
Zápis 
 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, 

které se konalo dne  30. 5. 2007 od 17.30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu 
                                                                     č. 3/2007 
 
 
Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Magda Kindlová,  Miroslav Oplt, Miroslava 
Burešová, Jitka Mahovská, Karel Trnobranský.  
 
Omluveni: Jana Zemanová 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 byla jmenována 
Jitka Mahovská a Karel Trnobranský a návrhová komise  pracovala ve složení: předseda – 
Antonín Kadlec, členové – Miroslav Oplt  a Miroslava Burešová 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 usnesení. 
2. Organizační záležitosti a různé. 
3. Diskuse mimo bod 2 programu. 
4. Usnesení. 
5. 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. 2/2007 Miroslavu 
Burešovou a Magdu Kindlovou, 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. 2/2007 provedl předseda kontrolního  výboru 
M. Oplt, který oznámil, že všechny úkoly s termínem splnění do dne konání zasedání 
byly splněny a další se průběžně plní. 
 
 

2. Organizační záležitosti a různé. 
2.1 Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy s Úřadem práce Kladno na vytvoření 4 

pracovních míst na veřejně prospěšné práce (úklid na katastru města) na dobu   
12-ti měsíců. Smlouva byla jednomyslně schválena. 

2.2 Zastupitelstvo projednalo problematiku prodeje akcií vodáren Kladno-Mělník a 
problematiku související s likvidací organizace Památky Buštěhrad a usneslo se 
takto: 
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- Městský úřad (MěÚ) cestou smluvní právní pomoci prověří platnost 
všech smluv souvisejících v minulosti s prodejem akcií  včetně přijetí 
kupní ceny a prověření stávající ceny v návaznosti na stanovy 
společnosti. 

- MěÚ cestou smluvní právní pomoci zahájí kroky vedoucí k založení 
s. r. o za účelem dořešení  problematiky organizace Památky 
Buštěhrad. 

                   Termín: do příštího zasedání                                                 
2.3 Zastupitelstvo projednalo projekt na zřízení informačního centra Buštěhrad. 

V diskusi vystoupila paní Kasalická, která byla pozvána jako autorka 
předloženého projektu. K. Trnobranský a M. Oplt konstatovali, že v současné 
době, vzhledem k finanční situaci města, není rozumné zřizovat Informační 
centrum v navrženém rozsahu, ale určitě tuto myšlenku nezavrhovat. Navrhli, aby 
postupnými kroky bylo budováno informační centrum při  místní knihovně. 
Jednomyslně odsouhlaseno. 

2.4 Zastupitelstvo projednalo uspořádání a rozpočet akce „Buštěhrad je městem už 
510 let, aneb středověký den na Buštěhradě“ dne 17. června 2007. Na akci byla 
podána žádost o dotaci z fondu hejtmana Středočeského kraje a podíl města bude 
uhrazen po vyúčtování celé akce příslušným rozpočtovým opatřením. 
Jednomyslně odsouhlaseno. 

2.5 Zastupitelstvo projednalo informaci MěÚ o stávajícím stavu Městské knihovny a 
uložilo předsedovi  kontrolního výboru ve spolupráci s výborem kulturním a 
sportovním a MěÚ zabezpečit komplexní kontrolu činnosti knihovny. Termín: do 
příštího zasedání. Jednomyslně odsouhlaseno. 

2.6 Zastupitelstvo projednalo čj. 0794/2007 -  odvolání k  spis. zn.: 
Výst.885/07/328/Hoř podané Krajskému úřadu Středočeského kraje cestou 
Magistrátu města Kladna, odbor výstavby. Město Buštěhrad nesouhlasí 
s  vydáním rozhodnutí o využití území pro zřízení odstavné a manipulační plochy 
autobazaru na části pozemku parc. č. 1822/1 spočívající ve změně doby dočasné 
na dobu trvalou, jelikož je to v rozporu se schváleným územním plánem. 
Jednomyslně odsouhlaseno. 

2.7 Zastupitelstvo vzalo na vědomí dopis paní Cachové týkající se  opravy chodníků, 
komunikací, schodů atd. v majetku města a uložilo MěÚ realizovat opravy 
v souladu s připravovaným strategickým plánem rozvoje města a v závislosti na 
finančních možnostech. Jednomyslně odsouhlaseno. 

