
                                                                            Zápis 
 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, 
                           které se konalo dne  28. 2. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku 
                                                                     č. 1/2007 
 
 
Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová,  Magda Kindlová,  Miroslav  
  Oplt, Miroslava Burešová, Jitka Mahovská, , Karel Trnobranský, 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 byla jmenována 
Jana Zemanová a Karel Trnobranský a návrhová komise  pracovala ve složení: předseda-
Miroslav Oplt, členové-Miroslava Burešová, Magda Kindlová a aby diskuse a hlasování 
k bodům programu 2-4 probíhalo ke každému bodu zvlášť. 
Jednomyslně odsouhlaseno. 
 
Starosta předložil zastupitelům ke schválení tento program jednání: 
1. Kontrola usnesení. 
2. Informace ke stavu akce Kanalizace a ČOV  Buštěhrad. 
3. Projednání záměru páteřní komunikace přes průmyslovou zónu Kladno-východ a 

průmyslovou zónu v k. ú. Buštěhrad. 
4. Organizační záležitosti 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 bodu 3 a 4 
programu. K programu jednání nebyly připomínky a zastupitelé jej jednomyslně schválili. 
Následně starosta požádal ověřovatele zápisu ze  zasedání č. 3/2006 Jitku Mahovskou a 
Miroslavu Burešovou, aby se vyjádřili k zápisu, který byl k dispozici k nahlédnutí na MěÚ.  
Ověřovatelé sdělili, že neobdrželi žádné námitky, zápis ověřili,  potvrdili svým podpisem a 
zápis se pokládá za schválený.  
 
 

1. Kontrola plnění usnesení minulého zasedání. 
 

Kontrolu uložených úkolů  zasedání č. 2/2006 a  3/2006 provedl předseda kontrolního  
výboru M. Oplt, který oznámil, že všechny úkoly s termínem splnění do dne konání 
zasedání byly splněny. 
 
 

2. Informace ke stavu akce kanalizace a ČOV Buštěhrad. 
 

Místostarosta informoval zastupitele a přítomné občany o současném stavu akce  
Kanalizace a ČOV Buštěhrad. K dnešnímu dni je ČOV zkolaudována a v případě 
vlastní kanalizace probíhá kolaudační řízení. K bodu programu byla otevřena diskuse: 
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V té Místostarosta informoval, že se dne 13. 3. 2007 uskuteční jednání s Magistrátem 
města Kladna a účastníky řízení týkající se napojení lokality „U Kapličky“ na veřejnou 
část splaškové kanalizace. 
Vzato na vědomí. 
 
 

