
Zápis 
  

z 1. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 30. 3. 2005  
od 17.30 hod v Kulturním středisku. 

  
  

  
Přítomni:   J. Leflerová, V. Nový, V. Šumná, J. Kasalický, V. Kellerová, J. Koutecký,  
                    K. Trnobranský, M. Kindlová 
  
Omluveni: L. Sušická  
  
Hosté:        J. Mahovská 
  
  
Zasedání řídila paní starostka. Jmenovala ověřovateli zápisu V. Nového a M. Kindlovou. 
Komisi pro usnesení jmenovala ve složení: předseda J. Kasalický 

                                                                členové V. Šumná a K. Trnobranský 

  

Starostka předložila zastupitelům ke schválení tento pořad jednání: 
1.      Kontrola plnění usnesení z předchozích zasedání 
2.      Rozpočet pro rok 2005 
3.      Organizační 
4.      Diskuse 
5.      Usnesení  
6.      Závěr 
  
Zastupitelé předložený pořad jednání jednomyslně schválili. 
  
Ad 1 
Ověření zápisu a kontrolu plnění usnesení z 9. zasedání konaného 8. 12. 2004 provedly paní 
Kindlová a Šumná.  Konstatovaly, že všechny termínované úkoly byly splněny.  
Ověření zápisu a kontrolu plnění usnesení z 1. mimořádného zasedání konaného 24. 1. 2005 
provedla paní Šumná. Uvedla, že z úkolů stále trvá bod č. 5 – odůvodnění návrhu na zavedení 
poplatku za odběr vody v DPS - termín: 30. 4. 2005 a bod č. 6 – prověření stížnosti obyvatel 
z lokality Na chmelnici na kvalitu provedení štěrkové úpravy pozemku č. 1819/30 - termín: 
15. 4. 2005.  
Ověření zápisu a kontrolu plnění usnesení z 2. mimořádného zasedání konaného 16. 2. 2005 
provedli pánové Nový a Kasalický. Konstatovali, že stále trvá bod č. 7 – vypracování systému 
zálohových úhrad a čištění jímky u čp. 65 – termín: 30. 4. 2005. Ověření zápisu a kontrolu 
usnesení z 3. mimořádného zasedání konaného 16. 3. 2005 provedli pánové Nový a Koutecký, 
konstatovali, že veškeré úkoly byly splněny. 

Zastupitelé tyto zápisy schválili s výjimkou stále trvajících bodů.  
  
Ad 2 
Paní J. Mahovská, členka finančního výboru, předložila zastupitelům návrh rozpočtu pro rok 
2005 ve výši Kč 25,711.410,- jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.  
Paní starostka k tomuto bodu vyhlásila diskusi, kde vystoupila paní Dundrová, zástupce osady 
Bouchalka a dotazovala se, zda se v rozpočtu pro tento rok počítá s vybudováním 



plynofikace, kanalizace nebo vodovodu na Bouchalce. Paní starostka oznámila, že všechny 
jmenované akce jsou finančně natolik náročné, že s nimi nelze v rozpočtu na rok 2005 počítat. 
Dodala, že přidělená dotace na ČOV a kanalizaci nepokryje ani náklady na ČOV a kanalizaci 
v samotném Buštěhradě a město si musí vzít na dobudování této investice úvěr. Nechala tedy 
zastupitele hlasovat, zda zařadit do rozpočtu pro tento rok některou z uvedených investičních 
akcí pro Bouchalku. Zastupitelé tyto akce pro rok 2005 zamítli. Pro občany Bouchalky 
budou provedeny práce, které jsou schopny zajistit Technické služby města. 
Dotaz paní Vestfálové, zda je v rozpočtu pro tento rok počítáno s částkou na rekonstrukce 
dětských hřišť, zodpověděla paní Mahovská. V rozpočtu je vyhrazena částka Kč 100.000,- na 
rekonstrukci dětského hřiště u MŠ a Kč 100.000,- na rekonstrukci dětského hřiště u 
fotbalového areálu.  
  
Ad 3 

1. Starostka předložila zastupitelům návrh Smlouvy o dílo číslo 25/02/A s firmou 
GIRSA AT na „Projektovou dokumentaci pro realizaci obnovy a statického zajištění 
zastřešení, krovu a stropu nad 2. patrem hlavního křídla zámku Buštěhrad v rozsahu 
pro stavební povolení“. Cena za dílo činí Kč 264.800,-. Výbor pro výstavbu návrh 
projednal a jeho předseda J. Kasalický tento návrh smlouvy doporučil ke schválení. 
Jednomyslně schváleno. 