2.8 Zastupitelstvo projednalo žádost PATRIA, Společnost pro ochranu kulturního 
dědictví v Slaném na poskytnutí daru ve výši 2000,- Kč za účelem vydání 
publikace propagující i naše město. Jednomyslně odsouhlaseno. 

2.9 Zastupitelstvo projednalo žádosti paní Menclové a pana Luksíka o poskytnutí 
bezúročné půjčky ve výši 20 000,- Kč na opravy nemovitostí. Půjčka bude 
poskytnuta a čerpání zbezpečí účtárna MěÚ v závislosti na stavu příslušné 
rozpočtové položky. Jednomyslně odsouhlaseno. 

2.10 V souvislosti s uvolněním obecního bytu č. 9, Starý Hrad č. p. 128  zastupitelstvo 
projednalo všechny evidované žádosti o přidělení obecního bytu i návrh na 
vyčlení jako bytu služebního na dobu určitou (po dobu trvání pracovního poměru) 
pro  zaměstnance MěÚ a městem zřízených organizací  a usneslo se takto: 

- byt je určen k dispozici MěÚ a bude využíván jako služební. 
Výsledek hlasování: pro výše uvedený návrh: V. Nový, J. Mahovská, A. Kadlec, 
M. Oplt, K. Trnobranský, M. Burešová; zdržela se hlasování M. Kindlová. 
Schváleno nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva. 
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2.11 Zastupitelstvo projednalo návrh mandátní smlouvy s obchodní firmou Jiří Suchý-
Reality centrum za účelem zajištění zápisu vlastnických práv k nemovitému 
majetku podle zák. č. 172/1991 Sb., v platném znění - o přechodu některých věcí 
z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Jednomyslně odsouhlaseno. 

2.12 Zastupitelstvo projednalo smlouvu o poskytování sociálních služeb pro Jolanu 
Michálkovou, zastoupenou opatrovníkem městem Buštěhrad. Jednomyslně 
odsouhlaseno. 

2.13 Zastupitelstvo projednalo informaci MěÚ o dluhu Petera Godly v souvislosti 
s neplacením nájemného a poskytovanými službami v obecním bytě. Dlužník 
dluh uznal a byl vyzván MěÚ k úhradě do 17. 5. 2007, což se nestalo. 
Zastupitelstvo se usneslo takto:  

- MěÚ nabídne panu Godlovi možnost zaměstnání v rámci zřízení 
pracovních míst na veřejně prospěšné práce dle bodu 2.1 tohoto 
zápisu, aby mohl snáze  umořovat uznaný dluh prostřednictvím 
splátkového kalendáře, 

- MěÚ uzavře s jmenovaným novou nájemní smlouvu na byt, který 
užívá. Smlouva bude uzavřena na zkušební dobu 3 měsíců a případě 
plnění splátkového kalendáře a řádného hrazení nájemného a 
poskytovaných služeb bude smlouva prodloužena. 

                   Jednomyslně odsouhlaseno. 
2.14 Zastupitelstvo projednalo informaci z valné hromady Dobrovolného svazku obcí 

Mikroregionu údolí Lidického potoka (DSO MÚLP) konané 14. 5. 2007, že 
v rámci dotace ve výši 500 000,- Kč na chodníky pro obce DSO MÚLP bylo 
Buštěhradu přiděleno 18 000,- Kč. Zastupitelstvo města Buštěhradu nesouhlasí se 
systémem rozdělování dotace, který nebyl jednoznačně odhlasován valnou 
hromadou a žádá, aby rozdělení bylo provedeno rovným dílem podle počtu členů 
mikroregionu. Toto usnesení bude předneseno na nejbližší valné hromadě 
starostou obce. Pokud nebude návrh  akceptován, město Buštěhrad se vzdává 
dotace ve prospěch obce Lidice za účelem prodloužení chodníku od přechodu pro 
chodce na hranici katastrů směrem k fotbalovému hřišti v Lidicích. Jednomyslně 
odsouhlaseno. 

2.15 Předseda S. K. Buštěhrad žádá o mimořádnou dotaci na zakoupení ponorného 
čerpadla do studny na fotbalovém hřišti ve výši cca 15 000,- Kč. Zastupitelstvo 
se usneslo jednomyslně poskytnout mimořádnou dotaci ve výši 10 000,- Kč a 
vzalo na vědomí, že dotace musí být  zabezpečena následným rozpočtovým 
opatřením (návrh předloží finanční výbor ve spolupráci s MěÚ). 

