
                                                                             Zápis 
 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), 

které se konalo dne  17. 9. 2009 od 16.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu 
                                                                     č. 5/2009 
 
 
Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Martin Ježek, 
                        Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová 
 
Za MěÚ:         Petr Mencl 
 
Omluveni:      Miroslav Oplt 
   
 
 
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 
Miroslava Burešová a Martin Ježek a návrhová komise pracovala ve složení: předseda- Lukáš 
Kohl, členové – Karel Trnobranský, Jana Zemanová 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. Organizační a různé. 
3. Diskuze. 
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 programu. 
K programu jednání nebyly připomínky a zastupitelé jej jednomyslně schválili. Následně 
starosta požádal ověřovatele zápisu ze zasedání č. 4/2009 Magdu Kindlovou a Antonína 
Kadlece, aby se vyjádřil 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. Organizační a různé 
2.1 Zastupitelé projednali navržené varianty ověřovací studie severozápadního 

obchvatu  Buštěhradu – silnice I/61 a vybrali variantu č. 3 s tím, že u této 
varianty bude provedena úprava – napojení komunikace (Tyršova ul.) na 
kruhový objezd u komunikace R7. Schváleno 6 hlasy, proti hlasovaly J. 
Zemanová a M. Burešová. 
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2.2 Ředitel ZUŠ Buštěhrad předložil zastupitelům  žádost o schválení navýšení 
kapacity ZUŠ na celkový počet 300 žáků. Jednomyslně schváleno. 

2.3 Ředitel ZUŠ Buštěhrad předložil zastupitelům návrh na jmenování Školské 
rady ZUŠ ve složení RNDr. Zuzana Gedeonová, Eva Peslová, Michaela 
Filková, Monika Horáková a Štěpán Gráf. K navrhovaným členům zastupitelé 
neměli připomínky. Jednomyslně schváleno. 

2.4 Ředitel ZUŠ seznámil zastupitele s přípravami oslav u příležitosti 60. výročí 
založení ZUŠ v Buštěhradě. Vzato na vědomí. 

2.5 Zastupitelé vzali na vědomí předložený Organizační plán činnosti ZUŠ pro 
školní rok 2009-2010. 

2.6 Zastupitelé vzali na vědomí Výroční zprávu ZUŠ za škol. r. 2008-2009          
II. pololetí. 

2.7 Ředitelka DPS požádala zastupitele o schválení nákupu nového PC a tiskárny 
pro DPS, aby se zakoupeným programem Pečovatelská služba mohli pracovat 
všichni zaměstnanci DPS. Celková cena nepřesáhne 20.000,- Kč. Jednomyslně 
schváleno. 

2.8 Zastupitelé jednomyslně schválili uzavření Smlouvy o zabezpečení výkonu 
pečovatelské služby mezi městem Buštěhrad a obcí Velké Přítočno. 

2.9 Zastupitelé jednomyslně schválili bezúplatný převod os. automobilu DACIA 
Logan, reg. zn. 9S4 9790 z majetku města Buštěhrad do majetku DPS 
Buštěhrad. Smlouvu o bezúplatném převodu zajistí Mgr. Mencl. 

2.10 Zastupitelé jednomyslně schválili odklad plateb za pečovatelské služby pro 
paní Helenu Balogovou. Na základě jejího zdravotního stavu jí byla podána 
žádost o příspěvek na péči. Po vyřízení této žádosti sociálním odborem 
Magistrátu v Kladně jí bude příspěvek vyplacen zpětně ke dni podání a dlužná 
částka tak bude na základě smlouvy doplacena DPS. 

2.11 Ředitelka ZŠ a MŠ V Buštěhradě předložila zastupitelům  návrh na úpravu 
provozní doby v Mateřské školce. Jednomyslně schváleno. 

2.12 Zastupitelé jednomyslně schválili pronájem nebytových prostor v DPS panu 
Jaroslavu Burgrovi za tržní cenu 300,-Kč/m2/rok. 

2.13 Zastupitelé jednomyslně schválili Vyhlášku o zahájení zjišťování průběhu 
hranic pozemků v k. ú. Buštěhrad Pozemkovým úřadem Kladno. 

