
Zápis 
z mimořádného zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, 

které se konalo dne 29. 08. 2008 od 17.00 hod. v zasedací místnosti 
městského úřadu Buštěhrad 

č. 3/2008 
 
 
Přítomni: Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Václav Nový, Jana Zemanová, Magda Kindlová, 
Miroslav Oplt, Karel Trnobranský, Martin Ježek. 
 
Omluveni: Antonín Kadlec. 
 
 
Zasedání řídil starosta, který přivítal přítomné a prohlásil, že zasedání zastupitelstva  jako 
mimořádné a je usnášeníschopné. Navrhl, aby ověřovateli zápisu byli jmenováni Miroslava 
Burešová a Václav Nový aby diskuze a hlasování k jednotlivým bodům programu probíhalo 
ke každému bodu zvlášť. Jednomyslně odsouhlaseno. 
 
Starosta předložil zastupitelům ke schválení tento program jednání: 

1. Obecně závazná vyhláška města Buštěhrad č. 4/2008 
2. Usnesení 
3. Závěr 

 
 
Starosta požádal zastupitele o připomínky k programu zasedání, který zastupitelé obdrželi 
s předstihem. K programu nebyly připomínky a zastupitelé jej jednomyslně schválili. 
 
  1. Obecně závazná vyhláška města Buštěhrad č. 4/2008. 

Zastupitelům byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 o stanovení 
školského obvodu spádové základní školy Buštěhrad na základě § 8 odst. 2 písm. i) 
zákona č. 12/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a § 178 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon). Na základě dohody mezi městem Buštěhrad a obcí Čičovice 
se stanovuje školský obvod spádové základní školy Oty Pavla v Buštěhrad pro 1. – 9. 
ročník základní školy, který tvoří celé území obcí Buštěhrad a Čičovice. 

Jednomyslně schváleno 
 

  2. Usnesení. 
 Viz níže. 
 
  3. Závěr. 
 Program  byl  vyčerpán a zasedání bylo ukončeno v 18 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení 
z mimořádného zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), které se 
konalo dne 29. 08. 2008 od 17.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu  

č. 3/2008 
 
 

              
MěZ  po projednání: 
 

a) schvaluje 
1. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008 o stanovení školského obvodu spádové   
základní školy Buštěhrad na základě § 8 odst. 2 písm. i) zákona č. 12/2000 Sb., o 
obcích ve znění pozdějších předpisů a § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) s účinností od 1. 9. 2008. 

 
 
 
Zapsala:  Linda Libertinová …………………………………. 
 
starosta: Ing. Václav Nový….. ……………………………… 
 
 
Ověřovatelé: Miroslava Burešová ……………………………….. 
 
                      Ing. Václav Nový ..….………………….…………… 
 
 
 