2.16 Zastupitelstvo projednalo žádost o změnu územního plánu týkající se změny 
trasování komunikace u pozemků  parc. č. 1739/4 a 1739/5 a zahrnutí uvedených 
parc. č. v celém rozsahu pro bydlení. Výbor pro výstavbu doporučuje v tomto 
případě nezvyšovat zastavitelné území obce a žádost zamítnout. Jednomyslně 
odsouhlaseno. 

2.17 Zastupitelstvo projednalo žádost o změnu územního plánu týkající se zařazení 
pozemků parc. č. 1706/63 a 1706/67 do funkčního regulativu obslužná zóna. 
Výbor pro výstavbu doporučuje žádosti vyhovět za podmínky, že žadatel uhradí 
všechny náklady se změnou spojené. Jednomyslně odsouhlaseno. 

2.18 Zastupitelstvo projednalo žádost o změnu územního plánu týkající se pozemku 
parc. č. 1727/2 pro funkční využití smíšené území. Výbor pro výstavbu 
doporučuje nezvyšovat zastavitelné území obce a žádost zamítnout.  
Jednomyslně odsouhlaseno. 
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2.19 Zastupitelstvo projednalo žádost o změnu územního plánu tj. zahrnutí pozemků 
parc. č. 997/25 a 997/26 pro bytovou výstavbu. Výbor pro výstavbu nedoporučuje 
zvyšovat zastavitelné uzemí obce a žádost zamítnout. Jednomyslně 
odsouhlaseno. 

2.20 Zastupitelstvo projednalo žádost pana Mrkvičky o souhlas s vybudováním vjezdu 
na pozemek parc. č. 1002 z ulice Na strži. Jednomyslně odsouhlaseno. 

2.21 Zastupitelstvo projednalo žádost Mgr. Olgy Vomáčkové na opětovné projednání 
problematiky vybudování splaškové kanalizace v lokalitě u hřbitova. Žádost byla 
jednomyslně zamítnuta s odkazem na usnesení z předcházejícího zasedání. 

2.22 Zastupitelstvo projednalo žádost pana Žáka na zřízení parkovacího místa pro 
invalidu. Zabezpečí MěÚ. Jednomyslně odsouhlaseno. 

2.23 Majitelé bytů v domě Kladenská 612, 613 a 614 žádají o  zřízení vyhrazených 
parkovacích míst u svého domu na pozemku města.  Jednomyslně odsouhlaseno 
za podmínky, že žadatelé uhradí náklady s tím spojené. 

2.24 Zastupitelstvo projednalo Dodatek č. 5 ke Smlouvě o úvěru č. 1092/06/5216 a 
uzavření dodatku jednomyslně schválilo. 

2.25 Zastupitelstvo projednalo cenovou nabídku od fa GIRSA AT s  r. o. na 
projektovou dokumentaci pro stavební povolení na obnovu západního křídla 
Buštěhradského zámku. Firma bude vyzvána k uzavření příslušné smlouvy. 
Jednomyslně odsouhlaseno. 

2.26 Zastupitelstvo projednalo návrh ředitelky Základní školy a Mateřské školy Oty 
Pavla na rozdělení  fondů. Návrh byl schválen s tím, že na základě nedoporučení 
Školské rady zastupitelstvo nesouhlasí v případě investičního fondu s nákupem 
keramické pece za cca 95 000,- Kč. Jednomyslně odsouhlaseno . 

2.27 Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost paní Horové zúčastnit se zasedání 
zastupitelstva s tím, že každé zasedání je veřejné a paní Horová má možnost se 
zúčastnit libovolného zasedání a diskutovat nebo předložit k projednání konkrétní 
žádost nebo návrh k problematice hřiště „Pelíšek.  

2.28 Zastupitelstvo projednalo smlouvu o dílo s obcí Středokluky na zabezpečení 
výkonu pečovatelské služby a smlouvu jednomyslně schválilo. 

2.29 Zastupitelstvo projednalo žádosti k záměru obce na prodej obecních pozemků 
parc. č. 1931/3, 1931/7 a 1931/8 a usneslo se pozemky prodat firmě REAL ECO 
TECHNIK, spol. s  r. o., Huťská 160, 272 01 Kladno. Kupní smlouva bude 
v paragrafovém znění předložena ke schválení zastupitelstvu. Jednomyslně 
odsouhlaseno. 