3. Projednání záměru páteřní komunikace přes průmyslovou zónu Kladno-východ 
a průmyslovou zónu v k. ú. Buštěhrad. 

 
Starosta požádal o úvodní slovo L. Kohla s tím, že zastupitelé se seznámili 
s obdrženou Územně technickou studií „Páteřní komunikace v průmyslové zóně 
Kladno-Východ“ s předstihem a následně  byla otevřena diskuse. M. Oplt přednesl 
návrh odpovědi pro Magistrát města Kladna, ke kterému přidal své připomínky L. 
Kohl. Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili předložený záměr na vybudování 
páteřní komunikace, ale  svůj souhlas podmínili splněním níže uvedených podmínek 
ve znění: 
Uvedená stavba se bude bezprostředně dotýkat západní a jihozápadní části města. 
K dnešnímu dni nelze, jak vyplývá z uvedeného projektu, kvalifikovaně odhadnout 
dopad  uvedené  stavby  zejména  na  životní  prostředí  v  přilehlých  lokalitách města.  
V dalším období se předmětná stavba stane integrální součástí „Zkapacitnění trasy 
silnice I/61“ a dále zvažovaného „Východního aglomeračního okruhu II/101“ a 
„Rychlostní komunikace R6“. 
Městské zastupitelstvo žádá Magistrát města Kladna, aby s odvoláním  na souhlasné 
stanovisko k „Páteřní komunikaci“ se svojí autoritou  zavázal pomoci při vyjasňování 
výše uvedených dopravních řešení a konkrétně se zasadil o stanovení termínu realizace 
„Zkapacitnění silnice I/61“ včetně posunutí zde navrhovaného kruhového objezdu 
západním směrem.  
Projekt uspokojivě vyřeší problém budoucí akustické zátěže západní části obce 
Buštěhrad, která vznikne zvýšením objemu dopravy po zprůjezdnění stávajícího areálu 
Sochorové válcovny.  Navržená opatření musí uspokojivě bránit šíření hluku z 
dopravy na úseku mezi Sochorovou válcovnou a Buštěhradským vodojemem a to jak 
v části trasy komunikace vedené po terénu tak v části trasy kde je komunikace vedena 
nad okolním terénem. 
Projekt zahrne dopravní zabezpečení ulic Tyršovy, Kladenské a Hřebečské                  
v Buštěhradě proti průjezdu nákladní dopravy prostřednictvím kombinace úprav 
prostorových parametrů komunikací a rozšířením působnosti Městské policie Kladno 
na k. ú. Buštěhrad a zejména vybavení ulice Tyršovy kamerovým systémem 
napojeným na velín Městské policie  Kladno. Technické parametry a další podrobnosti 
budou upřesněny při dvojstranném jednání.  
Před zahájením  stavebního řízení bude s Magistrátem města Kladna uzavřena 
veřejnoprávní smlouva zabezpečující konkrétní splnění  výše uvedených podmínek na 
vrub Magistrátu města Kladna. 
 
 

4. Organizační záležitosti a různé 
 

               4.1 Zastupitelstvo projednalo návrh, aby dnem 1. dubna 2007 starosta Ing. Václav     
Nový vykonával  funkci  starosty jako uvolněný zastupitel ve smyslu zákona o 
obcích. Nebylo jiných návrhů a návrh byl jednomyslně odsouhlasen. 

               4.2  Zastupitelé  projednali  žádost  pana  Šípka  o změnu územního plánu týkající se  
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parcely č. 1812/6. Tato žádost byla vzata na vědomí a bude projednána na 
dalším zasedání MěZ. 

4.3 Zastupitelé projednali žádost Občanského sdružení BUŠTĚHRAD  SOBĚ o 
prominutí poplatku ze vstupného z Lidové taneční zábavy konané dne 17. 2. 
2007. Jednomyslně odsouhlaseno. 

4.4 Zastupitelé projednali návrh smlouvy s Občanským sdružením KLFREE/NET 
zastoupené Jaroslavem Třeštíkem o umístění stožáru s technologií na přenos 
vysokorychlostní datové sítě na budovu základní školy v Tyršově ulici. 
Jednomyslně odsouhlaseno. 

4.5 Zastupitelé projednali žádost T. J. Sokol Buštěhrad o pomoc při zajištění cen do 
tomboly na Sokolské Šibřinky plánované dne 23. 3. 2006. M.  Burešová se 
zdržela hlasování, ostatní zastupitelé žádost zamítli  jako nesystémové řešení 
s tím, že obec poskytuje všem organizacím dotaci na jejich činnost na základě 
smlouvy o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok. 

4.6 Pan Zbyněk Štěpánek oznámil, že vzhledem ke změně trvalého pobytu 
rezignuje v souladu s §98, zák. č. 6/2002 Sb., na funkci přísedícího u okresního 
soudu v Kladně. Vzato na vědomí. 

4.7 Ředitel ZUŠ předložil návrh na rozdělní hospodářského výsledku ve výši 
64 611,29 Kč takto: fond odměn 70% (45 228,00 Kč), fond rezervní 30% 
(19 383,29 Kč). Jednomyslně odsouhlaseno. 

4.8 Zastupitelé projednali žádost Mgr. Lenky Vaculové o poskytnutí kompenzace 
za navýšení ceny obecního bytu. A. Kadlec se zdržel hlasování, ostatní 
zastupitelé žádost zamítli. 

