
 

 

 

                                                                            Zápis 
 
                         z mimořádného zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, 
                           které se konalo dne  28. 04. 2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti   
                                                    městského úřadu Buštěhrad 
                                                                     č. 1/2008 
 
 
Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Magda Kindlová, Miroslav  
  Oplt, Karel Trnobranský, Martin Ježek 
 
Omluveni:     Lukáš Kohl, Miroslava Burešová 
 
 
Zasedání řídil starosta, který přivítal přítomné a prohlásil, že zasedání zastupitelstva  svolal na 
podnět místostarosty jako mimořádné a je usnášeníschopné. Navrhl, aby ověřovateli zápisu 
byli jmenováni Antonín Kadlec a Martin Ježek, a návrhová komise pracovala ve složení: 
předseda -  Karel Trnobranský, členové: – Jana Zemanová a Magda Kindlová a aby diskuze a 
hlasování k jednotlivým bodům programu probíhalo ke každému bodu zvlášť. Jednomyslně 
odsouhlaseno. 
 
Starosta předložil zastupitelům ke schválení tento program jednání: 

1. Projednání zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. 
2. Organizační a různé 
3. Usnesení 
4. Závěr 

 
 
Starosta požádal zastupitele o připomínky k programu zasedání, který zastupitelé obdrželi 
s předstihem. K programu nebyly připomínky a zastupitelé jej jednomyslně schválili. 
 
 

1. Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku 
Místostarosta seznámil zastupitele s návrhem kompletní zadávací dokumentace na 
veřejnou zakázku „Zámek Buštěhrad obnova západního křídla včetně statiky kleneb a 
stropů“, kterou zpracovala firma SIGOS s. r. o., Kladno. Zastupitelé návrh, který je 
přílohou zápisu projednali a jednomyslně schválili. Otevírání obálek s nabídkami 
proběhne dne 16. 6. 2008 v 13.00 hod., starosta požádal zastupitele o návrhy  členů do  
komise, která by měla mít  5 – 7 členů. 

 
2. Organizační a různé 

2.1 Zastupitelé se zabývali návrhem na odepsání pohledávky ve výši 1.438,50 Kč za 
paní Agátou Rostašovou, bytem Revoluční 309, Buštěhrad. Poplatková 
povinnost vznikla v  r. 2003 a k 31.12. 2006 došlo k promlčení možnosti 
pohledávku vymáhat. Zastupitelé jednomyslně schválili odepsání pohledávky 
jako nevymožitelné. 
 

2.2 Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili návrh na zvýšení osobního 
ohodnocení ředitelce DPS paní Stanislavě Šumné ve výši 35% (zaokrouhleno na 
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celé stokoruny nahoru) za kvalitní hospodaření s  přidělenými finančními 
prostředky a rozšíření pečovatelské terénní služby.  

 
2.3 Zastupitelé jednomyslně schválili  účast Mgr.  Petra Mencla  na  Řádné    valné  

hromadě akciové společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a. s., která se bude konat 
22. 5. 2008 v Kladně. 

 
2.4. Zastupitelé     projednali    žádost    p. Josefa Vítka,    Ohradní 1358,   Praha 4,  na 
       odkoupení pozemku par. č. 1248/2 o výměře 260 m² ve vlastnictví města.  

Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili vyvěšení záměru na odprodej pozemku a  
zároveň pověřili místostarostu zabezpečit znalecký posudek na výše uvedený 
pozemek. 
 

2.4 Zastupitelé jednomyslně schválili kupní smlouvu odprodej části pozemku dle 
zveřejněného záměru parc. č. 528/1 o výměře 25m² panu Pavlu Kuthanovi za 
cenu 100,- Kč/m². 

 
2.5 Zastupitelé jednomyslně schválili žádost SK Buštěhrad o prominutí poplatků ze 

vstupného na  fotbalové zápasy SK pro rok 2008. 
 

2.6 Zastupitelé jednomyslně schválili žádost o dotaci na rekonstrukci  
Buštěhradského zámku od Ministerstva kultury ČR. 

 
2.7 Zastupitelé vzali na vědomí  informaci o provedení auditu v ZUŠ Buštěhrad za 

rok 2007.  Zpráva o přezkoumání hospodaření je zastupitelům k dispozici na 
MěÚ. 

 
2.8 Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili přijetí dotace z Fondu obnovy 

památek Středočeského kraje na rok 2008 na Zámek Buštěhrad - statické 
zajištění  stropů 1. patra a přízemí a obnova západního křídla ve výši 140.000,- 
Kč a na restaurování sloupu se sochou  - reliéfem Panny Marie v  Buštěhradě ve 
výši 130.000,- Kč.  

 
 
 
 
 
 

3. 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 jednomyslně a usnesení je 
tudíž v souladu se zákonem o obcích právoplatné. 
 
 

4.       Závěr 
          Program byl vyčerpán a zasedání bylo ukončeno v 15.50 hod. 
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Usnesení 
z mimořádného zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), které se 

konalo dne 28. 4. 2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu  
č. 1/2008 

 
 

              
MěZ  po projednání: 
 

a) schvaluje 
1. Zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Zámek Buštěhrad obnova západního 

křídla  včetně statiky  kleneb a stropů“, kterou zpracovala firma SIGOS s. r. o., 
Kladno. 

2. Odepsání pohledávky za Agátou Rostašovou. 
3. Zvýšení osobního ohodnocení ředitelce DPS. 
4. Vydání plné moci pro Mgr. Petra Mencla k účasti na řádné valné hromadě  

Vodáren Kladno-Mělník, a. s.  
5. Vyvěšení záměru na odprodej pozemku parc. č. 1248/2.  
6. Kupní smlouvu s panem Pavlem Kuthanem na odprodej části pozemku parc. č. 

528/1.  
7. Prominutí poplatků za vstupného na fotbalové zápasy SK Buštěhrad pro rok 2008. 
8. Žádost o dotaci na rekonstrukci Buštěhradského zámku od Ministerstva kultury 
ČR. 

9. Přijetí dotací z Fondu obnovy památek Středočeského kraje na rok 2008. 
 

b) bere na vědomí 
1. Výsledek auditu hospodaření za rok 2007  ZUŠ Buštěhrad. 

 
c) ukládá 

1. MěÚ - zabezpečení  znaleckého posudku a vyvěšení záměru na odprodej pozemku  
parc.č. 1248/2. 
 
 

 
 
 
Zapsala:  Jana Zemanová ……………………………………. 
 
Starosta:  Václav Nový    ……………………………………. 
 
Místostarosta: Antonín Kadlec ……………………………… 
 
 
Ověřovatelé: Antonín Kadlec ……………………………….. 
 
                     Martin Ježek …………………………………… 
 
  