2.30 Zastupitelstvo projednalo Zprávu o přezkoumání hospodaření ZUŠ s výsledkem 
přezkoumání „bez nedostatků“. Vzato na vědomí.  

2.31 Zastupitelstvo projednalo předložené nabídky v souvislosti se zveřejněním 
záměru obce na uzavření smlouvy o půjčce, která by byla zajištěna formou zřízení 
zástavního práva k pozemku v majetku obce parc. č. 1811/1 a usneslo se 
jednomyslně takto: 

- od zveřejněného záměru na uzavření smlouvy o půjčce město 
Buštěhrad odstupuje, 

- na příštím zasedání bude projednán  nový záměr. 
Jednomyslně odsouhlaseno. 

2.32 Zastupitelstvo projednalo návrh ředitelky DPS (dům s pečovatelskou službou) na 
uzavření nové podnájemní  smlouvy pro klienty DPS včetně upozornění na 
povinnosti podnájemníka provádět řádnou údržbu pronajatého zařízení a nábytku 
a upozornění na neplnění základních povinností podnájemníka.  Jednomyslně 
odsouhlaseno. 
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2.33 Zastupitelstvo projednalo návrh Veřejnoprávní smlouvy podle zákona č. 
553/1991Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů podle které bude 
dnem 1. 7. 2007 Městská policie Statutárního města Kladna vykonávat úkoly 
v rozsahu spočívajícím v provádění kontrolního měření rychlosti na území města 
Buštěhrad a řešení přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích. Jednomyslně odsouhlaseno. 

2.34 Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu obnovy 
památek Středočeského kraje na rok 2007 č. 216/FOP/2007 a č. 181/FOP2007( na 
opravu zámku Kč 250.000,- a na opravu morového sloupu Kč 120.000,-). 
Jednomyslně schváleno.   

2.35 Zastupitelstvo se seznámilo se sdělením Magistrátu města Kladna (odbor dopravy 
a služeb) ke zřízení nové autobusové zastávky poblíž hřbitova a usneslo se 
jednomyslně záměr na zřízení zastávky zamítnout. J. Mahovská podotkla, že 
v rámci plánované cyklostezky je projektován  i chodník pro chodce od Lidického 
přechodu (u památníku) k místnímu hřbitovu. 

2.36 Zastupitelstvo projednalo žádost paní Všetečkové o pronájem části pozemku parc. 
č. 390/1 a žádost jednomyslně zamítlo. 

2.37 Zastupitelé vzali na vědomí nutnost opravy nebo výměny oken v DPS 
Buštěhrad. Městský úřad ve spolupráci s Výborem pro výstavbu zhodnotí jaké 
řešení je vyhovující. 

2.38 M. Kindlová předložila ke schválení návrh na složení dozorčí rady DPS: 
Jaroslava Koucká, Václava Šumná a Magda Kindlová. Jednomyslně 
odsouhlaseno. 

2.39 M. Oplt podal návrh, aby MěÚ zabezpečil vysázení topolů a cca 60-ti kusů smrků 
v ulici U Dálnice, která je zatížena hlukem komunikace vedoucí z Kladna do 
Prahy. Jednomyslně odsouhlaseno.  

2.40 MěZ vzalo na vědomí informaci J. Mahovské o stavu akce týkající se 
vybudování nového hřiště v areálu Mateřské školy. 

2.41 Městský úřad předloží zastupitelům do příštího zasedání informace o opravách 
komunikací v majetku Správy a údržby silnic a města Buštěhrad. 

2.42 M. Oplt informoval, že dle projektu tenisových šaten nejsou dodělané některé 
práce. Tenisový klub navrhuje, aby si tyto potřebné práce uhradili ze svých 
finančních prostředků a město jim přislíbí např. do 2 let navrácení nákladů. MěZ 
vzalo tuto informaci na vědomí s tím, že tato záležitost bude řešena 
v závislosti na finanční situaci. 

 
3. Diskuse 
 
Diskuse proběhla ke každému bodu programu zvlášť a další diskuse neproběhla. 

