
Zápis 
z 12. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo 25. 6. 2003  

od 18 hod. v Kulturním středisku 
 
 
Přítomni: J. Leflerová, V. Nový, P. Dütsch, J. Koutecký, M. Kindlová, L. Sušická, K.                               
                 Trnobranský, J. Kasalický 
 
Omluveni: V. Kellerová 
 
Zasedání  řídil místostarosta V. Nový, který jmenoval ověřovateli zápisu M. Kindlovou a L. 
Sušickou. Současně požádal ověřovatele zápisu z minulého zasedání pana P. Dütsche, aby se 
k sepsanému zápisu vyjádřil. Ověřovatel sdělil, že zápis pročetl, neshledal v něm žádných 
závad a doporučuje jej ke schválení. Zápis byl jednomyslně schválen. 
Dále předsedající jmenoval komisi pro sestavení usnesení ve složení: předseda - K. 
Trnobranský, členové -  Václav Nový a J. Kasalický. 
 
Předsedající předložil ke schválení následující program: 
 

1) volba starosty 
2) kontrola plnění usnesení 
3) změna v konceptu územního plánu 
4) změna zřizovací listiny ZŠ 
5) organizační 
6) diskuse 
7) usnesení a závěr 

 
Tento program byl jednomyslně schválen 
 

1) Volba starosty 
Předsedající dal hlasovat zastupitele o způsobu voleb. Jednomyslně byly schváleny veřejné 
volby.  
Předsedající předložil návrh na starostu. Navrhl, aby starostkou města byla J. Leflerová. Dále 
se zeptal, zda má někdo ze zastupitelů protinávrh. MěZ jednomyslně schválilo J. Leflerovou 
jako novou starostku města Buštěhradu. 
Poté, co složila slib, předal jí předsedající řízení schůze. 
 

2) Kontrola plnění usnesení 
Pan V. Nový upozornil na stížnost pí Obermajerové z ul. Hřebečská, která se týká odtahu 
vraku auta a retardérů u fotbalového hřiště. Konstatoval, že vrak auta byl již odtažen, a 
ohledně retardérů se dále jedná s příslušnými orgány. K tomuto bodu vystoupila i starostka a 
oznámila, že v pondělí 23. 6. 2003 se konala na MÚ schůzka s pány od dopravní policie,  kteří 
přislíbili pomoc. Po dalším jednáním budou občané informováni. 

 
3) Změna konceptu územního plánu 

K tomuto bodu se vyjádřil J. Kasalický – změna se týká převážně odsunutí silnice u tzv. 
„dálnice“ z důvodu nadměrného hluku (viz přílohy). Zároveň požádal MěZ o zplnomocnění, 
aby tuto záležitost mohl vyřizovat pan Miroslav Oplt.  

Jednomyslně schváleno. 



4) Změna zřizovací listiny ZŠ 
Základní škola žádá o souhlas ke změně názvu školy na zřizovací listině „Základní škola a 
Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno“ 

Jednomyslně schváleno. 
5) Organizační 

Pan místostarosta navrhl ke schválení Skartační a organizační řád města Buštěhrad s účinností 
od 1. 7. 2003. 

Jednomyslně schváleno. 
 
Paní starostka a pan místostarosta seznámili občany s  vyhláškou o podmínkách chovu zvířat 
a navrhli ji ke schválení. Paní starostka měla dvě připomínky k návrhu vyhlášky. a to schválit 
zákaz vodění psů osobám mladší 10 let a zkrácení lhůty pobytu zaběhlého psa na katastru 
města Buštěhrad. 

Jednomyslně schváleno s účinností od 1. 7. 2003 včetně připomínky  
zkrácení lhůty pobytu zaběhlého psa. 

 
Pan místostarosta oznámil, že na MÚ přišla cenová nabídka na bezdrátový internet a 
vybudování vysílače od firem OPEN SOLUTION a  CONTACTEL. Zároveň poukázal na to, 
že se jedná o velmi nákladnou záležitost. 

Tato nabídka byla zamítnuta z finančních důvodů. 
 
Pan místostarosta navrhl vybudovat novou studnu  na fotbalovém hřišti. Nejprve je třeba 
zjistit, zda se na fotb. hřišti nachází silný pramen. 

Schváleno. 
 

Pan místostarosta informoval o sporu o internetové stránky www.bustehrad.cz mezi pí. 
Heráňovou a obč. sdružení Buštěhrad sobě. Navrhl, aby se hlasovalo o třech možnostech: 1. 
celou věc znovu projednat a pozvat obě strany na jednání na MÚ, 2. odkoupit doménu od obč. 
sdružení Buštěhrad sobě a autorská práva od pí. Heráňové, 3. založit nové samostatné stránky  
Města Buštěhradu. 

Schváleno celou věc opět projednat a pozvat obě strany k jednání 
uloženo paní starostce.  

