
Zápis 
 
ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), které se konalo dne  5. 12. 2007 

od 17,30 hod. v Kulturním středisku 
                                                                     č. 10/2007. 
 
 
Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Miroslav Oplt, Miroslava Burešová, Jana 
Zemanová, Karel Trnobranský, Martin Ježek. 
 
Omluveni: Magda Kindlová a Lukáš Kohl. 
 
 
Zasedání řídil starosta, který přivítal přítomné a prohlásil, že jednání zastupitelstva bylo řádně 
svoláno a vyhlášeno a je usnášeníschopné.  Navrhl, aby ověřovateli zápisu byli jmenováni      
Miroslava Burešová a Antonín Kadlec a návrhová komise  pracovala ve složení: předseda – 
Miroslav Oplt, členové – Karel Trnobranský a Jana Zemanová a aby diskuse a hlasování 
k jednotlivým bodům programu  probíhalo ke každému bodu zvlášť. Jednomyslně 
odsouhlaseno. 
 
 
Starosta předložil zastupitelům ke schválení tento program jednání: 
1. Slib nového člena městského zastupitelstva. 
2. Kontrola plnění usnesení. 
3. Rozpočtové provizorium. 
4. Organizační a různé. 
5. Diskuse. 
6. Usnesení. 
7. Závěr. 
 
Starosta požádal zastupitele o připomínky k programu zasedání, který zastupitelé obdrželi 
s předstihem  a na pracovní poradě byli seznámeni s podkladovými materiály k bodům č. 3 a 
4 programu. K programu jednání nebyly připomínky a zastupitelé jej jednomyslně schválili. 
Následně starosta požádal ověřovatele zápisu ze  zasedání č. 9/2007 Janu Zemanovou a 
Magdu Kindlovou, aby se vyjádřili k zápisu, který byl k dispozici k nahlédnutí na městském 
úřadě (MěÚ).  Jana Zemanová za ověřovatele sdělila, že neobdrželi žádné námitky, zápis 
ověřili, potvrdili svým podpisem a zápis se pokládá za schválený.  
 

1. Slib nového člena městského zastupitelstva 
Paní Jitka Mahovská podala rezignaci na mandát zastupitele z pracovních důvodů.  Na 
její místo nastupuje v souladu s § 56 zák. č. 491/2001  jako náhradník  Ing. Martin 
Ježek. Starosta přečetl slib předepsaného znění a požádal Ing. Martina Ježka, aby jej 
potvrdil svým podpisem a pronesením slova „Slibuji“. Pan Ježek se stal dnešním dnem 
členem zastupitelstva města Buštěhrad. Slib je přílohou  zápisu.  
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2. Kontrola plnění usnesení minulého zasedání. 
Kontrolu uložených úkolů ze zasedání č. 7/2007 - 9/2007 provedl předseda 
kontrolního výboru Miroslav Oplt, který oznámil, že všechny úkoly s termínem 
splnění do dne konání zasedání byly splněny a další se průběžně plní. 

 
3. Rozpočtové provizorium na 1Q roku 2008 

Starosta předal slovo J. Zemanové, předsedkyni finančního výboru. Finanční výbor 
navrhuje zastupitelstvu, aby se hospodaření města řídilo do 31. 3. 2008 předloženým 
rozpočtovým provizoriem. Návrh provizoria byl vyvěšen na úřední desce a nebyly  
obdrženy žádné připomínky. Provizorium je vyrovnané na straně příjmů i výdajů 
částkou 4.904.000,- Kč. Zastupitelé návrh odsouhlasili, M. Ježek se zdržel 
hlasování. 

 
4. Organizační a různé 
4.1 Starosta navrhl zastupitelům, aby M. Ježek byl zvolen do funkce předsedy Grantového 

a dotačního výboru a paní Mahovská členkou tohoto výboru. Zastupitelé tento návrh 
odsouhlasili a M. Ježek se zdržel hlasování. 