 
4. Usnesení 
 

Starosta udělil slovo předsedovi 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  30. 5. 2007 od 17.30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu 
                                                                     č. 3/2007 
 
MěZ po projednání:  
 

a) schvaluje:  
1. Smlouvu s Úřadem práce Kladno na vytvoření 4 pracovních míst na veřejně 

prospěšné práce (úklid na katastru města) na dobu  12-ti měsíců. 
2. Záměr zřídit postupnými kroky v závislosti na finančních možnostech   při 

v místní knihovně informační centrum. 
3. Uspořádání a rozpočet akce „Buštěhrad je městem už 510 let, aneb 

středověký den v Buštěhradě“.   
4. Odvolání města Buštěhrad k vydání rozhodnutí o využití území pro zřízení 

odstavné manipulační plochy autobazaru na části pozemku parc. č. 1822/11 
spočívající ve změně doby dočasné na dobu trvalou. 

5. Žádost PATRIA, Společnost pro ochranu kulturního dědictví v Slaném na 
poskytnutí daru ve výši 2000,- Kč za účelem vydání publikace propagující i 
naše město. 

6. Žádost paní Menclové a pana Luksíka o poskytnutí bezúročné půjčky ve 
výši 20 000,- Kč na opravy nemovitostí. 

7. Mandátní smlouvu s obchodní firmou Jiří Suchý - Reality centrum za 
účelem zajištění zápisu vlastnických práv k nemovitému majetku podle zák. 
č. 172/1991 Sb., v platném znění.  

8. Smlouvu o poskytování sociálních služeb pro Jolanu Michálkovou, 
zastoupenou opatrovníkem městem Buštěhrad. 

9. K rozdělení dotace DSO MÚLD, které nebylo odhlasováno valnou 
hromadou: město Buštěhrad navrhuje, aby rozdělení bylo provedeno rovným 
dílem  podle počtu členů mikroregionu; pokud nebude návrh akceptován, 
město Buštěhrad se vzdává dotace ve prospěch obce Lidice za účelem 
prodloužení chodníku od přechodu pro chodce na hranici katastrů směrem 
k fotbalovému hřišti v Lidicích. Návrh přednese starosta na nejbližší valné 
hromadě mikkroregionu. 

10. Mimořádnou  dotaci S. K. Buštěhrad ve výši Kč 10.000,- na zakoupení 
ponorného čerpadla. 

11. Žádost o změnu územního plánu (ÚP) týkající se zařazení pozemků parc. č. 
1706/63a 1706/67 do funkčního regulativu obslužná zóna za podmínky, že 
žadatel uhradí všechny náklady se změnou spojené. 

12. Žádost pana Mrkvičky o souhlas s vybudováním  vjezdu na pozemek parc. 
č. 1002 z ulice Na strži. 

13. Žádost pana Žáka na zřízení parkovacího místa pro invalidu. 
14. Žádost majitelů bytů v domě čp. 612, 613 a 614, ulice Kladenská o zřízení 

vyhrazených parkovacích míst u svého domu na pozemku města za 
podmínky, že žadatelé uhradí náklady s tím spojené. 

15. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o úvěru č. 1092/06/5216. 
16. Cenovou nabídku od fa GIRSA AT s  r. o. na projektovou dokumentaci pro 

stavební povolení na obnovu západního křídla Buštěhradského zámku. 



 7

17. Smlouvu o dílo s obcí Středokluky na zabezpečení výkonu pečovatelské 
služby. 

18. Prodej obecních pozemků parc. č. 1931/3, 1931/7 a 1931/8 firmě REAL 
ECO TECHNIK, spol. s  r. o., Huťská 160, 272 01 Kladno. 

19. Návrh ředitelky DPS na uzavření nové Podnájemní  smlouvy pro klienty 
DPS včetně Upozornění na povinnosti podnájemníka provádět řádnou 
údržbu pronajatého zařízení a nábytku a Upozornění na neplnění základních 
povinností podnájemníka. 

20. Veřejnoprávní smlouvu podle zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii, ve 
znění pozdějších předpisů podle které bude dnem 1. 7. 2007 Městská policie 
Statutárního města Kladna vykonávat úkoly v rozsahu spočívajícím 
v provádění kontrolního měření rychlosti na území města Buštěhrad a řešení 
přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích. 

21. Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje 
na rok 2007 č. 216/FOP/2007 a č. 181/FOP2007. 