 
Městské zastupitelstvo se zabývalo návrhem na výstavbu soukromé čističky odpadních vod 
firmě PRETON, která zajišťuje výstavbu rod. domů v „Prokopávce“. 

Zamítnuto.  
 
Pan místostarosta informoval občany o možnosti získat zpět do vlastnictví města zámek. 
Předal slovo paní Ing.  arch. D. Javorčekové. Ta oznámila, že je velká pravděpodobnost získat 
grant na opravu zámku z fondu Ministerstva kultury. 

Vzato na vědomí. 
 
Paní starostka byla požádána panen Fenclem – vedoucím redaktorem BZ, aby přednesla návrh 
o rozšíření redakční rady o pí. Stolárovou, p. Ježka a pí. Mühlhoferovou.  

Jednomyslně schváleno. 
 
Paní starostka přednesla zastupitelům návrh navýšení počtu pracovníků MěÚ o jednoho 
pracovníka - právníka. 

Jednomyslně schváleno. 
 

http://www.bustehrad.cz/


Pan místostarosta navrhl ke schválení uzavření smlouvy s firmou pana Kapitána, který by 
zajišťoval pohřební služby na veřejném pohřebišti v Buštěhradě jak to ukládá zákon o 
pohřebnictví. 

Jednomyslně schváleno. 
 
Paní starostka představila p. Formánka, nového mistra technických služeb a udělila mu slovo. 
Pan Formánek podal zprávu o práci technických služeb. 
 

6) Diskuse 
 
Paní starostka  vyhlásila diskusi. 
 
Ing. Heráň objasnil spor mezi jeho manželkou a občanským sdružení Buštěhrad sobě. Žádá 
MěZ, aby opětovně celou věc řešilo.  
 
Pan Topič se dotazoval, proč v poslední době dochází ke snahám pojmenování 
buštěhradských institucí po Otovi Pavlovi, který v Buštěhradě pobýval poměrně krátkou 
dobu. Tyto myšlenky obhajovala pí. Richterová, která uvedla, že O. Pavel byl pro naše město 
jedna z nejvýznamnějších osobností. Pan Topič sedále ptal co je pravdy na tom, že MěZ chce 
dát hasičárnu do užívání pouze mateřskému centru. Na to odpověděla paní Mňuková (za 
mateřské centrum), že maminky nechtějí zabrat hasičárnu jenom pro sebe, a navrhla, aby se 
všichni, kteří tyto prostory užívají sešli v září na schůzce, kde by se stanovila pravidla pro 
užívání těchto prostor. Pan Topič dále navrhl, aby před výstavbou studny na fotbalovém hřišti 
se nejprve zjistilo, zda se tam nacházejí prameny, které by novou studnu naplnily. Jako 
starousedlík pamatuje výstavbu staré studny a s tím spojené velké problémy. 
 
V diskusi dále vystoupil pan Mühlhofer  a otázal se, co je to za zápach, který se poslední 
dobou šíří Buštěhradem. Paní starostka podala vysvětlení. 
Dále se k tomuto problému vyjádřila paní Mahovská, která z vlastní iniciativy zavolala na 
hygienickou stanici. 
Pan Mühlhofer se dále zeptal, zdali by nebylo možné vyhlásit pro občany soutěž na návrhy 
nových ulic, které zde postupně vznikají. Na to zareagovala paní starostka. Tento nápad 
ocenila a vyzvala občany, aby své nápady sdělili MěÚ. 
 
Dále se občané dotazovali na možnost rozesílání hlášení formou SMS zpráv. Pan Kasalický 
uvedl, že tato možnost je zatím finančně nákladná a proto ji MěÚ nebude zajišťovat.  
Paní Rychterová vznesla dotaz, zda by nešlo alespoň rozesílat hlášení formou e-mailů. Na to 
zareagoval pan místostarosta, který uvedl, že nyní to není možné, protože na MěÚ probíhá 
rekonstrukce počítačové sítě. 
 
Pan Kasarda se zeptal, proč MěÚ dosud nezačal opravovat hráz buštěhradského rybníka. 
Zároveň poukázal na to, že u rybníka, který patří rybářskému svazu Kladno, je stále 
nepořádek. Pan místostarosta odpověděl, že v polovině července se začne opravovat nejen 
spadlá opěrná zeď, ale i poškozená hráz rybníka. Ohledně dotazu na nepořádek u 
pivovarského rybníka, pan místostarosta přislíbil, že MěÚ vyzve vlastníka tj. rybářský svaz 
Kladno, aby se o svůj majetek lépe staral. 
 
Dále se občané dotazovali na dopravní značení v Buštěhradu. Stěžovali si na projíždějící 
nákladní auta městem, i když podle dopravních předpisů do města nákladní auta nesmí. Paní 



starostka požádala občany, aby zaznamenali jejich SPZ a aby kontaktovali městský úřad, 
který nahlásí celou věc dopravní policii. 
 

7) usnesení a závěr 
 
 