 
2. JUDr. Salač předložil dále zastupitelům návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se 

vyhlašuje závazná část územního plánu obce pro správní území města Buštěhradu.  
Zastupitelstvo tento návrh vyhlášky jednomyslně schválilo.  
Na návrh JUDr. Salače schválilo zastupitelstvo jednomyslně návrh Obecně závazné            
vyhlášky č. 8 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 o podmínkách chovu zvířat 
na území města Buštěhrad.  

3. V souvislosti s budováním kanalizace budou dotčeny komunikace, jejichž výlučným 
vlastníkem je Středočeský kraj a které obhospodařuje příspěvková organizace Správa 
a údržba silnic Kladno. Ta předložila městu návrhy smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene na částku Kč 347.650,- a  smlouvy o náhradě za užívání 
silnice na částku 366.450,-. Uvedené částky jsou stanoveny podle Ceníku 
Středočeského kraje, jehož účinnost je od 1. 1. 2003. Jednomyslně schváleno. 

 
4. ZŠ Buštěhrad žádá MěZ o schválení čtvrtého dodatku k zřizovací listině týkající se  

stravování. Jednomyslně schváleno. 
 

5. ZUŠ Buštěhrad žádá MěZ o schválení převodu hospodářského výsledku z roku 2004, 
který činí Kč 100.860,81, do svých fondů – a to do fondu  rezerv Kč 80.690,81,- a do 
fondu odměn Kč 20.170,-. Jednomyslně schváleno. 

 
6. DPS Buštěhrad žádá MěZ o schválení zvýšení poplatku za dovoz stravy pro své 

obyvatele o Kč 1,- ( z Kč 10,- na Kč 11,-) a schválení poplatku za externí služby 
pedikúry ve výši Kč 80,-. Obě žádosti zastupitelstvo jednomyslně schválilo. 

 
7. Starostka předložila zastupitelům ke schválení žádost o bezúročnou půjčku ve výši Kč 

20.000,- manželů Mrázkových z ulice Sladkovského na vybudování předzahrádky u 
jejich rodinného domu. Tuto žádost zastupitelstvo zamítlo. 

 



8. Zastupitelstvo projednalo žádost o bezúročnou půjčku ve výši Kč 20.000,- manželů 
Menclových na opravu spadlé opěrné zdi u jejich rodinného domu. Jednomyslně 
schváleno. 

 
 
9. Starostka přeložila ke schválení návrh Partnerské smlouvy o účasti na projektu 

„Cyklostezky a cyklotrasy Hřebeč a okolí“ předložený obcí Hřebeč, která žádá o 
dotaci na tento záměr.  Ze smlouvy nevyplývají žádné finanční závazky pro 
Buštěhrad. Jednomyslně schváleno. 

 
10. Starostka informovala zastupitele i účastníky zasedání o průběhu slavnostního 

vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a 
elektronické služby měst a obcí. Webové stránky města Buštěhradu byly vyhodnoceny 
jako nejlepší. Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo 22. března 2005 v budově 
Krajského úřadu v Praze. Spolu s webmasterovou paní Mgr. Danou Heráňovou se 
zúčastnila slavnostního ceremoniálu starostka. Vzhledem k tomuto úspěchu navrhla 
starostka schválení odměny pro paní Heráňovou ve výši Kč 3.000,-. Jednomyslně 
schváleno. 

 
11. Starostka požádala MěZ o souhlas s delegováním na Sjezd svazu měst a obcí, který se 

uskuteční ve dnech 26. a 27. 5. 2005 ve Žďáru n. Sáz. Jednomyslně schváleno. 
 

12. 12.  J. Kasalický předložil zastupitelstvu ke schválení nové složení výboru pro 
výstavbu: předseda J. Kasalický, členové – ing. arch. Daniela Javorčeková a Zdeněk 
Formánek. Jednomyslně schváleno. K tomuto bodu ještě vystoupil J. Koutecký se 
žádostí, aby kontrolní výbor znovu   prověřil investiční akce, které dosud proběhly pod 
hlavičkou města.  Zastupitelstvo tento návrh jednomyslně schválilo.  

 
13. Mateřské centrum Buštěhradský Pelíšek žádá MěZ o užívání prostor v 1. patře 

Kulturního střediska včetně soc. zařízení. Starostka dala o této žádosti hlasovat. 
Zastupitelé tento návrh schválili 7 hlasy, starostka se zdržela hlasování.  

 
14. Místostarosta seznámil občany s dalším vývojem připravované akce „ČOV a 

kanalizace města Buštěhrad“. Seznámil je s podmínkami přijetí dotace, s dalšími 
možnostmi dofinancování i s postihy při nesplnění podmínek stanovených SFŽP. 