4.2 Občanské sdružení BUŠTĚHRADSKÝ PELÍŠEK MATEŘSKÉ CENTRUM (MC) 
žádá o prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor v Kulturním středisku – 
místnost sousedící s  knihovnou. Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili smlouvu o 
nájmu prodloužit za podmínky, že smlouva nebude dále zahrnovat  sál v prvním 
patře Kulturního střediska. MěÚ nabídne k dispozici MC prostor v  knihovně a také 
prostory v bývalé hasičárně. 

4.3 Zastupitelé projednali návrh smlouvy o sdružení prostředků na činnost Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Hřebeč uzavřené mezi městem Buštěhrad a obcí Hřebeč. Výše 
finančního příspěvku města Buštěhrad na společnou jednotku požární ochrany činí  
20.000,- Kč za kalendářní rok. Jednomyslně schváleno. 

4.4 Sdružení majitelů pozemků 1819/24 – 29 Buštěhrad navrhuje bezplatně předat městu 
dílo „Veřejné osvětlení, kabely a lampy části ulice Javorová a Topolová.“ Zastupitelé 
jednomyslně odsouhlasili bezúplatný převod, MěÚ zabezpečí příslušné kroky 
s předáním spojené. 

4.5 Paní Miroslava Černohorské žádá městské zastupitelstvo o bezúročnou půjčku ve výši  
25.000,- Kč. Pro tento rok je položka pro poskytování půjček vyčerpána. Zastupitelé 
žádost jednomyslně schválili za podmínky, že půjčka bude poskytnuta v roce 
2008 v obvyklé výši 20.000,- Kč po naplnění příslušné účetní položky. Zabezpečí 
MěÚ. 

4.6 Zastupitelé vzali na vědomí informaci o změnách ceny vodného a stočného 
s účinností od 1. 1. 2008. 

4.7 Základní a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad žádá městské zastupitelstvo                
o prominutí plateb za nájemné - služební byt pana Sejkory do května roku 2008 
z důvodu tíživé životní situace. MěZ tuto žádost jednomyslně zamítlo. Zastupitelé 
jednomyslně odsouhlasili odložit placení nájemného v případě zájmu pana 
Sejkory do května roku 2008 s tím, že mu městský úřad (MěÚ)  stanoví splátkový 
kalendář, dle kterého bude svůj dluh vůči městu splácet. 

4.8 Místostarosta předložil zastupitelům návrh na bezúplatný převod části pozemku 
vedeného jako místní komunikace parc. č. 888 a pozemku parc. č. 814/1 v  k. ú. 
Buštěhrad od Okresního bytového družstva Kladno. Náklady spojené s převodem  
uhradí dárce, město Buštěhrad uhradí vyhotovení oddělovacích geometrických plánů 
prováděných pozemků.  

     Jednomyslně odsouhlaseno.  
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4.9 Zastupitelstvo    projednalo    návrh    MěÚ    týkající   se   vybudování   veřejné   části 
               domovní      kanalizační     přípojky    v    délce    cca    3 m     pro     dům     čp. 247    
               v Husově      ulici   na   náklady   města. Jednomyslně odsouhlaseno. 

4.10 Zastupitelé   projednali   žádost   manželů  Kůrkových,  Buštěhrad   čp. 672 o směnu  
části pozemku parc. č. 131 a 132 ve vlastnictví města za stejnou část jejich pozemku 
parc. č. 134/1 s tím, že žadatel  uhradí veškeré náklady se směnou spojené. Zároveň 
žádají o souhlas se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 135/1.  Zastupitelé 
jednomyslně odsouhlasili vyvěšení záměru na směnu obecního pozemku a 
souhlas se stavbou rodinného domu. 

4.11 Městské  zastupitelstvo  jednomyslně odsouhlasilo názvy  pro  nově  vzniklé ulice  
         v zástavbě „Na Chmelnici“ – Dubová, Kaštanová a Buková (viz plánek v příloze). 
4.12  Zastupitelstvo jednomyslně odsouhlasilo a ukládá městskému úřadu poskytnutí  

sociální výpomoci – finančního příspěvku ve výši Kč 6.000,- pro Kristinu 
Balogovou. Na základě smlouvy uzavřené s její opatrovnicí bude příspěvek účelově 
vázaný a řádně vyúčtovaný.  