4.9 Zastupitelé projednali návrh na uzavření smlouvy na poskytování právní služby 
pro město Buštěhrad v rámci zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii s JUDr. 
Šlehoferovou a Mgr. Voigtem. Místostarosta navrhl, aby v této věci došlo 
k odkladu na příští zasedání MěZ vzhledem k dalším nabídkám. Vzato na 
vědomí. 

4.10 Zastupitelé projednali návrh na udělení odměn členům redakční rady 
Buštěhradského zpravodaje takto: pan Ježek, paní Ježková, Mgr. Kasalická po 
2000,- Kč, Ing. Arch. Javorčeková, pan Blesk po 1000,- Kč. Jednomyslně 
odsouhlaseno. 

4.11 Zastupitelé projednali návrh ředitelky DPS na vytvoření sociálního fondu 
v souladu s vyhláškou č. 510/2002 v platném znění pro zaměstnance DPS v 
celkové výši 22 405,- Kč ročně. Jednomyslně odsouhlaseno. 

4.12 Paní Vlasta Horešovská žádá o přidělení obecního bytu. Žádost byla zařazena 
do evidence městského úřadu. Vzato na vědomí. 

4.13 Finanční ředitelství v Praze provedlo u obce kontrolu poskytnutých  peněžních 
prostředků ze státního rozpočtu za období 2000-2006. Výsledek kontroly bude 
doručen v písemné podobě. Vzato na vědomí. 

4.14 Zastupitelé projednali žádost SRPŠ na poskytnutí příspěvku ve výši 2000,- Kč a 
prominutí poplatku ze vstupného z plesu konaného 10. 2. 2007. Jednomyslně 
odsouhlaseno. 

4.15 Zastupitelé projednali žádost Občanského sdružení BUŠTĚHRADSKÝ 
PELÍŠEK o prominutí poplatků ze vstupného na všechny akce pořádané v roce 
2007. Jednomyslně odsouhlaseno. 

4.16 Zastupitelé projednali postup MěÚ a jednomyslně odsouhlasili uzavření 
Dodatku č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 1092/06/5216 s ČSOB, pobočka Kladno. 

4.17 Zastupitelé vzali na vědomí odvolání pana Fedáka proti platebnímu výměru č. 
1/2006 vydanému pod čj. 2416/2006 na poplatek za provoz systému 
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odstraňování komunálních odpadů a rozhodnutí ponechali v souladu s platnou 
legislativou v kompetenci městského úřadu. 

4.18 Zastupitelstvo projednalo žádost Ing. Pavla Tajovského čj. 2409/2006 ohledně 
internetové prezentace města a uložilo MěÚ zabezpečit průběžnou aktualizaci 
v souladu s platnou legislativou. Jednomyslně odsouhlaseno. 

4.19 Zastupitelstvo projednalo žádost Ing. Pavla Tajovského čj. 2410/2006 ohledně 
vybudování chodníků spojující ulici Okružní s ulicí Sadovou a z ulice Okružní 
do ulice Tyršovy. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům a prioritám 
vynuceným havarijním stavem majetku obce v jiných lokalitách výbor pro 
výstavbu ani městský úřad nedoporučuje pro nejbližší roky zařazení uvedených 
akcí do plánu rozvoje města. Jednomyslně odsouhlaseno. 

4.20 Zastupitelstvo projednalo žádost Ing. Pavla Tajovského čj. 2411/2006 ohledně 
komunikace v ulici Okružní a usneslo se jednomyslně takto:    

1. Město Buštěhrad v současné době není vlastníkem  uváděné     komunikace. 
2. Zastupitelstvo Města Buštěhrad nikdy v minulosti neprojednávalo na svém 

zasedání převod předmětné komunikace do majetku města Buštěhrad, neboť 
k tomuto jednání neobdrželo podnět k zařazení do programu. Ve smyslu 
ustanovení § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích je k rozhodování o 
nabývání a převodu nemovitého majetku příslušné zastupitelstvo obce. 
Město Buštěhrad je připraveno převzít předmětnou komutaci do svého 
vlastnictví na základě darovací smlouvy  za splnění následujících podmínek: 

