
Zápis 
 

ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), 
které se konalo dne  29. 8. 2007 od 17.30 hod. v restauraci U Bečvářů 

                                                                     č. 7/2007 
 
 
Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Magda Kindlová, Miroslav Oplt, Miroslava 
Burešová, Jana Zemanová a Jitka Mahovská. 
 
Omluveni: 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 byli jmenováni      
J. Zemanová a J. Mahovská a návrhová komise  pracovala ve složení: předseda – A. Kadlec, 
členové – M. Oplt a M. Kindlová 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. Kontrola plnění usnesení. 
2. Projednání petice občanů Buštěhradu ve věci Základní školy Buštěhrad. 
3. Organizační a různé. 
4. Diskuse. 
5. Usnesení. 
6. Závěr. 
 
 
Starosta požádal zastupitele o připomínky k programu zasedání, který zastupitelé obdrželi 
s předstihem  a na pracovní poradě byli seznámeni s podkladovými materiály k jednotlivým 
bodům programu. K programu jednání nebyly připomínky a zastupitelé jej jednomyslně 
schválili. Následně starosta požádal ověřovatele zápisu ze  zasedání č. 6/2007 M. Kindlovou a 
M. Oplta, 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 ze zasedání č. 6/2007 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. 

 
2. Petice občanů Buštěhradu ve věci Základní školy Buštěhrad 

Starosta předal slovo J. Zemanové, která přečetla obsah obdržené petice „Zastavme úpadek 
naší školy“, která byla podána na Městském úřadu Buštěhrad dne 10. 8. 2007 pod  čj. 
1400/2007 (petiční výbor ve složení: Šárka Tyburcová, Hynek Mrázek a Miroslav Luksík). Po 
přečtení textu petice starosta předal slovo Ing. J. Müllerovi, předsedovi Školské rady. Školská 
rada nesouhlasí s názorem, že se ZŠ nachází v úpadku. Ing. Müller dále uvedl, že ředitelka 
školy byla vybrána na základě řádného konkursního řízení. Všechny problémy a podněty 
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projednané na jednáních rady školy resp. školské rady jsou shrnuté v zápisech z těchto jednání 
a jsou k dispozici na městském úřadu a na internetu.  Školská rada neshledává nedostatky 
v řídící činnosti ředitelky Mgr. Věry Sklenářové v ZŠ Buštěhrad a nevidí tudíž důvod k jejímu 
odvolání. 
Starosta udělil slovo ředitelce ZŠ Mgr. V. Sklenářové, která zpracovala „Analýzu stavu ZŠ“, 
kterou všem účastníkům zasedání přednesla (viz příloha zápisu). 
Protože zastupitelé neměli příspěvky do diskuse vyzval starosta k diskusi občany. Paní 
Tyburcová seznámila přítomné s podrobnějším vysvětlením vzniku celé petice a neuvedla 
žádné nové skutečnosti.  
Pan Koutecký poukázal na problém výměny kantorů v ZŠ a odchodu žáků. Na žádost pana 
Kouteckého paní ředitelka ZŠ představila jednotlivě nové  učitele.  
Paní Všetečková se dotazovala, kteří kantoři budou učit sedmé třídy. 
Pan Himml poukazoval na více aktivit žáků nesouvisející s výukou. 
Paní Nováková připomínkovala časté střídání učitelů v 6. a 7. třídách. 
Paní Marie Horová zaznamenala při návštěvě na konci školního roku napjatou a sklíčenou 
atmosféru mezi učiteli. 
Paní Raková přečetla svou stížnost na jednání paní ředitelky podanou na Městský úřad 
Buštěhrad. Tato stížnost byla již zastupiteli projednána na veřejném zasedání č. 5/2007 z 1. 8. 
2007 a byla shledána jako neoprávněná.  
Pan Červený omluvil nepřítomnost paní I. Škvárové a B. Tesařové. Všem přítomným 
vysvětlil svůj odchod ze ZŠ a vyjádřil se k „úbytku“ žáků. Seznamy žáků se uzavírají 
nejčastěji k 15. 9., takže v tuto chvíli nelze přesně říci, kolik žáků bude ve školním roce 
2007/2008 navštěvovat základní školu. Konstatoval, že se ho dotýkají neustálé poznámky 
k věku učitelů. 
V diskusi vystoupila bývalá učitelka, paní Nová a také upřesnila důvod svého odchodu ze 
základní školy. 
Dále diskutovali pan Ježek, pan Mrázek, pan Müller poukázal na to, že neaprobovaný učitel si 
musí do 5-ti let dodělat aprobaci, pokud se tak nestane měl by ze základní školy odejít dle 
školského zákona. Také přečetl důležité poznatky z inspekční zprávy z roku 2006. 
Paní Dvořáková poukázala na problém sloučení tříd např. v roce 2005.  
Paní Vaculová vysvětlila důvod svého odchodu ze základní školy týkající se údajně 
mezilidských vztahů a nestabilního pracovního prostředí po nástupu paní ředitelky 
Sklenářové. 
Pan Škvára přečetl prohlášení své manželky, učitelky, která také opustila základní školu 
v Buštěhradě. 
Poté starosta diskusi ukončil a ujal se slova. Konstatoval, že obsah petice byl zřizovatelem 
podrobně posouzen a nebyly zjištěny okolnosti svědčící o úpadku školy pod současným 
vedením. Ředitele školy nelze odvolat bez právních důvodů taxativně stanovených školským 
zákonem v § 166, odst. 2 – 4. Tyto  nebyly zjištěny a prokázány. Ani v diskusních příspěvcích 
se nevyskytly nové skutečnosti, na základě kterých by bylo možno odvolat ředitelku školy. 
Starosta vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuje zastupitelstvu, aby doporučilo 
starostovi, který vykonává některé funkce zřizovatele dle zák. č. 128/2000., o obcích, petici 
(tj. požadavku na odvolání ředitelky a případné povolání bývalých pedagogů) nevyhovět jako  
neoprávněné. Dále navrhl, aby mu zastupitelstvo uložilo vyžádat provedení inspekční činnosti 
Českou školní inspekcí v nejbližším možném termínu. Nebylo jiných návrhů a zastupitelé 
tento návrh jednomyslně odsouhlasili. 
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3. Organizační a různé 
3.1 Starosta předložil zastupitelům návrh Výboru pro výstavbu týkající se provedení změn 