 
15. Starostka předložila zastupitelům ke schválení převod kupní smlouvy na odprodej 

bytu po paní Daníčkové na jejího syna pana Daníčka za podmínek původní kupní 
smlouvy. Jednomyslně schváleno. 

  
  
Ad 4 
V diskusi vystoupil pan Formánek, aby upřesnil důvody zrušení dětského hřiště u fotbalového 
areálu - dřevěné atrakce pro děti byly již v havarijním stavu, spodní části, zapuštěné do země 
byly shnilé a protože hrozilo ublížení na zdraví dětí, byly atrakce zlikvidovány. Nové hřiště se 
bude postupně budovat podle finančních možností města.  
Dále vystoupil pan Stůj. Poukázal na dopravní situaci v ulici Tyršova - nedodržovaní rychlosti 
projíždějících aut, vjíždění nákladních aut do této části Buštěhradu, nerespektování 
dopravního značení. Paní starostka na jeho připomínky reagovala tím, že nadále bude urgovat 



přítomnost pana mjr. Římsy, vedoucího dopravního inspektorátu PČR, na dalším zasedání 
MěZ. 
  
  
Ad 5 
viz níže 
  

  
  
  

Usnesení 
z 1. zasedání MěZ v Buštěhradě dne 30. 3. 2005 

  
  

A. Městské zastupitelstvo schvaluje: 
 Navržený vyrovnaný rozpočet města na rok 2005 ve výši Kč 25,711.410,-. 
1. Návrh Smlouvy o dílo číslo 25/02/A s firmou GIRSA AT a cenu za provedení díla ve výši 

Kč 264.800,-.      
2. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce 

pro správní území města Buštěhradu.  
3. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 8 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 o 

podmínkách chovu zvířat na území města Buštěhradu. 
5.  Návrhy smluv se Správou a údržbou silnic Kladno: 

1. smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – částku Kč 347.650,- 
2. smlouvy o náhradě za užívání silnic – částku Kč 366.450,- 
za dotčení komunikací ve správě SÚS Kladno při budování kanalizace.   

6.  Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Oty Pavla Buštěhrad o    
zajišťování závodního.  

7.  Návrh ředitele ZUŠ na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2004  ve výši Kč 
80.690,81  takto: do fondu rezerv Kč 80.690,81 
                            do fondu odměn Kč 20.170,-. 
8. Návrh na zvýšení ceny dovozu stravy do DPS na 11,-Kč. 
9. Externí službu pedikúry v DPS za cenu 80,- Kč. 
10. Bezúročnou půjčku 20.000,- Kč manželům Menclovým na rekonstrukci opěrné zdi. 
11. Návrh partnerské smlouvy s obcí Hřebeč na projekt cyklostezek a cyklotras. 
12. Nové složení výboru pro výstavbu: Jan  Kasalický - předseda, členové Zdeněk Formánek 

a arch. Daniela Javorčeková. 
13. Návrh na odměnu pro pí Mgr. Heráňovou ve výši Kč 3.000,-. 
14. Delegování starostky na sjezd Svazu měst a obcí do Žďáru n. Sáz. Ve dnech 26. a 27. 5. 

2005. 
15. Žádost MC Buštěhradský pelíšek na využívání sálu Kulturního střediska pro akce sdružení 
      včetně jednoho WC a kuchyňky.  
16. Převod kupní smlouvy na odprodej městského bytu po pí Daníčkové na p. Daníčka za 

podmínek původní kupní smlouvy.  
  



B. MěZ zamítá: 
  
1. Požadavky občanů osady Bouchalka na plynofikaci, kanalizaci a vodovod v r. 2005. 
  
2. Žádost manželů Mrázkových na bezúročnou půjčku na vybudování předzahrádky u jejich 
domu. 
  
  

C. Městské zastupitelstvo ukládá: 
  
1. MÚ prověřit možnost provedení prací požadovaných osadním výborem Bouchalka.  
 

 Zodpovídá: p. Kadlec 
Termín: do 31. 5. 2005 

  
2. Kontrolnímu výboru znovu prověřit průběh investičních akcí, které proběhly pod hlavičkou 
města.  

  
Zodpovídá: K. Trnobranský 

Termín: do 31. 5. 2005 
  
  
 Po vyčerpání pořadu jednání ukončila starostka zasedání ve 21 hod. 
  
   
  
Zapsala:  Libertinová 
   
  
Schválil:  J. Leflerová  
                        V. Nový 

  
  
  
Komise pro usnesení: 
  
  
  
Ověřovatelé:   
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