• Dárce prokáže vlastnictví k předmětné stavbě, 
• Dárce prokáže vlastnictví k pozemkům, na nichž je komunikace zbudována, 
• V případě, že dárce není vlastníkem pozemků na nichž byla předmětná 

komunikace zbudována, zajistí bezúplatný převod těchto pozemků od 
stávajících vlastníků do majetku města Buštěhrad, případně problematiku 
těchto pozemků vyřeší formou věcných břemen na těchto pozemcích ve 
prospěch města Buštěhrad, 

• Dárce prokáže splnění veškerých požadavků a parametrů, které jsou stanoveny 
pro budoucí místní  komunikaci, 

• Dárce zajistí, aby shora uvedená komunikace splňovala veškeré podmínky 
podle stávajícího územního plánu města Buštěhrad,  

• Dárce zabezpečí zpracování veškerých souvisejících smluv v  paragrafovém 
znění na svůj vrub.           

       
4.21 Zastupitelstvo projednalo žádost Ing. Pavla Tajovského čj. 2412/2006 ohledně 

zvýšení bezpečnosti dopravy v Tyršově ulici přebudováním křižovatky ul. 
Tyršova a ul. Vrapická na okružní křižovatku. Podle vyjádření správce 
komunikace by investorem akce mělo být město Buštěhrad. Vzhledem k tomu, 
že  městský úřad požádal o místní šetření a o pomoc při zvýšení bezpečnosti 
dopravy v Tyršově ulici Magistrát Města Kladna a připravuje se efektivnější 
řešení, zastupitelstvo žádost pana Tajovského jednomyslně zamítlo. 

4.22 Zastupitelstvo projednalo žádost Ing. Pavla Tajovského čj. 2414/2006 ohledně 
zajištění propojení splaškové kanalizace z ulice Okružní do splaškové 
kanalizace města a žádost v předložené podobě  jednomyslně zamítlo 
s odkazem na závěry zasedání MěZ konaného dne 14. 12. 2006.  V souladu 
s usnesením č. 3/2006 městský úřad (MěÚ) podal žádost o územní rozhodnutí a 
po jeho nabytí právní moci MěÚ  následně požádá o vodoprávní rozhodnutí. 
Realizace propojení je podmíněna uzavřením smlouvy o financování na vrub 
žadatelů. Co se týče úpravy vztahů ve směru ke způsobu využívání a provozu 
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stávající kanalizace v ulici Okružní platí pro dárce analogické podmínky jako 
v případě komunikace tamtéž – jednomyslně odsouhlaseno.  

4.23 Zastupitelé projednali návrh na komplexní řešení problematiky chybějících 
komunikací, chodníků, splaškové kanalizace a veřejného osvětlení v lokalitě Na 
Chmelnici a splaškové kanalizace u hřbitova a projednali podnět paní 
Vomáčkové a žádost Ing. Popovského o vybudování splaškové kanalizace. 
Žádost pana Popovského se v předložené podobě zamítá a navrhuje se  
následující postup: 

- informování vlastníků příslušné lokality o nutnosti založení sdružení 
resp. společenství vlastníků, 

- uzavření smlouvy o spolupráci  s tím, že  veškeré náklady spojené se 
stavbou tj. vlastní realizací, projektovou a inženýrskou činností atd. 
půjdou na vrub sdružení a min. 50% vlastníků nemovitostí bude 
přihlášeno k trvalému pobytu v obci, 

- v případě komunikací obec zabezpečí příslušné kroky v souvislosti se  
změnou územního plánu tak, aby byly zapracovány jako veřejně 
prospěšné stavby, následně požádá o bezplatné převedení do 
vlastnictví a obstará stavební povolení. 

                      Jednomyslně odsouhlaseno. 
4.24 Zastupitelé projednali podněty paní Dagmar Novotné a návrh MěÚ, týkající se 

lokality u hřbitova a uložili městskému úřadu prověřit stanovisko dopravce za 
účelem zřízení autobusové zastávky a zahájit jednání se všemi zainteresovanými 
subjekty za účelem minimalizace negativních jevů v souvislosti s konáním 
sběratelských trhů. J. Zemanová se zdržela hlasování, ostatní zastupitelé 
návrh odsouhlasili. 