v územním plánu: 
a) Nezastavěné pozemky v lokalitě U Salvátora (naproti autobazaru Štěpánek) při 

komunikaci III/00714, dle současného ÚP s funkčním využitím „průmyslová 
výroba a sklady“, překlasifikovat na funkční využití „zemědělská půda“, tj. na 
nezastavitelný pozemek. Předmětná plocha je součástí pozemků parc. č. 1818, 
1824/3 a 1825/9 v k. ú. Buštěhrad. 

b) Nezastavěné pozemky v lokalitě U Salvátora (naproti autobazaru Štěpánek) 
jihozápadně od komunikace III/00714 a jihovýchodně od navrhované 
komunikace III/00719, dle současného ÚP s funkčním využitím 
„nízkopodlažní bydlení venkovského typu“ překlasifikovat na funkční využití 
„zemědělská půda“, tj.  na nezastavitelný pozemek. Předmětná plocha je 
součástí pozemků parc. č. 1821/6, 1821/7, 1821/30, 1821/8, 1821/14-29, 
1821/23 a 1821/10 v k. ú. Buštěhrad. 

c) Pro pozemek s parc. č. 105/2 ve vlastnictví obce stanovit vhodný regulativ a 
určit jeho rozdělení na zastavitelnou část a nezastavitelnou část, která se 
v budoucnu stane součástí rekreační zóny podél potoka. 

d) Prověřit a případně upravit formulaci prostorových a plošných regulativů u 
ploch „nízkopodlažní bydlení venkovského typu“, zejména minimální velikost 
parcely. 

e) Prověřit popřípadě upravit funkční zařazení pozemku parc. č. 1811/1. 
 Zastupitelé návrh jednomyslně schválili. 
 
3.2 Starosta informoval zastupitele, že pan  Smetana, manažerská, obchodní a realitní činnost, 

Praha, žádá zastupitelstvo cestou MěÚ o předběžný souhlas s podnikatelským záměrem 
na. vybudování sluneční elektrárny a cyklostezky ve spolupráci s městem na pozemku 
parc. č. 1897/71 v  k. ú. Buštěhrad.  Na základě stanoviska zastupitelstva předloží projekt 
a návrh příslušných smluv. MěÚ navrhuje zastupitelstvu, aby k záměru vyslovilo 
předběžný souhlas. Jednomyslně odsouhlaseno. 

 
3.3 J. Zemanová jako  předsedkyně  finančního  výboru  předložila  zastupitelům návrh 

rozpočtového opatření č. 2/2007 (viz příloha). Starosta dal o tomto návrh hlasovat. Během 
hlasování se zdržela J. Mahovská, ostatní zastupitelé výše uvedený návrh schválili. 

 
 
3.4 Dále J. Zemanová předložila ke schválení návrh Rozpočtového výhledu na rok 2007 – 

2009 (viz příloha). Jednomyslně odsouhlaseno. 
 
 

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

5. 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  29. 8. 2007 od 17.30 hod. v restauraci u Bečvářů 
č. 7/2007 

 
MěZ po projednání: 
 

a) schvaluje 
1. Navrh Výboru pro výstavbu na změny územního plánu města. 
2. Rozpočtové opatření č. 2/2007. 
3. Rozpočtový výhled na roky 2007 – 2009. 

 
 

b) se usneslo: 
1. Vydat předběžný souhlas s podnikatelským záměrem na vybudování sluneční 

elektrárny a cyklostezky v k. ú. Buštěhrad. 
2. Doporučit starostovy, který vykonává některé funkce zřizovatele dle zák.        
č. 128/2000., o obcích, petici „Zastavme úpadek naší školy“ čj. 1400/2007    
(tj. požadavku na odvolání ředitelky a případné povolání bývalých pedagogů) 
nevyhovět jako  neoprávněné.  

 
 

c) ukládá: 
1. Starostovi obce, aby vyžádal provedení inspekční činnosti v Základní škole     

a Mateřské škole Oty Pavla Českou školní inspekcí v nejbližším možném 
termínu. 

 
 
 

6. Závěr 
Program  byl  vyčerpán a zasedání bylo ukončeno v 21.07 hodin. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Linda Libertinová………………………………. 
 
Starosta: Václav Nový ……………………………………   
 
Místostarosta: Antonín Kadlec ......................…………….                  
 
Ověřovatelé: Jana Zemanová ………......................……… 
  

       Jitka Mahovská ….….……….……………... 
 


