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Usnesení z 7. mimořádného zasedání z 30. 8. 2006 
 
 
MěZ SCHVALUJE 

1. Uzavření smlouvy s firmou PROVOD v souladu s předloženou cenovou 
nabídkou na zajištění nezbytných činností spojených se stavbu „Kanalizace a 
ČOV – Buštěhrad“. 

2. Smlouvu o dílo č. 26/02/A s firmou GIRSA AT s. r. o. s tím, že MěÚ prověří 
možnost proplacení zálohové faktury, cena za dohodnuté dílo činí Kč 
253.172,50.  

3. Dohodu o provedení práce mezi městem Buštěhrad a ing. Janou Závorkovou, 
Buštěhrad, Stavební 621. Rozsah dohodnuté práce je 80 hodin ( od 1. 8. 2006 
do 31. 12. 2006) na projektu dětských hřišť a dětských koutků v Buštěhradě. 
Sjednaná odměna je ve výši Kč 25.000,-, která bude vyplácena v hotovosti 
měsíčně ve výši Kč 5.000,-. 

4. Smlouvu na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení od 
firmy PROVOD týkající se kanalizační přípojky pro základní školu ve výši             
Kč 20.825,-. 

5. M. Košatkovi a M. Dostálové (Buštěhrad čp. 266) změnu ÚP pro využití 
pozemků parc. č. 77 a 79 v k. ú. Buštěhrad na zástavu dvou rodinných domů 

6. Ing. M. Sedláčkové, ing. M. Sedláčkovi a K. Tůmové změnu v ÚP týkající se 
části pozemku parc. č. 1819/16 v k. ú. Buštěhrad – prodloužení stávajícího 
vyznačení smíšené zóny. 

7. Ke všem odsouhlaseným změnám ÚP podmínku, že každý žadatel uhradí obci 
veškeré náklady spojené s požadovanou změnou  ÚP platbou předem s tím, že 
návrh příslušné smlouvy zabezpečí MěÚ a úhrada nákladů nebude žadatelům 
vrácena v rámci změnového řízení ani v případě zamítavého stanoviska 
kteréhokoliv dotčeného subjektu. 

8. Poskytnutí bezúročné půjčky p. Sedlmajerovi (Buštěhrad čp. 627) na výměnu 
oken, k vyplacení dojde po finančním naplnění příslušné rozpočtové položky. 

9. Bezúplatný převod pozemků  parc. č. 1706/59, 1713/22, část pozemku 
1741/30, část pozemku 1825/1 a část pozemku 1835/13 dle § 5 odst. 1 písm. 
b), e) zákona č. 95/199 Sb., ve znění pozdějších předpisů od Pozemkového 
fondu ČR. 

10. Převedení pozemků v ÚP parc. č. 1819/1, 1821/2, 4, 6, 8 a 10 a 1819/23 na 
veřejně prospěšné stavby. 

11. Převod  pozemků  parc.  č.  220/5  a 223/1 do vlastnictví města od firmy 
TECH-MA. 

12. Nové názvy ulic v lokalitě „Na chmelnici“ – Olivová a Habrová. 
13. Dle požadavku Středočeských vodáren prodloužit termín II. etapy přeložky 

vodovodů. 
 
MěZ ZAMÍTÁ 
 

14. Žádost o změnu ÚP  paní ing. J. Gallové týkající se pozemku parc. č. 1835/5 
v k. ú. Buštěhrad pro účel výstavby rodinných domů nebo nerušící výroby, 
služeb a prodejní sklady. 

15. Žádost Mgr. E. Peslové a V. Helíska o povolení vybudování kanalizační 
přípojky k domu čp. 332 zámeckým parkem. 
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MěZ UKLÁDÁ 
 

16. Městskému úřadu Buštěhrad vypracovat ve spolupráci s firmou PROVOD 
smlouvu týkající zajištění nezbytných činností v souvislosti se stavby 
„Kanalizace a ČOV Buštěhrad“ v souladu s předloženou cenovou nabídkou. 

Termín: do 30. 9. 2006  
MěZ VZALO NA V ĚDOMÍ 
 

17. Informaci o zaslání žádosti Okresnímu soudu v Kladně o určení vlastnictví 
pozemků parc. č. 1325/1, 1345/6, 1559/1, 1965/9 a 1967/20 v k. ú. Buštěhrad. 

 
 
Zapsala: L. Libertinová 
 
 
Schválil:  
 
J. Leflerová 
 
V. Nový 
 
 
Ověřovatelé: M. Kindlová 
 
  V. Šumná 
 
 
 
 
 