4.25 Zastupitelstvo projednalo  návrh řešení za účelem zapracování všech dříve 
schválených změn územního plánu včetně návrhu na zhotovitele a pořizovatele. 
Arch. Kohl požádal, aby tento návrh byl vzat na vědomí a vzhledem k tomu, 
že probíhá výběr zhotovitelů, odložil se do příštího zasedání. Jednomyslně 
odsouhlaseno. 

4.26 Zastupitelstvo vzalo na vědomí nutnost vytvoření pracovní skupiny pro 
zpracování strategického plánu rozvoje města. Na návrh L. Kohl a J. 
Mahovské MěZ ukládá Městskému úřad zajistit soupis závad na majetku 
města. Termín: 30. 4. 2007 
 
 L. Kohl se omluvil a odešel ze zasedání MěZ v 19.31 hodin. 

 
4.27 Zastupitelstvo projednalo návrh na vyplácení odměn zastupitelům. Počínaje 

dnem 1. 1. 2007 bude všem neuvolněným zastupitelům vyplácena měsíční 
odměna až do plné výše stanovené Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách 
za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů (změna 
614/2006), k provedení zákona o obcích (obecní zřízení) včetně § 77, odst. 3,. 
písm. b), ve znění pozdějších předpisů. Jmenovitý rozpis viz příloha tohoto 
zápisu. Jednomyslně odsouhlaseno. 

4.28 Zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh záměru na odprodej pozemku v majetku 
města na parcele č. 1811/1 a uložilo MěÚ ve spolupráci s výborem pro výstavbu 
záměr dopracovat do 30. 4. 2007.  

4.29 Zastupitelstvo projednalo žádost pana Petra Tatíčka o změnu územního plánu a 
uložilo výboru pro výstavbu připravit do příštího zasedání stanovisko pro 
zastupitelstvo. Jednomyslně odsouhlaseno. 
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4.30 Zastupitelstvo projednalo návrh na zvýšení nájemného v obecních bytech 
v maximální možné výši stanovené platnou legislativou počínaje dnem 1. 5. 
2007. Jednomyslně odsouhlaseno. 

4.31 Zastupitelstvo projednalo návrh ředitelky základní školy na zvýšení cen obědů 
ve školní jídelně pro cizí strávníky na částku 58,- Kč a pro  důchodce s trvalým 
pobytem v Buštěhradě   na  40,- Kč. Jednomyslně odsouhlaseno. 

4.32 Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o spolupráci mezi městem a 
spolumajiteli pozemku parc. č. 1819/16 za účelem investiční akce „Napojení 
nové komunikace na pozemku 1819/16 na ulici Hřebečskou v prodloužení ulice 
Hornické“. Jednomyslně odsouhlaseno. 

4.33 Zastupitelstvo projednalo návrh Jednacího řádu a Statutu kontrolního výboru se 
zapracovanými připomínkami a návrh jednomyslně schválilo. 

4.34 Zastupitelstvo projednalo  smlouvu o půjčce a smlouvu o dílo při  zimní údržbě 
komunikací v majetku obce s JEKASET-sdružení fyzických osob, zastoupeným 
panem Janem Tučkem. Jednomyslně odsouhlaseno. 

4.35 Zastupitelé projednali návrh na jmenování paní Burešové předsedkyní redakční 
rady Buštěhradského zpravodaje. M. Burešová se zdržela hlasování, ostatní 
zastupitelé tento návrh odsouhlasili. 

4.36 Zastupitelé projednali žádost SK Buštěhrad oddílu kopané o prominutí poplatku 
ze vstupného na fotbalové zápasy v roce 2007. Jednomyslně odsouhlaseno. 

4.37 Zastupitelé projednali žádost Laboratoře mléka, ul. Lidická týkající se pokácení 
7 ks topolů. V rozhodnutí bude uložena náhradní výsadba. Jednomyslně 
odsouhlaseno. 