4.12 Zastupitelstvo  projednalo   smlouvu  č. 07/2007  s  fa  Studio  KAPA  na zpracování  
         změny č. 1 územního  plánu města a smlouvu jednomyslně schválilo. 

 
 

5. Diskuse 
  Dotazující nepovažovali za nutné zaprotokolovat dotazy do zápisu. 
 

6. Usnesení  
Starosta udělil slovo předsedovy návrhové komise. Předseda návrhové komise 
konstatoval, že každý  bod  usnesení byl projednán a zastupitelé o každém bodu   
hlasovali  zvlášť. Všechny body usnesení byly schváleny buď   jednomyslně nebo 
nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva  a usnesení je tudíž v souladu se 
zákonem o obcích právoplatné.  
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Usnesení 
ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), 

které se konalo dne  5. 12. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku 
č. 10/2007 

 
MěZ po projednání: 
 

a) MěZ schvaluje 
1. Rozpočtové provizorium na 1Q roku 2008 ve výši Kč 4.904.000,- na straně 

příjmů i výdajů. 
2. Martina Ježka předsedou Grantového a dotačního výboru a Jitku Mahovskou 
členkou tohoto výboru.  

3. Prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor v Kulturním středisku  
(místnost sousedící s knihovnou) s Občanským sdružením BUŠTĚHRADSKÝ 
PELÍŠEK MATEŘSKÉ CENTRUM.   

4. Smlouvu o sdružení prostředků na činnost Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Hřebeč. 

5. Bezúplatný převod díla „Veřejné osvětlení, kabely a lampy části ulice Javorová 
a Topolová“ od Sdružení majitelů pozemků 1819/24 – 29 Buštěhrad do 
vlastnictví města. 

6. Bezúročnou půjčku Miroslavě Černohorské ve výši Kč 20.000,- v roce 2008. 
7. Odložení placení nájmu panu Sejkorovi do května 2008.  
8. Bezúplatný převod části pozemku parc. č. 888 a pozemku parc. č. 814/1 v k. ú. 

Buštěhrad od Okresního bytového družstva Kladno. 
9. Vybudovaní veřejné části domovní kanalizační  přípojky pro dům č. p. 247 

v Husově ulici na náklady města. 
10. Žádost manželů Kůrkových o vydání souhlasu se stavbou rodinného domu na 

pozemku parc. č. 135/1. 
11. Názvy nově vzniklých ulice v lokalitě „Na Chmelnici“: ulice Dubová, 

Kaštanová a Buková. 
12. Poskytnutí sociální výpomoci – finančního příspěvku  pro Kristinu Balogovou. 
13. Smlouvu č. 07/2007 s fa Studio KAPA na zpracování změny č. 1 územního 

plánu města. 
 
 
 

b) MěZ zamítá 
1. Žádost Základní a Mateřské školy Buštěhrad týkající se prominutí plateb 

nájemného do května roku 2008 ve služebním bytě pana Sejkory. 
 

c) MěZ bere na vědomí 
1. Informaci o změnách vodného a stočného s účinností od  1. 1. 2008. 

 
d) MěZ ukládá 

1. Městskému úřadu (MěÚ) zabezpečit  smlouvu s opatrovníkem  o poskytnutí 
sociální výpomoci – finančního příspěvku pro Kristinu Balogovou. 

2. MěÚ zabezpečit zveřejnění záměru na směnu části obecního pozemku parc. č. 
131 a 132. 
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3. MěÚ zabezpečit bezúplatný převod díla „Veřejné osvětlení, kabely a lampy 
části ulice Javorová a Topolová“ od Sdružení majitelů pozemků 1819/24 – 29 
Buštěhrad do vlastnictví města. 

 
 

 
7. Závěr 

            Program  byl  vyčerpán a zasedání bylo ukončeno v 19.00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Linda Libertinová………………………………. 
 
Starosta: Václav Nový ……………………………………   
 
Místostarosta: Antonín Kadlec ......................…………….                  
 
Ověřovatelé: Miroslava Burešová …......................……… 
  

       Antonín Kadlec …….……….……………... 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


