
Zápis 
z 2. mimořádného zasedání městského zastupitelstva, 

které se konalo 2. 3. 2004 od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ 
 
 
 
Přítomni:    J. Leflerová, V. Nový, V. Kellerová, M. Kindlová, L. Sušická, K. Trnobranský, 
          J. Kasalický 
 
Omluveni:   P. Dütsch, J. Koutecký 
 
Hosté:          ing. Kluiberová, ing. Štěpán – fa MAX Stavební/MYJAMA 
                     Ing. arch. Němec 
 
 
Jednání řídila starostka. Jmenovala ověřovateli zápisu K. Trnobranského a J. Kasalického.  
Komisi pro usnesení jmenovala ve složení:  
předseda – V. Nový 
členové -    M. Kindlová, V. Kellerová  
 
Dále předložila zastupitelům ke schválení tento pořad jednání: 
 

1. plánovaná výstavba fy MAX Stavební/MYJAMA 
2. ČOV a kanalizace v Buštěhradě  
3. Usnesení a závěr 

 
Pořad jednání byl zastupiteli odsouhlasen.  
 
 
Ad 1. 
Zástupci firmy MAX předložili zastupitelům návrh na rozšíření své firmy v k. ú. Buštěhrad. 
Zároveň uvedli, že se nejedná o průmyslovou zónu, ale o občanskou vybavenost (výstavba 
skladů stavebního materiálu). Proti tomuto tvrzení vystoupil místostarosta Nový, který 
přednesl své námitky proti vybudování skladů a vyjádřil obavu, že se nejedná o občanskou 
vybavenost, ale o průmyslovou zónu. Detailní rozbor a záměry fy MAX Stavební přednesl 
ing. arch. Němec. Předložil zastupitelům plány celého budoucího areálu včetně výsadby 
zelených ploch a zdůraznil, že fa MAX Stavební jako firma se sídlem v Buštěhradě má zájem 
na vytvoření takového prostředí, které by nehyzdilo vzhled města (jako např. silážní věže ZZ 
naproti). Po další diskusi se zástupci fy MAX Stavební přítomní zastupitelé předložený návrh 
fy MAX  Stavební – kromě místostarosty V. Nového – odsouhlasili. Pan místostarosta 
hlasoval proti návrhu.  
 
 
Ad 2. 
Pan Trnobranský, člen hodnotící komise za městské zastupitelstvo, seznámil zastupitele 
s výsledky, ke kterým dospěla hodnotící komise (viz příloha). Jak nejvýhodnější nabídku pro 
město doporučila komise sdružení firem ENERGIE/FISA. Paní starostka dala hlasovat o 
návrhu hodnotící komise na podepsání smlouvy na akci „Stavba ČOV a kanalizace 



Buštěhrad“ se sdružením ENERGIE/FISA. Návrh smlouvy měli zastupitelé k dispozici. 
Zastupitelé uzavření smlouvy se sdružením ENERGIE/FISA jednomyslně schválili. 
 
Starostka seznámila zastupitele s obsahem dopisů od ing. Labounka, náměstka ministra 
životního prostředí i samotného ministra ing. Ambrozka. Zatímco pan náměstek ve svém 
dopise ze dne 17. 2. 2004 sděluje, že z důvodu nedostatků finančních prostředků pan ministr 
nemůže naší žádosti o výjimku na přidělení 95% prostředků na ČOV a kanalizaci vyhovět a 
doporučuje městu podepsat smlouvu se SFŽP na dotaci přidělenou rozhodnutím ministra 
Kužvarta č. 16110111 ze dne 21. 1. 2002 na celkem 50 mil. Kč, z čehož je 37,5 mil. Kč 
dotace a zbytek půjčka, pan ministr ve svém dopise ze dne 18. 2. 2004 sděluje, že naši žádost 
o výjimku posoudí a podá nám prostřednictvím SFŽP zprávu. Starostka dala hlasovat o 
návrhu p. náměstka Labounka a o možnosti, o které se zmiňuje pan ministr ve svém dopise. 
Zastupitelé jednomyslně schválili první možnost, tj. podepsání smlouvy na 50 mil. Kč ale 
s podmínkou, že tato částka bude navýšena na požadovaných 95% částky, která představuje 
hodnotu díla v cenách roku 2004, tj. z částky 113 mil. Kč bez DPH. Další podmínkou 
souhlasu zastupitelů bylo, že zmíněná varianta je v současné době pro město nejvýhodnější, 
protože další 2 varianty – tj. samostatná žádost města Buštěhradu na Evropské fondy a žádost 
ve spolupráci s městem Kladnem také na evropské fondy – jsou dlouhodobé záležitosti.  
Zastupitelé zároveň uložili Městskému úřadu prověřit možnost přidělení potřebných 
prostředků na ČOV a kanalizaci z tzv. fondu Infrastruktura (SFŽP, MMR, MŽP), jehož 
podmínky se v současné době připravují k vyhlášení a dále zabezpečit zpracování příslušné 
žádosti v souladu s platnou legislativou.  
 
 
Ad 3. 
Usnesení – viz další list 
 
Zasedání ukončila starostka v 18.00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: plán zastavění plochy fy MAX Stavební 
               Zpráva hodnotící komise               
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Usnesení z 2. mimořádného zasedání městského zastupitelstva 
 ze dne 2. 3. 2004 

 
 
 
 
 

A. Městské zastupitelstvo schvaluje: 
 

1. plánovanou výstavbu v areálu fy MAX Stavební  
2. doporučení hodnotící komise na vybrání realizátora stavby ČOV + kanalizace 
3. uzavření smlouvy na realizaci stavby ČOV a kanalizace Buštěhrad se 

sdružením ENERGIE/FISA 
 
 

B. Městské zastupitelstvo ukládá: 
 

Městskému úřadu prověřit možnost přídělu financí na výstavbu ČOV a kanalizace 
z fondu Infrastruktura a zajistit vypracování příslušné žádosti. 
 

Termín: do 31. 7. 2004 
Zodpovídá: starostka 

 
 
 
 
 

Komise pro usnesení:  
předseda: V. Nový 
členové:  M. Kindlová, V. Kellerová 
 
 
 
 
 
Schválil: J. Leflerová 
    V. Nový 
 
 
 
 
 
Zapsala: L. Libertinová  
 
 

 
 
 


