
Zápis 
 
ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), které se konalo dne 14. 10. 2009 

od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad 
                                                                     č. 6/2009. 
 
 
Přítomni: V. Nový, A. Kadlec, K. Trnobranský, L. Kohl, M. Oplt, J. Zemanová, M. Kindlová 
a M. Ježek, M. Burešová. 
 
Hosté: Mgr. V. Jilečková 
 
Zasedání řídil starosta, který přivítal přítomné a prohlásil, že jednání zastupitelstva bylo řádně 
svoláno, vyhlášeno a je usnášeníschopné.  Navrhl, aby ověřovateli zápisu byli jmenováni      
M. Kindlová a J. Zemanová a návrhová komise pracovala ve složení: předseda – A. Kadlec, 
členové – M. Burešová a K. Trnobranký 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. Strategický plán města Buštěhrad. 
3. Organizační a různé. 
4. Diskuse (mimo body 2 a 3). 
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 programu. 
K programu jednání nebyly připomínky a zastupitelé jej jednomyslně schválili. Následně 
starosta požádal ověřovatele zápisu ze  zasedání č. 5/2009 M. Burešová a M. Ježeka, 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 pln ění usnesení minulého zasedání. 
Kontrolu uložených úkolů ze zasedání č. 5/2009 provedl starosta V. Nový, který 
oznámil, že všechny úkoly s termínem splnění do dne konání zasedání byly splněny a 
další se průběžně plní. Jednomyslně schváleno. 

 
 

2. Strategický plán města Buštěhrad. 
Starosta předal slovo Mgr. V. Jilečkové, která přítomným vysvětlila co je Strategický 
plán, jaké náležitosti obsahuje a jaký má význam pro město. Dále poukázala na to, že 
Strategický plán bude vyvěšen na webových stránkách města, kde jej budou mít 
všichni obyvatelé k dispozici. Starosta tedy předložil zastupitelům návrh 
zpracovaného Strategického plánu města a ten byl jednomyslně schválen. 
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 3. Organizační a různé. 

3.1 Zastupitelé projednali žádost Výcvikové stanice (VS) chovatelů poštovních holubů 
Buštěhrad  o pronájem části pozemku parc. č. 1827 v k. ú. Buštěhrad. Zastupitelé 
jednomyslně schválili zveřejnění záměru na pronájem tohoto pozemku. 

3.2 Zastupitelé projednali žádost manž. Tatíčkových, Doksy o změnu ÚP týkající se 
změny pozemku parc. č. 1977/7 v k. ú. Buštěhrad z orné půdy na průmyslovou 
zónu. Zastupitelé tuto žádost vzali na vědomí s tím, že návrh na zařazení tohoto 
pozemku vzejde od zpracovatele další změny ÚP města Buštěhrad. 

3.3 Zastupitelé projednali žádost pí. Dundrové a pí. Adamové, Buštěhrad o změnu ÚP 
týkající se změny pozemku parc. č. 1977/1 v k. ú. Buštěhrad z orné půdy na 
průmyslovou zónu. Zastupitelé tuto žádost vzali na vědomí s tím, že návrh na 
zařazení tohoto pozemku vzejde od zpracovatele další změny ÚP města Buštěhrad. 

3.4 Zastupitelům byl předložen návrh smlouvy o dílo s fou IMIKA – project 
management & engineering s. r. o. Praha včetně Dodatku č. 1, týkající se 
vybudování multifunkčního školního hřiště v areálu Základní školy Buštěhrad na 
pozemku parc. č. 1565/1 a 165/3 v k. ú. Buštěhrad. Cena za dílo je v celkové výši 
1.179.958,- bez DPH. Schváleno většinou hlasů všech zastupitelů. Hlasování  se 
zdržel L. Kohl.   

3.5 Zastupitelé schválili nákup komunálního stroje BELOS TRANS PRO 45 HP vč. 
příslušenství pro TS Buštěhrad za celkovou cenu 2.380.000,- vč. DPH. 