2.14 Zastupitelé projednali a jednomyslně zamítli žádost Ing. Jiřího Janouškovce o 
zaslání výzvy majitelům pozemků pod místní komunikací v ul. Okružní na 
darování těchto pozemků městu a souhlas s převodem orné půdy na 
komunikaci. 

2.15 Mgr. Mencl seznámil zastupitele s návrhem MěÚ na změnu organizačního řádu 
ke dni 18. 9. 2009 - snížení stálého počtu technických služeb o 1 osobu a 
zrušení pracovní pozice  mistr technických služeb - z důvodu zvýšení efektivity 
práce a snížení mzdových nákladů. Řízením TS bude pověřen František Rák.  
Zastupitelé návrh jednomyslně  schválili. 

2.16 Zastupitelé projednali a většinou hlasů všech zastupitelů schválili  
rozpočtové opatření č. 1/2009, kterým se z rozpočtové položky 3326  přesunují 
částky uvedené pod body   2.17 – 2.20 (Průběh hlasování: body 2.16 – 2.19 
schváleny šesti hlasy, L. Kohl a M. Ježek se hlasování zdrželi, bod 2.20 
schválen jednomyslně). 

2.17 Sdružení STŘELA Buštěhrad požádalo o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 
25.000,- Kč na obnovu táborového vybavení. Zastupitelé rozhodli 
požadovanou částku sdružení poskytnout formou dotace města –  finanční krytí 
bude řešeno v rámci rozpočtového opatření č. 1/2009. 
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2.18 SOKOL Buštěhrad požádal o mimořádnou dotaci ve výši 60.000,- Kč na 
sportovní dovybavení sokolovny-finanční krytí bude řešeno v rámci 
rozpočtového opatření č. 1/2009. 

2.19 Zastupitelé  projednali návrh ředitele ZUŠ na finanční zabezpečení oslav       
60. výročí ZUŠ a rozhodli o mimořádné dotaci: 50.000 Kč bude poskytnuto na 
technické zabezpečení (tisk kalendáře a prop. materiálů ), 30.000,- Kč bude 
poskytnuto na občerstvení. Finanční krytí bude řešeno v rámci rozpočtového 
opatření č. 1/2009.  

2.20 Zastupitelé rozhodli  o dovybavení kuchyně v mateřské škole myčkou na 
nádobí v hodnotě do 100.000,- Kč-. Finanční krytí bude řešeno v rámci 
rozpočtového opatření č. 1/2009.  

2.21 Starosta informoval zastupitele o špatném stavu vybavení v kuchyni školní 
jídelny. Zastupitelé jednomyslně schválili, aby ředitelka školy zabezpečila 
zpracování investičního záměru na rekonstrukci kuchyně. 

2.22 Starosta seznámil zastupitele  s nabídkou na vybudování příčného prahu pro 
max. rychlost 30 km/hod. s integrovaným červenobílým přechodem pro chodce 
u ZŠ v Tyršově ulici v celkové hodnotě do 200.000,- Kč. Jednomyslně 
schváleno. 

2.23 Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili  zpracování projektu a jeho  
realizaci, která zabezpečí  přechod pro chodce na křižovatce u hřbitova a 
vybudování parkovacích míst.  

2.24 Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili zpracování projektu na 
komplexní dopravní řešení v ul Hřebečská s tím, že v letošním roce MěÚ 
zajistí vypracování projektu a realizace proběhne v r. 2010. 

2.25 Zastupitelé projednali žádost p. Ladislava Němejce o pronájem části pozemku 
parc.č. 1560/2 a parc.č. 1565/1 o celkové výměře 507,5m2. Žádost byla 
jednomyslně schválena za podmínek uvedených ve Smlouvě o nájmu 
pozemku. 

2.26 Zastupitelé  jednomyslně schválili vyvěšení Záměru města Buštěhrad na 
prodej pozemků k.ú. Buštěhrad: část pozemku parc.č. 276/1 o velikosti do 
50m2, část pozemku parc.č. 276/1 o rozměrech 23m2, a část pozemku parc.č. 
394 o rozměrech 21m2za podmínek stanovených městem Buštěhrad. 

2.27 Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili Smlouvu o provozování 
mobilního sběrného dvora v k.ú. Buštěhrad ve smyslu zákona 185/2001 Sb. 
mezi městem Buštěhrad a Městským podnikem služeb Kladno spol. s  r. o. 