4.38 Zastupitelé projednali návrh smlouvy o zřízení věcného břemene 
s Ministerstvem dopravy ČR týkající se vedení kabelu nn přípojky pro napájení 
portálu elektronického mýtného. Jednomyslně odsouhlaseno. 

4.39 M. Kindlová předložila ke schválení návrh změn podmínek pro přijetí do DPS 
Buštěhrad, viz příloha zápisu. Jednomyslně odsouhlaseno. 

4.40 J. Mahovská předložila návrh zásad pro poskytování dotací č. 1/2007. Vzato na 
vědomí. 

4.41 Zastupitelé vzali na vědomí návrh J. Mahovské, aby byl sestaven plán 
zasedání MěZ. 

4.42 Zastupitelé vzali na vědomí podnět paní Mahovské týkající se divadelního 
klubu Íčko a jeho dotačního krytí. 

 
 

5. Diskuse 
 

V diskusi vystoupil pan Pergl (kronikář) a žádal MěZ o dodání aktuální kroniky. Pan 
starosta přislíbil nápravu.  
Dále vystoupila paní Kasalická a dotazovala, zda se budou v nejbližší době řešit 
havarijní stavy majetku města např. schody na bývalou lékárnou vzhledem 
k bezpečnosti chodců. Místostarosta odpověděl, že vzhledem k nedostatku financí 
budou tyto schody pravděpodobně uzavřeny. Poukázala na neaktualizovanost 
odpovědí směřující na problematiku města na webových stránkách města v sekci 
Návštěvní kniha a Fórum. Pan starosta odpověděl, že bude zajištěna pravidelná 
aktualizace webových stránek. 
J. Mahovská upozornila na rozšíření kontejnerů na separovaný odpad. V současné 
době je Městský úřad v jednání s MPS Kladno a vybírá vhodná místa pro umístění 
výše uvedených kontejnerů. 
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Pan Pergl poukázal na špatný stav stromů – třešní na poli u hřbitova. Místostarosta 
upozornil, že stromy se nenachází na našem pozemku. 
 
 

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 (MěZ) Buštěhrad, 
                           které se konalo dne  28. 2. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku 
                                                                     č. 1/2007 
 
MěZ po projednání:  
 
          a) schvaluje:  
 

1. Záměr „Páteřní komunikace v průmyslové zóně Kladno-Východ“ popsaný územně 
technickou studí zpracovanou firmou CityPlan spol.  s  r. o., Středisko 2, Odborů 4, 
120 00  PRAHA 2, č. zak.: 05 – 265 – 10 za podmínek uvedených v bodě 3. zápisu 
výše. 

2. Žádost Občanského sdružení BUŠTĚHRAD  SOBĚ o prominutí poplatku ze 
vstupného z Lidové taneční zábavy konané dne 17. 2. 2007. 

3. Návrh smlouvy s Občanským sdružením KLFREE/NET o umístění stožáru 
s technologií na přenos vysokorychlostní datové sítě na budovu základní školy 
v Tyršově ulici. 

4. Návrh na rozdělní hospodářského výsledku ZUŠ. 
5. Návrh na odměny členům redakční rady Buštěhradského zpravodaje.  
6. Návrh ředitelky DPS na vytvoření sociálního fondu v souladu s vyhláškou č. 510/2002 

v platném znění pro zaměstnance DPS. 
7. Žádost SRPŠ na poskytnutí příspěvku ve výši 2000,- Kč a prominutí poplatku ze 

vstupného z plesu konaného 10. 2. 2007. 
8. Žádost Občanského sdružení BUŠTĚHRADSKÝ PELÍŠEK o prominutí poplatků ze 

vstupného na všechny akce pořádané v roce 2007. 
9. Postup MěÚ a uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 1092/06/5216 s ČSOB, 

pobočka Kladno. 
10. Žádost Ing. Pavla Tajovského týkající se aktualizace webových stránek města.                                                                                                              
11. Návrh na vyplácení odměn zastupitelům v souladu s bodem 4.27 zápisu výše.   
12. Návrh na zvýšení nájemného v obecních bytech  dnem 1. 5. 2007. 
13. Návrh na zvýšení cen obědů ve školní jídelně. 
14. Návrh smlouvy o spolupráci mezi městem a spolumajiteli pozemku parc. č. 1819/16 

za účelem investiční akce „Napojení nové komunikace na pozemku 1819/16 na ulici 
Hřebečskou v  prodloužení ulice Hornické“. 

