
Usnesení 
ze 4. mimořádného zasedání konaného dne 17. 5. 2006 

 
 
A) M ěZ SCHVALUJE: 
 

1. bezúplatný převod věcí podle smlouvy z 12. 1. 1996 do majetku Policie – Dubí 
2. podepsání Darovací smlouvy s Mateřským centrem Buštěhradský pelíšek o. s. 

týkající se převzetí dětského hřiště u Kulturního střediska do majetku města. 
3. smlouvu o pronájmu s TJ Sokol Buštěhrad pro potřeby divadelního klubu Íčko 

za cenu Kč 100,-/hod. s podmínkou, že p. Fous dodá seznam zkoušek 
divadelního klubu na rok 2006.  

4. Zavedení vyúčtovatelné zálohy ve výši Kč 10.000,- pro obyvatele DPS s tím, 
že záloha bude obyvatelům DPS deponována po celou dobu jejich pobytu 
v DPS na úročeném účtu v bankovním ústavu. 

5. přerušení provozu mateřské školy v době od 17. července do 18. srpna 2006 
6. nabídku firmy VOLUMA s. r. o. na osazení měřící techniky v nebytových 

prostorách DPS Buštěhrad za cenu Kč 69.977,- za podmínky, že tato částka 
bude DPS poskytnuta po vytvoření dostatečné finanční rezervy v příslušné 
kapitole městského rozpočtu. 

7. přijetí daru – pozemku parc. č. 1326/1 (2/4 z celkové výměry pozemku) od 
pana Václava Lapáčka (Buštěhrad) 

8. žádost  Společenství vlastníků bytových jednotek z č. p. 627–629 z Kladenské 
ulice Buštěhrad o odprodej pozemku pod tímto domem za cenu  Kč 100,-/ 1m2. 

9. žádost p. Kreisingera o vyznačení parkovacího místa pro stání vozidla 
invalidní osoby 

10. žádost o povolení hudebního festivalu v areálu „Sběratelských trhů“ Buštěhrad  
dne 20. 5. 2006 od 12.00 do 24.00 hodin i žádost o prominutí poplatků ze 
vstupného na tuto akci.  

11. zajištění reklamních materiálů z dotace Partnerství v ceně  Kč 14.363,- týkající 
se bezpečnosti občanů firmou Petr Pihert, Kladno-Libušín. 

 
 

B) MěZ ZAMÍTÁ: 
1. M. Sedláčkovi (Praha 5), M. Sedláčkové (Praha 17),  K. Tůmové (Buštěhrad) a 

M. Krautstengelovi (Praha 6) žádost o změnu ÚP města Buštěhrad týkající se 
pozemků parc. č. 1819/16 a 1819/22 v k.ú. Buštěhrad pro účely 
nízkopodlažního bydlení a smíšeného území  

2. žádost pana M. Vinkla (Buštěhrad) o zřízení výdejního okénka pro prodej 
občerstvení u nově zřízeného dětského koutku u Kulturního střediska  

3. žádost pana Žáka (Buštěhrad 128) o proplacení částky ve výši Kč 1.550,- za 
zakoupení dřezové baterie 

4. finanční podíl města na publikaci Cestujeme po Moravě a Čechách 
 
 

C) MěZ BERE NA VĚDOMÍ: 
1. rozbor hospodaření DPS Buštěhrad za rok 2005 a zároveň žádá DPS o 

předložení zprávy auditora o hospodaření za rok 2005 
2. Inspekční zprávu České školní inspekce z kontroly, která byla provedena na 

základní škole Buštěhrad 3. – 5. dubna 2006 



3. žádost o rozvázání pracovního poměru Mgr. Pavla Berana ke dni 31. 7. 2006 a 
rezignaci na funkci ředitele Základní školy a Mateřské školy Buštěhrad k 1. 7. 
2006 

4. stížnost pana Brázdy (Buštěhrad) na pana Kimla (Buštěhrad) a pověřuje 
Městský úřad k postoupení výše uvedené věci Magistrátu města Kladna 

5. výpis bilance obyvatelstva od ČSÚ - k 1. 1. 2006 bylo v Buštěhradě celkem 2 
327 obyvatel 

6. navýšení počtu kontejnerů na separovaný odpad pro obyvatele nových čtvrtí od 
MPS Kladno 

7. informaci o opravě střechy na západní křídle zámku 
8. žádost Pozemkového fondu ČR adresovanou Katastrálnímu úřadu v Kladně. 

Žádost se týká opravy zápisu správy PFČR k parcelám dále uvedeným, které 
nepřešly ve smyslu § 1 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., v platném znění, do 
správy PFČR. Jedná se o historický majetek obce (kn. vl. č. 86 a 800). Žádají 
vrácení na původní LV: k. ú. Buštěhrad, pozemky parc. č. 1774/2, 1855/6, 
1881/1, 1882/1, 1882/2, 1883/4, 1891/4, 1891/5, 1891/9, 1891/10 dle KN 

9. informaci o získání dotace ve výši 50 tis. Kč v rámci „Programu prevence 
kriminality na místní úrovni“ s tím, že využití dotace v souladu se schváleným 
programem zabezpečí MěÚ.   

 
D) MěZ POVĚŘUJE:  

1. starostku jednáním o změně ÚP města s ing. arch. Mejsnarovou ohledně 
zakreslení pozemku parc. č. 105/2 v k. ú. Buštěhrad do zóny pro výstavbu 
rodinných domů. 

2. starostku jednáním s fou FENIX o zabezpečení objektu zámku. 
 
 

 
Zapsala: Linda Libertinová 
 
 
Schválili:  J. Leflerová 
 
  V. Nový 
 
 
Ověřovatelé:  V. Šumná 
   
  A. Bouzek     


