
Zápis 
z 3. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 24. 3. 2004 od 17.30 hod. 

v Kulturním středisku 
 
 
Přítomni: J. Leflerová, V. Nový, J. Kasalický, K. Trnobranský, L. Sušická, J. Koutecký, V. 

      Kellerová, M. Kindlová, V. Šumná. 
 
 
Zasedání řídila paní starostka, která jmenovala ověřovateli zápisu M. Kindlovou a K. 
Trnobranského. Jmenovala komisi pro usnesení ve složení:  
předseda: L. Sušická 
členové: V. Kellerová a V. Šumná. 
 
Předsedající předložila ke schválení následující pořad jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení  
2. Složení slibu nové členky zastupitelstva 
3. Rozpočet města na rok 2004 
4. Informace o prodeji pozemků 
5. Zpráva auditora o hospodaření DPS za rok 2002 a organizační opatření  v DPS v roce 

2004  
6. Informace o akci ČOV a kanalizace 
7. Organizační a různé 
8. Diskuse 
9. Usnesení 
10. Závěr 

 
Pořad jednání byl zastupiteli odsouhlasen. 
 
Průběh jednání: 
 
Ad 1.  
Kontrolu plnění usnesení provedl J. Kasalický. Konstatoval, že trvají úkoly ze zasedání z 28. 
1. 2004 – bod B – č. 2 (Vinohrad), č. 3 (softwary pozemků a obecních bytů), č. 4 (rybník), č. 
5 (likvidace odpadů podnikateli). Ostatní úkoly byly splněny. 
 
Ad 2. 
Paní starostka oznámila, že P. Dütsch podal ke dni 22. 3. 2004 rezignaci na svou 
zastupitelskou funkci. Náhradníkem na kandidátce ČSSD byla pí Václava Šumná, která 
složila předepsaný slib a stala se tak novu členkou městského zastupitelstva (text slibu 
s podpisem pí Šumné je v příloze tohoto zápisu). 
 
Ad 3. 
Paní L. Sušická přednesla návrh rozpočtu města na rok 2004 (viz příloha) a doporučila 
k odsouhlasení MěZ. Rozpočet je vyrovnaný, s příjmy a výdaji ve výši Kč 34.092.840,-.  

Jednomyslně schváleno. 
 
Ad 4.  
J. Kasalický informoval občany o prodeji pozemků města. Město vlastní 141 pozemků 
v celkové výměře 14 ha. Podotkl, že tyto pozemky jsou převážně komunikace. Část pozemků 



je ve vlastnictví ČR, kde má právo užívání Místní národní výbor. U těchto pozemků je převod 
na město sice bezúplatný, ale trvá 1 – 3 měsíce.  
Doporučil ke schválení odprodeje pozemků č. 1627/2, 3, 4, 5 o výměře 42, 42, 23 a 13 
m2pana Novotného. Jedná se o zastavěnou plochu, která patří k jeho objektu. 

Jednomyslně schváleno. 
 
Ad 5. 
Paní L. Sušická seznámila zastupitele s výrokem auditora, který doporučil schválit 
hospodaření DPS za rok 2002 bez výhrad.  

Jednomyslně schváleno. 
 
Zastupitelstvo projednalo návrh paní Šumné, ředitelky DPS o provedení organizačních 
opatření v počtu pracovníků DPS k 1. 7. 2004, tj. snížení o 1 pracovní sílu. 

Jednomyslně schváleno. 
 
Ad 6.  
Místostarosta Václav Nový informoval občany o stavu akce ČOV a kanalizace. Byl zpracován 
dodatečný projekt týkající se připojení „nové zástavby“ v Buštěhradě. Celkový rozpočet na 
celou akci je cca Kč 106 mil. Město se snaží o získání dotace 

a) samostatně 
b) ve spolupráci s Mikroregionem údolí Lidického potoka (z fondů EU) 
c) ve spolupráci s městem Kladnem (z fondů EU) 

Dále pan místostarosta oznámil, že proběhlo výběrové řízení na realizátora stavby za asistence 
odborné firmy STORMEN. Hodnotící komise doporučila zastupitelstvu sdružení firem 
ENERGIE s firmou FISA. 
Předložil zastupitelstvu návrh Smlouvy o dílo mezi objednavatelem městem Buštěhrad a 
sdružením. 

Jednomyslně schváleno. 
 
Ad 7.  
JUDr. I. Salač seznámil občany s návrhem nové obecně závazné vyhlášky města Buštěhrad č. 
1/2004 o veřejném pořádku, čistotě města a užívání veřejného prostranství, kterou doporučil 
zastupitelstvu ke schválení. Vyvěšena bude 25. 3. 2004 na úřední desce MÚ po dobu 15 dnů. 

Jednomyslně schváleno. 
 
Místostarosta V. Nový informoval o odkoupení pozemku č. 1706/63 majitele p. Tatíčka  
firmou  STEVE na vystavění víceúčelové haly za účelem podnikání. Dále oznámil, že firma 
STEVE žádá MěZ o vydání stanoviska k této stavbě. 