15. Návrh Jednacího řádu a Statutu kontrolního výboru se zapracovanými připomínkami. 
16. Smlouvu o půjčce a smlouvu o dílo při  zimní údržbě komunikací v majetku obce 

s JEKASET-sdružení fyzických osob. 
17. Jmenování paní Burešové předsedkyní redakční rady Buštěhradského zpravodaje. 
18. Žádost SK Buštěhrad oddílu kopané o prominutí poplatku ze vstupného na fotbalové 

zápasy v roce 2007. 
19. Žádost Laboratoře mléka, ul. Lidická týkající se pokácení 7 ks topolů. 
20. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene s Ministerstvem dopravy ČR týkající se 

vedení kabelu nn přípojky pro napájení portálu elektronického mýtného. 
21. Návrh změn podmínek pro přijetí do DPS Buštěhrad. 
22. Návrh na komplexní řešení problematiky chybějících komunikací, chodníků, 

splaškové kanalizace a veřejného osvětlení v lokalitě Na Chmelnici a splaškové 
kanalizace u hřbitova. 
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b) se usneslo: 
 

1.  Starosta obce Ing. Václav Nový bude souladu s § 84, odst. 2, zákona   č.  128/2000 Sb., 
     o  obcích  (obecní zřízení)  vykonávat  svoji  funkci počínaje dnem 1. dubna 2007  jako 
     „uvolněný člen zastupitelstva“ .  
2. K žádosti  Ing. Pavla  Tajovského  čj. 2411/2006 ohledně komunikace v ulici Okružní 
      takto: 

• Město Buštěhrad v současné době není vlastníkem  uváděné  komunikace, 
• Zastupitelstvo Města Buštěhrad nikdy v minulosti neprojednávalo na  svém 

zasedání převod předmětné komunikace do majetku města Buštěhrad, neboť 
k tomuto jednání neobdrželo podnět k zařazení do programu. Ve smyslu 
ustanovení § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích je k rozhodování o 
nabývání a převodu nemovitého majetku příslušné zastupitelstvo obce. Město 
Buštěhrad je připraveno převzít předmětnou komutaci do svého vlastnictví na 
základě darovací smlouvy  za splnění následujících podmínek: 

• Dárce prokáže vlastnictví k předmětné stavbě, 
• Dárce prokáže vlastnictví k pozemkům, na nichž je komunikace zbudována, 
• V případě, že dárce není vlastníkem pozemků na nichž byla předmětná 

komunikace zbudována, zajistí bezúplatný převod těchto pozemků od 
stávajících vlastníků do majetku města Buštěhrad, případně problematiku 
těchto pozemků vyřeší formou věcných břemen na těchto pozemcích ve 
prospěch města Buštěhrad, 

• Dárce prokáže splnění veškerých požadavků a parametrů, které jsou stanoveny 
pro budoucí místní obslužnou komunikaci, 

• Dárce zajistí, aby shora uvedená komunikace splňovala veškeré podmínky 
podle stávajícího územního plánu města Buštěhrad,  

• Dárce zabezpečí zpracování veškerých souvisejících smluv v  paragrafovém 
znění na svůj vrub. 

3. Pro úpravu vztahů ve směru ke způsobu využívání a provozu stávající kanalizace v ulici 
Okružní platí pro dárce analogické podmínky jako v případě komunikace tamtéž.  

4. Zplnomocnit starostu k podpisu všech smluv uvedených v usnesení pod bodem a). 
              
 

c) bere na vědomí: 

 
1. Informaci ke stavu akce kanalizace a ČOV Buštěhrad. 
2. Žádost  pana  Šípka  o změnu územního plánu týkající se parcely č. 1812/6, tato žádost 

bude projednána na dalším zasedání MěZ. 
3. Rezignaci na funkci přísedícího u okresního soudu v Kladně (rezignuje v souladu s §98, 

zák. č. 6/2002 Sb.) pana Zbyňka Štěpánka vzhledem ke změně trvalého pobytu.  
4. Vzhledem k dalším nabídkám odklad návrhu na uzavření smlouvy na poskytování 

právní služby pro město Buštěhrad v rámci zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii s JUDr. 
Šlehoferovou a Mgr. Voigtem.  

