěhradu v připravovaném znaku
spolku
Usnesením č. 8 – vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parc.č. 1382/3, k.ú Buštěhrad,
o výměře cca 6,5 m2
Usnesením č. 9 – zhotovitele na akci „Buštěhrad.územní studie a projekt sídelní zeleně“, a to
firmu LIVING IN GREEN s.r.o., Dobřichovice, za nabídkovou cenu
567.500,- Kč bez DPH
Usnesením č. 10 – nabídku firmy LIVING IN GREEN s.r.o na podání a administraci žádosti
o dotaci v rámci výzvy č. 115, OPŽP, na akci „Územní studie sídelní zeleně,
Buštěhrad“ za nabídkovou cenu 45.000,- Kč bez DPH
Usnesením č. 11- zhotovitele na akci „Buštěhrad-Skala VO, rozvody VO, rozhlas“, a to firmu
ELEKTROMONT Matějka, a.s., za nabídkovou cenu 5 278.502,- Kč bez DPH
Usnesením č. 12- nabídku firmy ACCON managers&partners, s.r.o., na zajištění organizace
zjednodušeného podlimitního řízení na akci „Vybavení odborných učeben ZŠ
a MŠ Oty Pavla v Buštěhradě“ za cenu 60.000,- Kč bez DPH
Usnesením č. 13a) – vyvěšení záměru na pronájem bytových prostor v č.p. 128, které jsou v majetku města Buštěhradu, k.ú. Buštěhrad, o výměře 38,44 m2. Bytové prostory
budou nabízeny formou „Obálková metoda“, nejnižší podání je v ceně
70,- Kč/m2.
Usnesením č. 13b) – vyvěšení záměru na pronájem obecních sociálních bytů v č.p. 128, které
jsou v majetku města Buštěhradu, k.ú. Buštěhrad, byt č.9 o výměře 46,3 m2,
byt č. 10 o výměře 65,5 m2, byt č. 11 o výměře 30,7 m2. Zájemci musí
splňovat podmínky pro přidělování sociálních bytů
Usnesením č. 13c) –vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí č.p. 65 o
výměře 45 m2, které jsou v majetku města, k.ú. Buštěhrad
Usnesením č. 13d)- změnu zařazení bytu č. 1 v č.p. 65, ve vlastnictví města, do kategorie
sociální byt
Usnesením č. 13f)- zařazení nové členky p. xxxxxxxxxxxxxxx do bytové komise
Usnesením č. 14a)- převod částky 500.000,- Kč z Rezervního fondu do Fondu reprodukce
majetku-investičního fondu
Usnesením č.14b) – převedení částky 80.000,- Kč z Rezervního fondu do Fondu reprodukce
majetku-investičního fond
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Usnesením č. 15.1- výjimku ze stavební uzávěry pro TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., a to
pro akci: Změna dokončené stavby „Modernizace zařízení pro detekci
povrchových vad na kvadrátové lince“, na pozemku parc.č. 1897/14.
Usnesením č. 15.2 – odložení projednání žádosti o výjimku ze stavební uzávěry pro investora
stavby firmu MoD Investment s.r.o.
Usnesením č. 16 – schvaluje změnu návrhu na vyplacení částky 40.000,- Kč z účelového daru
na mimořádnou dotaci.
-poskytnutí mimořádné dotace ve výši 40.000,- Kč spolku SK Buštěhrad
Usnesením č. 17 – zkrácení doby nočního klidu z 25.7. na 26.7.2020, a to na dobu od 1.00 hod.
do 6.00 hod.
Usnesením č. 18 – zkrácení doby nočního klidu z 30.6 na 1.7.2020, a to na dobu od 00.00 hod.
do 06.00 hod.
Usnesením č. 19 – Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Buštěhrad
a ČEZ Distribuce, a.s. – Hřebečská parc.č. 1831, kNN a přípojková skříň
Bere na vědomí:
Usnesením č. 4 - výsledek kontroly usnesení ze zasedání č. 1/2020, č. 2/2020 a č. 3/2020
Pověřuje:
Usnesením č. 13e) – bytovou komisi k rozhodnutí o obsazení bytů a nebytového prostoru
v č.p. 128 a č.p. 65
Zamítá návrh usnesení č. 20 ve znění: Ve věci plánovaného obchvatu města Buštěhradu
se zastupitelstvo města usneslo, že bude podporovat řešení, které nepovede k výstavbě nových
komunikací nebo rozšíření stávající komunikace I/61. Takovým řešením je vyřešení lokálních
závad na stávající komunikaci I(61 – zajištění jejího odhlučnění a vyřešení jejího bezpečného
přecházení. Zároveň pověřuje starostku města, aby vedla jednání v tomto směru.
Zápis by vyhotoven dne 03.07.2020
Ověřovatelé:
Magda Kindlová

…………………………………

Eva Gallatová

…………………………………

Starostka města
Ing. arch. Daniela Javorčeková

…………………………………

