
                                                                            Zápis 
 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ) 
                           které se konalo dne  16. 12. 2009 od 17.30 hod. v kulturním středisku 
                                                                     č. 8/2009 
 
 
Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Martin Ježek, 
                        Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Miroslav Oplt, Magda Kindlová 
 
Za MěÚ:         Petr Mencl 
 
   
 
 
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 
Magda Kindlová, Jana Zemanová a návrhová komise pracovala ve složení: předseda- Lukáš 
Kohl, členové – Martin Ježek, Mirka Burešová 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. Kontrola plnění usnesení 
2. Rozpočtové provizorium pro rok 2010 a rozpočtové opatření č. 3/09 
3. Organizační a různé 
4. Diskuze (mimo body 1-3) 
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. 7/2009 Antonína Kadlece a  Miroslavu 
Burešovou, 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 plnění úkolů z posledního zasedání provedl starosta, který prohlásil, že úkoly 
s termínem splnění ke dni dnešního zasedání byly splněny a ostatní se průběžně plní. 
   

2. Rozpočtové provizorium pro rok 2010 a rozpočtové opatření č. 3/09 
2.1 Předsedkyně finančního výboru J. Zemanová předložila návrh, aby se 
hospodaření města v  r. 2010 řídilo předloženým rozpočtovým provizoriem. 
Rozpočtové provizorium bylo řádně vyvěšeno na úřední desce a nebyly k němu 
obdrženy žádné připomínky. Příjmy i výdaje jsou vyrovnané částkou 8 820.000,- Kč. 
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stanou 
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příjmy a výdaji rozpočtu města po jeho schválení. Zastupitelé rozpočtové provizorium 
pro rok 2010 jednomyslně schválili. 
2.2 Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili Rozpočtové opatření č. 3/2009. 
Tímto  opatřením dochází k přesunu rozpočtových prostředků v rámci jednotlivých 
položek, aniž by se změnil celkový objem a nedochází k rozpočtovému schodku. 
 
 

3. Organizační a různé 
3.1   Mgr. Mencl předložil cenovou nabídku firmy ELDATA pražská s.r.o., se sídlem 
Pražská 56, Nučice,  na vybudování bezpečnostního kamerového systému  
v Buštěhradě.  Předpokládaná výše inv. nákladů činí 1 200.000,- Kč bez DPH. Město 
Buštěhrad bude v souvislosti s touto nabídkou žádat o dotaci z programu „Prevence 
kriminality“. V případě zamítnutí této dotace budou náklady hrazeny z rozpočtu 
města. Jednomyslně schváleno. 
3.2 Zastupitelé projednali návrh Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené mezi 
městem Buštěhrad a firmou Project Development s. r. o. dne 15.11.2007, kterým se 
ruší čl. 6 kupní smlouvy a nahrazuje se novým zněním- viz. příloha tohoto zápisu. 
Návrh dodatku byl schválen 8 hlasy, L. Kohl se zdržel hlasování. 
3.3 Starosta podal informaci o  žádostech o. s. Buštěhrad sobě, které se týkají  
demolice Buštěhradského pivovaru a jsou adresovány  ministrovi kultury Prof. 
Václavu Riedlbauchovi. Předseda stavebního výboru L. Kohl  seznámil  zastupitele 
s návrhem stanoviska města k záměru na odstranění stavby, které bude předáno 
stavebnímu odboru Magistrátu města Kladna. Zastupitelé informaci vzali na vědomí 
a stanovisko jednomyslně schválili. 
3.4 Městský úřad obdržel žádost o změnu ÚP města Buštěhrad Lenky a Radky 
Böhmových, č.j. 2172,  týkající se zařazení pozemku parc.č. 1647/1 v k.ú. Buštěhrad 
pro výstavbu nízkopodlažního bydlení venkovského typu, a žádost manželů 
Luscoňových o tutéž změnu u pozemku parc.č. 936/1 v k.ú. Buštěhrad. Vzato na 
vědomí s tím, že obě žádosti budou opětovně posouzeny při zpracování 
změny/nového územního plánu. 
3.5  Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili finanční spoluúčast zřizovatele do 
max. výše 200.000,- Kč k dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje 
k projektu vybudování většího prostoru pro aktivizační programy seniorů v DPS 
Buštěhrad. 
3.6 Zastupitelé vzali na vědomí pozvání na 34. Ročník žákovského šachového turnaje 
„O putovní pohár města Buštěhradu“, který se bude konat 19. 12. 2009 v Sokolovně. 
3.7  Zastupitelé vzali na vědomí Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Oty 
Pavla v Buštěhradě pro šk. rok 2008/2009, kterou předložila ředitelka školy Mgr. 
Sklenářová 
 
 

4. Diskuze – (mimo body výše) – neproběhla. 
 

 
5. 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 přítomných 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 16. 12. 2009 od 17.30 hod. v kulturním st ředisku 
č. 8/2009 

 
 
 

MěZ po projednání: 
 

a) schvaluje 
1. Rozpočtové provizorium pro rok 2010. 
2. Rozpočtové opatření č. 3/2009. 
3. Záměr na vybudování bezpečnostního kamerového systému ve městě. 
4. Návrh dodatku  č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené mezi městem Buštěhrad a firmou 

Project Development  s. r. o. ze dne 15.11.2007. 
5. Finanční spoluúčast města do max. výše 200.000,- Kč k dotaci z Humanitáního 

fondu Středočeského kraje pro DPS Buštěhrad. 
6. Stanovisko města Buštěhrad k záměru odstranění stavby (Buštěhradský pivovar). 
 

 
b) bere na vědomí 

 
1. Informaci o dopisech, které o.s. Buštěhrad sobě  zaslalo ministrovi kultury ČR. 
2. Žádost sester Böhmových o změnu ÚP na zařazení pozemku parc.č. 1647/1 v  k. ú. 

Buštěhrad pro výstavbu nízkopodlažního bydlení venkovského typu. 
3. Žádost manželů Luscoňových o změnu ÚP na zařazení pozemku parc.č. 936/ v  k. 

ú. Buštěhrad pro výstavbu nízkopodlažního bydlení venkovského typu. 
4. Pozvání na 34. Ročník žákovského šachového turnaje “O putovní pohár města 

Buštěhradu“. 
5. Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Oty Pavla Buštěhrad pro šk. rok 

2008/2009. 
 
 

6.  Závěr 
Program byl vyčerpán  a zasedání bylo ukončeno v 19.00 hod. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala:   Jana Zemanová                         ……………………………….. 
 
Starosta:  Václav Nový                             ……………………………….. 
 
Místostarosta: Antonín Kadlec                 ……………………………….. 
   
Ověřovatelé:  Magda Kindlová                 ………………………………. 
 
                           Jana Zemanová                        …………………………………….. 