5. Žádost paní Vlasty Horešovské o přidělení obecního bytu. 
6. Kontrolu poskytnutých peněžních prostředků ze státního rozpočtu za období 2000-2006 

Finančním ředitelstvím v Praze.  
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7. Odvolání pana Fedáka proti platebnímu výměru č. 1/2006 vydanému pod čj. 2416/2006 
na poplatek za provoz systému odstraňování komunálních odpadů a rozhodnutí 
ponechává v kompetenci městského úřadu. 

8. Návrh řešení za účelem zapracování všech dříve schválených změn územního plánu 
s tím, že  rozhodnutí o výběru zhotovitele a pořizovatele se odkládá na  příští zasedání. 

9. Nutnost vytvoření pracovní skupiny pro zpracování strategického plánu rozvoje města. 
10. Návrh záměru na odprodej pozemku v majetku města na parcele č. 1811/1.  
11. Žádost pana Petra Tatíčka o změnu územního plánu s tím, že bude projednána na příštím 

zasedání. 
12. Návrh zásad pro poskytování dotací č. 1/2007. 
13. Návrh na sestavení plánu  zasedání MěZ. 
14. Podnět týkající se divadelního klubu Íčko a jeho dotačního krytí.            

 

d) ukládá: 

 
1. Městskému úřadu zabezpečit průběžnou aktualizaci webových stránek v souladu 

s platnou legislativou. 
2. Městskému úřadu prověřit do příštího zasedání stanovisko dopravce k možnosti zřízení 

autobusové zastávky u hřbitova. 
3. Městskému úřadu průběžně řešit se všemi zainteresovanými subjekty  negativní jevy 

v souvislosti s konáním sběratelských trhů. 
4. Městskému úřadu ve spolupráci s Technickými službami zajistit do 30. 4. 2007 soupis 

závad na majetku města 
5. Výboru pro výstavbu ve spolupráci s Městským úřadem dopracovat do 30. 4. 2007 

záměr na odprodej pozemku v majetku města na parcele 1811/1 v k. ú. Buštěhrad. 
6. Výboru pro výstavbu připravit do příštího zasedání stanovisko týkající se žádosti pana 

Petra Tatíčka o změnu územního plánu města. 
 
 

e) zamítá: 
 

1. Žádost TJ Sokol Buštěhrad o pomoc při zajištění cen do tomboly na Sokolské Šibřinky 
plánované na 23. 3. 2007.  

2. Žádost Mgr. Lenky Vaculové o poskytnutí kompenzace za navýšení ceny obecního 
bytu. 

3. Žádost Ing. Tajovského čj. 2410 týkající se vybudování chodníků spojující ulici Okružní 
s ulicí Sadovou a z ulice Okružní do ulice Tyršova. 

4. Žádost Ing. Tajovského čj. 2411 týkající se zvýšení bezpečnosti dopravy v Tyršově ulici 
přebudováním ulice Tyršova a ulice Vrapická na okružní křižovatku.  

5. Žádost Ing. Tajovského čj. 2414 týkající se propojení splaškové kanalizace z ulice 
Okružní do splaškové kanalizace města s odkazem na závěry zasedání MěZ konaného 
dne 14. 12. 2006. 

6. Žádost Ing. Popovského na vybudování splaškové kanalizace. 
                

  
7. Závěr 
  
Program  byl  vyčerpán a zasedání bylo ukončeno v 20.14 hodin. 
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 Zapsala: Linda Libertinová……………….. 
 
 
Starosta: Václav Nový .................................    Ověřovatelé: Jana Zemanová ........................ 
  
 
Místostarosta: Antonín Kadlec ........................                      Karel Trnobranský………………  
 
 