3.6 Zastupitelé vzali na vědomí informaci o vyhlášeném ředitelském volnu ve dnech 
26. a 27. října 2009 v ZŠ Buštěhrad. 

3.7 ZUŠ Buštěhrad navrhuje řediteli B. Bednářovi odměnu z finančních prostředků od 
KÚSK Praha. Jednomyslně schváleno. 

3.8 Zastupitelé jednomyslně schválili použití rezervního fondu ZUŠ Buštěhrad na 
případné financování učebních pomůcek nebo materiálu pro potřeby ZUŠ.    

3.9 Zastupitelé vzali na vědomí výroční zprávu o činnosti ZUŠ Buštěhrad za školní rok 
2008 – 2009. 

3.10 Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili smlouvu na odkup pozemků 
par. č. 939, 940, 941/1, 941/2, 1838 a 1841v k. ú. Buštěhrad od pana Škubánka o 
celkové výměře 2888 m2, za cenu 50,-/m2. Pozemky se nachází na místě, kde je v 
budoucnu plánován nový rybník.  

3.11 Zastupitelé jednomyslně schválili bezúplatný převod části pozemku parc. č. 
1844/1 v k. ú. Buštěhrad od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví města. 

3.12 Zastupitelé jednomyslně schválili smlouvu s občanským sdružením Felis 
catus, provozující útulek pro opuštěné kočky. Výše ročního příspěvku pro OS bude 
do 25.000,- Kč za umístění opuštěných koček (počet bude upřesněn podle výše 
příspěvku). 

3.13 Zastupitelé projednali žádost fy KOMA – Servis s. r. o.., Ostrava - Vítkovice 
týkající se plánované výstavby fotovolkaické elektrárny – výrobny s instalovaným 
výkonem 5 MWe, která má být umístěna na pozemku parc. č.  1897/1 v k. ú. 
Buštěhrad. K tomuto bodu podal vysvětlení L. Kohl. Tato žádost byla schválena 
většinou hlasů všech zastupitelů, při hlasování se zdržel M. Oplt. 

3.14 Zastupitelé jednomyslně schválili předběžný souhlas k vybudování plánované 
bioelektrárny – výrobny s instalovaným výkonem 5,5 MWe, která má být umístěna 
na pozemcích parc. č. 1897/37, 1897/41, 1897/119 a 1897/120 v k. ú. Buštěhrad za 
podmínky, že nedojde ke zvýšení dopravní zátěže z nákladní automobilové dopravy 
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v  k. ú. Buštěhrad a zásobování biomasou bude probíhat až do vybudování 
severozápadního obchvatu Buštěhradu výlučně po železnici.  

3.15 Zastupitelé jednomyslně schválili Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo pro rok 
2009 s akad. Sochařem Janem Bradnou. Jedná se o další etapu rekonstrukce sloupu 
s reliéfem Panny Marie Staroboleslavské – morového sloupu v Buštěhradě. Celková 
cena díla podle dodatku činí  143.320,- Kč. 

3.16 Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili úplné znění zřizovacích listin 
Základní umělecké školy Buštěhrad,  Základní školy a Mateřské školy Oty Pavla 
Buštěhrad, DPS Buštěhrad, okres Kladno, účinnost od 1. 11. 2009. 

3.17 Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili smlouvy o dílo s fa Finanční 
poradenství s. r. o., Praha na zpracování a předložení žádostí o poskytnutí dotace na 
projekt „Rekonstrukce sportovního areálu ve městě Buštěhrad“ z Regionálního 
operačního programu Střední Čechy (ROP SČ) za celkovou cenu 200 tisíc Kč 
+DPH a z Fondu rozvoje obcí a měst (FROM SČ) za celkovou cenu 90 tisíc Kč 
+DPH a dále na projekt „Oprava a vybavení základní školy“ z FROM SČ za 
celkovou cenu 90 tisíc Kč + DPH. 

 
 
 4. Diskuse. 

Nikdo z diskutujících netrval na tom, aby byl jeho příspěvek zanesen do tohoto 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. Viz níže. 
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Usnesení 
ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), 

které se konalo dne 14. 10. 2009 od 17.30 hod. v Kulturním st ředisku 
č. 6/2009. 