22. Složení Dozorčí rady DPS: Jaroslava Koucká, Václava Šumná a Magda 
Kindlová 

23. Návrh ředitelky Základní školy a Mateřské školy Oty Pavla na rozdělení  
fondů s tím, že na základě nedoporučení Školské rady zastupitelstvo 
nesouhlasí v případě investičního fondu s nákupem keramické pece za cca 
95 000,- Kč. 

     
 
          b)   se usneslo 
                        1. Byt č. 9,  Starý Hrad 128  v majetku města je určen k dispozici MěÚ a určen   

      jako služební pro  zaměstnance MěÚ a městem zřízené organizace.  
            2. K dluhu pana Godly  takto:  

- MěÚ nabídne panu Godlovi možnost zaměstnání v rámci zřízení 
pracovních míst na veřejně prospěšné práce dle bodu 2.1 tohoto 
zápisu, aby mohl snáze  umořovat uznaný dluh prostřednictvím 
splátkového kalendáře, 

- MěÚ uzavře s jmenovaným novou nájemní smlouvu na byt, který 
užívá na dobu určitou viz bod 2.13 zápisu. 

      3. Odstoupit od záměru obce uzavřít smlouvu o půjčce,  která by byla zajištěna  
          formou zřízení zástavní práva k pozemku parc. č. 1811/1.  

 
 

c)    zamítá: 
1. Žádost o změnu územního plánu týkající se změny trasování komunikace u 

pozemků  parc. č. 1739/4 a 1739/5 a zahrnutí uvedených parc. č. v celém 
rozsahu pro bydlení. 

2. Žádost o změnu územního plánu týkající se pozemku parc. č. 1722/2 pro 
funkční využití smíšené území. 

3. Žádost o změnu územního plánu tj. zahrnutí pozemků parc. č. 997/25 a 
997/26 pro bytovou výstavbu. 

4. Žádost Mgr. Olgy Vomáčkové týkající se problematiky vybudování 
splaškové kanalizace v lokalitě u hřbitova. 

5. Záměr na zřízení autobusové zastávky u hřbitova. 
6. Žádost paní Všetečkové o pronájem pozemku. 
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d)   ukládá: 
                      1.  MěÚ   cestou   smluvní    právní    pomoci    prověřit  platnost   všech   smluv  
                           souvisejících    v    minulosti    s   prodejem   akcií   včetně  přijetí kupní ceny 
                           a  prověření stávající ceny akcií v návaznosti na stanovy společnosti. 
                           Termín: do příštího zasedání 

2.  MěÚ cestou smluvní právní pomoci zahájí kroky vedoucí k založení s. r. o za  
     účelem dořešení  problematiky organizace Památky Buštěhrad. 

                           Termín: do příštího zasedání 
3. Předsedovi kontrolního výboru ve spolupráci s výborem kulturním               

a sportovním zabezpečit komplexní kontrolu činnosti knihovny. 
                           Termín: do příštího zasedání 

3. MěÚ v souvislosti se žádostí paní Cachové průběžně realizovat opravy 
chodníků, schodů, komunikací atd. v souladu s připravovaným strategickým 
plánem rozvoje města v závislosti na finančních možnostech.                             

4. MěÚ zabezpečit pro p. Žáka zřízení jednoho parkovacího místa  pro 
invalidu. 

5. MěÚ zabezpečit vysázení  cca 60 ks smrků ulici U Dálnice. 
 
 

e) bere na vědomí: 
1. Dopis paní Cachové týkající se oprav chodníků, komunikací, schodů atd.      

v majetku města. 
2. Žádost paní Horové k problematice hřiště „Pelíšek“. 
3. Zprávu o přezkoumání hospodaření ZUŠ s výsledkem „bez nedostatků“. 
4. Nutnost opravy nebo výměny oken v DPS. 
5. Informaci paní Mahovské o vybudování dětského hřiště u Mateřské školy 
6. Informaci o nedokončeném projektu tenisových šaten. 
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5. Závěr 
  
Program  byl  vyčerpán a zasedání bylo ukončeno v 20.03 hodin. 
   
 
 
 Zapsala: Linda Libertinová……………….. 
 
 
Starosta: Václav Nový .................................  Ověřovatelé: Jitka Mahovská ........................ 
  
 
Místostarosta: Antonín Kadlec ........................                    Karel Trnobranský………………  