Jednomyslně schváleno. 
 
Paní starostka předložila ke schválení návrh smlouvy o poskytnutí veřejné podpory firmě 
Peroutka, podle níž se město zavazuje za podmínek stanovených platnou právní úpravou a 
uvedenou smlouvou poskytnout fě Peroutka veřejnou podporu do výše odpovídající 100.000,- 
EUR. Příjemcem musí být podle zákonných ustanovení a uvedené smlouvy použita 
poskytnutá částka k nezbytné podpoře činnosti a rozvoje firmy Peroutka tak, aby 
poskytovateli mohl být poukázán příslušný podíl na daňovém výnosu. 

Jednomyslně schváleno. 
 
JUDr. I. Salač předložil zastupitelům stanovisko k omylem vyplaceným odměnám 
zastupitelstva města Buštěhrad v roce 2002. Ve zprávě auditora o ověření roční účetní 



závěrky k 31. 12. 2002 se konstatuje, že odměny členům zastupitelstva města Buštěhrad za 
rok 2002 byly vyplaceny v rozporu s nařízením vlády ČR č. 358/2002 Sb. Po přezkoumání 
všech dostupných možností k narovnání tohoto stavu je tuto situaci možno řešit takto: 

1) vrácením neoprávněně vyplacených finančních hotovostí všemi členy zastupitelstva. 
Pokud některý ze členů zastupitelstva odmítne finanční hotovost vrátit, bude vůči 
němu postupováno dle alternativy č. 2) 

2) vymáháním v případě, že nebudou finanční hotovosti vráceny, neboť se jedná o 
neoprávněný majetkový prospěch 

3) zastupitelstvo může vrácení finančních prostředků prominout. 
Jednomyslně schválena varianta č. 1. 

 
L. Sušická předložila zastupitelstvu ke schválení plán kontrol finančního výboru (viz příloha). 

Jednomyslně schváleno. 
 
Ad 8. 
V diskusi vystoupil J. Kasalický s informací o provedených opravách v zámku. Na začátku 
března bylo dokončeno statické zajištění střechy. Zároveň dodal, že město počítá s částkou Kč 
2 mil. z vlastního rozpočtu na opravy, s částkou Kč 2 mil. již nyní písemně přislíbenou od 
ministerstva kultury a s částkou Kč 400 tis. z Krajského úřadu Středočeského kraje. 
 
Místostarosta informoval o stavu tzv. „malého rybníka“, který je ve vlastnictví města. 
Oznámil, že loňský rok bylo do I. etapy oprav investováno Kč 1,9 mil. z toho Kč 700 tis. 
činila dotace. Při provádění I. etapy bylo zjištěno, že v havarijním stavu jsou i ostatní hráze, a 
proto se zastupitelstvo rozhodlo pokračovat v II. etapě oprav, která si vyžádá částku Kč 4 mil. 
Na II. etapu žádá město o dotaci Kč 2,8 mil. Dále město počítá s částkou cca Kč 100 tis. na 
zarybnění z vlastního rozpočtu.  
 
 
Ad 9. 
Viz dále 
 
Ad 10. 
Po projednání všech bodů pořadu jednání a po schválení usnesení ukončila starostka jednání 
v 19.20 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Usnesení z 3. zasedání MěZ, které se konalo dne 24. 3. 2004 v kulturním středisku 

 
 

A. Zastupitelstvo schvaluje 
 

1. Rozpočet města na rok 2004 . 
2. Prodej pozemku č. 1627/2, 3, 4, 5 do 50 m2 panu Novotnému. 
3. Zprávu auditora o výsledku hospodaření DPS za rok 2002 bez výhrad. 
4. Podepsání smlouvy o dílo mezi objednatelem městem Buštěhrad a 

zhotovitelem firmou ENERGIE, kde předmětem díla je dodávka stavby ČOV a 
kanalizace včetně technologie. 

5. Obecně závaznou vyhlášku města Buštěhrad č. 1/2004 o veřejném pořádku, 
čistotě města a užívání veřejného prostranství. 

6. Vydat stanovisko „bez námitek“ firmě STEVE k výstavbě víceúčelové haly 
pro účely podnikání na pozemku č. 1706/63 pana Tatíčka. 

7. Smlouvu o poskytnutí veřejné podpory mezi městem Buštěhrad a firmou 
Peroutka. 

8. Vrácení neoprávněně vyplacených odměn zastupitelům za rok 2002. 
9. Plán kontrol finančního výboru města pro rok 2004. 

 
 

B. Zastupitelstvo bere na vědomí 
 

1. Informaci místostarosty o situaci  ČOV a kanalizace 
 
 
 
 
 
Komise pro usnesení:  
předseda: L. Sušická 
členové: V. Kellerová 
    S. Šumná 
 
 
Schválil: 
J. Leflerová 
V. Nový 
 
 
 
 
Zapsala: L. Libertinová  
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