2.28 Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili Smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace z Fondu rozvoje obcí a měst (FROM) z rozpočtu Středočeského kraje na 
podíl při zajištění realizace projektu „Rekonstrukce místních komunikací“,    
ev. č. FROM267/2009. 

2.29 Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili zadávací dokumentaci pro 
výběrové řízení na akci Buštěhrad – Park Ořešín, které bude zajišťovat firma 
SIGOS,     s. r. o., Kladno. 

2.30 Místostarosta A. Kadlec předložil zastupitelům žádost p. Michala Maráka o 
opravu opěrné zdi u domu č. p. 233 (Zámecké schody). Zastupitelé pověřili 
MěÚ  k jednání za účelem poskytnutí případné dotace na opravu této zdi.  

2.31 Místostarosta předložil žádost manželů Mikšovicových o vybudování dešťové 
kanalizace v  ul. Hřebečská a Švermova. Zastupitelé   žádost jednomyslně 
zamítli s tím, že realizace se odkládá na příští roky v závislosti na finančních 
možnostech města.  
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2.32 Městský úřad, jako vlastník kanalizační sítě, ve spolupráci s firmou VEOLIA, 
vyzve občany, kteří se dosud nepřipojili na veřejnou část splaškové kanalizace, 
aby doložili doklady o způsobu likvidace odpadních vod ze svých nemovitostí, 
případně se přihlásili k napojení na kanalizační síť. Zastupitelé tento dopis 
jednomyslně schválili. 

2.33 Zastupitelé jednomyslně zamítli nabídku firmy Antigraffiti AGB, Kladno, na 
ochranný nátěr zdiva v Buštěhradě. 

2.34 Zastupitelé projednali žádost V. Mattasové o změnu ÚP parc.č. 1529 o výměře 
954m2 v k.ú. Buštěhrad. Vzato na vědomí s tím, že žádost bude posouzena 
v rámci další změny ÚP.  

2.35 Zastupitelé jednohlasně schválili kupní smlouvu na pozemek parc. č. 1562/4  
o výměře 131m2 a pozemek parc.č. 1565/6 o výměře 259m2 za celkovou částku 
222.040,- Kč (pozemky pod ZŠ Buštěhrad)  mezi městem Buštěhrad  a 
majitelkou pozemku paní Evou Sládkovou. 

2.36 Starosta V. Nový společně s M. Kindlovou předložili zastupitelům návrh 
projektu rekonstrukce zámku Buštěhrad v souvislosti s využitím části budovy 
pro umístění Osmiletého gymnázia Buďánka, o. p. s. Zastupitelé pověřili  
městský úřad  k dalším jednáním vztahujícím se využití objektu zámku a 
zajištění pořízení tzv. Studie proveditelnosti pro zámek Buštěhrad. 

2.37 Zastupitelé pověřili  městský úřad zabezpečením projektu na vybudování 
splaškové kanalizace v lokalitách Na Chmelnici a za hřbitovem, které nebyly 
do původního projektu zahrnuty. 
 

3. Diskuze  
3.1 M. Burešová informovala zastupitele o špatném stavu chodníků v ul. Tyršova   

směrem od prodejny potravin do ul. Vrapické. Opravu zabezpečí MěÚ. 
3.2 M. Burešová požádala MěÚ o prověření možnosti posunutí dopravního 

označení města v ul. Vrapická směrem k haldě. MěÚ zajistí  tuto úpravu ve 
spolupráci se správcem komunikace.   
                                                                                                             

   
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 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  17. 9. 2009 od 16.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu 
                                                                     č. 5/2009 

 
 
MěZ po projednání: 
 

a) schvaluje 
1. Variantu č. 3 ověřovací studie severozápadního obchvatu Buštěhradu – silnice I/61 

s napojením komunikace z Tyršovy ul. na kruhový objezd u R7. 
2. Navýšení kapacity Základní umělecké školy Buštěhrad (ZUŠ) na celkový počet 