 
MěZ po projednání: 
 

a) schvaluje: 
1. Strategický plán města Buštěhrad. 
2. Zveřejnění záměru na pronájem  části pozemku parc. č. 1827 v k. ú. Buštěhrad   

chovatelům poštovních holubů. 
3. Smlouvu o dílo včetně Dodatku č. 1 s firmou IMIKA – project management & 

engineering s. r. o. Praha týkající se vybudování multifunkčního školního 
hřiště v areálu základní školy.  

4. Nákup komunálního stroje BELOS TRANS PRO 45 HP s příslušenstvím. 
5. Odměnu řediteli Základní umělecké školy  (ZUŠ) Buštěhrad  B. Bednářovi.  
6. Použití rezervního fondu ZUŠ Buštěhrad na financování učebních pomůcek 

nebo materiálu pro potřeby ZUŠ.    
7. Smlouvu na odkup pozemků par. č. 939, 940, 941/1, 941/2, 1838 a 1841 v k. ú. 

Buštěhrad od pana Škubánka. 
8. Bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1844/1 v k. ú. Buštěhrad od Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města. 
9. Smlouvu s občanským sdružením Felis catus provozujícím útulek pro opuštěné 

kočky.  
10. Žádost fy KOMA – Servis s. r. o., Ostrava - Vítkovice týkající se plánované 

výstavby fotovoltaické elektrárny – výrobny s instalovaným výkonem 5 MWe, 
která má být umístěna na pozemku parc. č.  1897/1 v k. ú. Buštěhrad.  

11. Vydání předběžného souhlasu k vybudování plánované bioelektrárny – 
výrobny s instalovaným výkonem 5,5 MWe  umístěné na pozemcích parc. č. 
1897/37, 1897/41, 1897/119 a 1897/120 v k. ú. Buštěhrad za podmínky, že 
nedojde ke zvýšení dopravní zátěže z nákladní automobilové dopravy v k. ú. 
Buštěhrad a zásobování biomasou bude probíhat až do vybudování 
severozápadního obchvatu Buštěhradu výlučně po železnici. 

12. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo pro rok 2009 s akad. Sochařem Janem 
Bradnou na restaurování a zhotovení kopie barokního sloupu.  

13. Úplné znění zřizovacích listin Základní umělecké školy Buštěhrad,  Základní 
školy a Mateřské školy Oty Pavla Buštěhrad, DPS Buštěhrad, okres Kladno 
účinnost od 1. 11. 2009.  

14. Smlouvy o dílo s fa Finanční poradenství, s. r. o. Praha na zpracování a 
předložení žádostí o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce sportovního 
areálu ve městě Buštěhrad“ z Regionálního operačního programu Střední 
Čechy (ROP SČ) a z Fondu rozvoje obcí a měst (FROM SČ)  a na projekt 
„Oprava a vybavení základní školy“ z FROM SČ. 

 
 

 
b) vzalo na vědomí: 

1. Žádost manž. Tatíčkových, Doksy o změnu ÚP týkající se změny pozemku 
parc. č. 1977/7 v k. ú. Buštěhrad z orné půdy na průmyslovou zónu. 
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2. Žádost pí. Dundrové a pí. Adamové, Buštěhrad o změnu ÚP týkající se změny 
pozemku parc. č. 1977/1 v k. ú. Buštěhrad z orné půdy na průmyslovou zónu. 

3. Informaci o vyhlášeném ředitelském volnu ve dnech 26. a 27. října 2009 v ZŠ 
Buštěhrad. 

4. Výroční zprávu o činnosti ZUŠ Buštěhrad za školní rok 2008 – 2009. 
 

 
 
6. Závěr.  

Program byl vyčerpán a zasedání bylo ukončeno v 19.45 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Linda Libertinová………………………………. 
 
Starosta: Václav Nový ……………………………………   
 
Místostarosta: Antonín Kadlec ......................…………….                  
 
Ověřovatelé: M. Kindlová …………......................……… 
  
                   J. Zemanová .…..….....……….……………..  