300 žáků. 
3. Návrh na jmenování školské rady ZUŠ. 
4. Nákup počítače a tiskárny pro DPS Buštěhrad.  
5. Smlouvu o zabezpečení výkonu pečovatelské služby mezi městem Buštěhrad a 

obcí Velké Přítočno. 
6. Bezúplatný převod os. Automobilu DACIA Logan, reg. zn. 9S4 9790 z majetku 

města Buštěhrad do majetku DPS Buštěhrad. 
7. Odklad plateb za pečovatelské služby pro paní Helenu Balogovou. 
8. Úpravu provozní doby v mateřské školce. 
9. Pronájem nebytových prostor v DPS Buštěhrad panu Jaroslavu Burgrovi za cenu 

300,- Kč/m2/rok. 
10. Vyhlášku o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků v k.ú. Buštěhrad 

Pozemkovým úřadem Kladno. 
11. Změnu organizačního řádu MěÚ ke dni 18. 9. 2009 - snížení stálého počtu 

technických služeb o 1 osobu a zrušení pracovní pozice  mistr technických služeb.  
12. Rozpočtové opatření č. 1/2009. 
13. Zpracování investičního záměru na rekonstrukci školní jídelny v ZŠ Buštěhrad. 
14. Projekt a vybudování příčného zpomalovacího prahu s integrovaným přechodem 

pro chodce v Tyršově ul. u základní školy. 
15. Projekt a realizaci přechodu pro chodce na křižovatce u hřbitova a vybudování 

parkovacích míst.  
16. Zpracování projektu na komplexní dopravní řešení v ul. Hřebečská. 
17. Smlouvu o pronájmu části obecního pozemku parc.č. 1560/2 a 1565/1  o celkové 

výměře 507,5 m2 v  k. ú. Buštěhrad panu Ladislavu Němejcovi. 
18. Zveřejnění záměru na odprodej části obecních pozemků parc.č. 276/1, 276/1          

a  394. 
19. Smlouvu o provozování mobilního sběrného dvora v k. ú. Buštěhrad mezi městem 

Buštěhrad a Městským podnikem služeb Kladno spol. s  r. o. 
20. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Fondu rozvoje obcí a měst (FROM) 

z rozpočtu Středočeského kraje na zajištění realizace projektu „Rekonstrukce 
místních komunikací - ulice Husova“). 

21. Zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na akci Buštěhrad – Park Ořešín.   
22. Výzvu vlastníkům nemovitostí, kteří své nemovitosti dosud nepřipojili na veřejnou 
část splaškové kanalizace. 

23. Kupní smlouvu na pozemky (v areálu základní školy) parc. č. 1562/4 a  1565/6  
mezi městem Buštěhrad a majitelkou pozemku paní Evou Sládkovou. 
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b) zamítá 

1. Žádost Ing. Jiřího Janouškovce o zaslání výzvy majitelům pozemků pod místní 
komunikací v ul. Okružní. 

2. Žádost manželů Mikšovicových o vybudování dešťové kanalizace v ul. Hřebečská 
a Švermova. 

3. Nabídku firmy Antigraffiti AGB Kladno. 
 

c) bere na vědomí 
1. Zprávu ředitele ZUŠ o přípravách oslavy u příležitosti 60. Výročí ZUŠ Buštěhrad 
2. Organizační plán činnosti ZUŠ Buštěhrad 
3. Výroční zprávu ZUŠ Buštěhrad za šk. rok 2008-2009  II. pololetí. 
4. Žádost V. Mattasové o změnu územního plánu. 

 
d) ukládá 

1. Městskému úřadu - zabezpečit pořízení Studie proveditelnosti pro zámek 
Buštěhrad. 

2. Městskému úřadu - zajistit zpracování projektů na vybudování splaškové 
kanalizace v lokalitách Na Chmelnici a za hřbitovem. 

3. Městskému úřadu - zabezpečit opravu chodníku v Tyršově ul. 
4. Městskému úřadu - ve spolupráci s SÚS Kladno zabezpečit posunutí dopravního 

označení města ve Vrapické ulici směrem k haldě. 
 
 
 

5.  Závěr 
Program byl vyčerpán  a zasedání bylo ukončeno v 19.10 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala:   Jana Zemanová                         ……………………………….. 
 
Starosta:  Václav Nový                             ……………………………….. 
 
Místostarosta: Antonín Kadlec                 ……………………………….. 
 
Ověřovatelé:  Miroslava Burešová            ………………………………. 
 
                      Martin Ježek                        ………………………………. 


