
Zápis 
 
ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 25. 3. 2009 

od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad 
                                                                     č. 2/2009. 
 
 
Přítomni: V. Nový, A. Kadlec, K. Trnobranský, M. Burešová, L. Kohl, M. Oplt, J. Zemanová 
a M. Kindlová. 
 
Omluveni: M. Ježek. 
 
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    
M. Kindlová a M. Burešová a návrhová komise pracovala ve složení: předseda – L. Kohl, 
členové – M. Oplt a J. Zemanová 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. Rozpočet města na rok 2009. 
3. Organizační a různé. 
4. Diskuse. 
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. 1/2009 J. Zemanovou a Miroslava Oplta, 
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 plnění usnesení minulého zasedání. 
Kontrolu uložených úkolů ze zasedání č. 1/2009 provedl předseda kontrolního výboru 
Miroslav Oplt, který oznámil, že všechny úkoly s termínem splnění do dne konání 
zasedání byly splněny a další se průběžně plní. 

 
2. Rozpočet města na rok 2009. 

Návrh rozpočtu sestavil finanční výbor ve spolupráci s městským úřadem (MěÚ). 
Rozpočet města je zpracován v souladu s platnou legislativou, návrh byl vyvěšen na 
úřední desce a ve stanovené lhůtě nebyly obdrženy žádné připomínky. Starosta předal 
slovo předsedkyni finančního výboru za účelem bližšího vysvětlení návrhu rozpočtu. 
J. Zemanová přednesla komentář k rozpočtu, který je navrhován jako vyrovnaný 
v těchto objemech: na straně příjmů a výdajů ve výši  52.572.400,- Kč.  Rozpočet 
města byl jednomyslně schválen. 
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 3. Organizační a různé. 
 

3.1 Městské zastupitelstvo projednalo Žádost pí O. Jeřábkové, Středokluky o změnu 
územního plánu týkající se výměr parcel na pozemku parc. č. 1819/43 z původní 
výměry 1.000 m2 dle ÚP města na max. výměru 800 m2 (1 parcelu). Dále zúžení 
cesty mezi parcelami 1819/19 a 1819/43 z 10 m na nejvýše 8 m. Vzhledem 
k regulativům, které jsou uvedeny v textové části územního plánu města Výbor pro 
výstavbu nedoporučuje vyhovět této žádosti. Zastupitelé tuto žádost zamítli, A. 
Kadlec se zdržel hlasování. 

3.2 Zastupitelé projednali udělení mimořádné odměny řediteli Základní umělecké školy 
(ZUŠ) Bohumilu Bednářovi ve výši 9.000,- Kč. Prostředky na mimořádné odměny 
obdržela ZUŠ od Krajského úřadu Středočeského kraje. Jednomyslně schváleno. 

3.3 Zastupitelé projednali předložený návrh sociálně zdravotního výboru týkající se 
přidělení volného bytu v Domě s pečovatelskou službou Buštěhrad (DPS) žadatelce pí. 
Haně Brejchové. Paní Brejchová splnila veškeré podmínky pro přidělení bytové 
jednotky v DPS. Jednomyslně schváleno. 

3.4 MěZ projednalo smlouvu s firmou Ekonomické a právní poradenství s. r. o., Roudnice 
nad Labem  na projekční a inženýrskou činnost „Legalizace stavby – Fotbalové hřiště 
– Buštěhrad“. Cenová nabídka činí 41.750,- Kč bez DPH. Jednomyslně schváleno. u. 

3.5 MěZ projednalo a jednomyslně schválilo podání Žádosti o udělení dotace 
Integrovaného operačního programu „Typový projekt – Czech-POINT – Kontaktní 
místo (Upgrade)“ včetně Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace. Finanční rámec 
dotace na způsobilé výdaje činí 68.540,- Kč (dotace ze strukturálního fondu ERDF 
85% tj. 58.259 a spoluúčast obce 15% tj. 10.281,- Kč). 

3.6 Zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo zadávací podmínky a znění 
smlouvy pro dodávku stavby „Buštěhrad – Snižování spotřeby energie v MŠ 
Hřebečská“. Jediným kritériem mimo obecná kritéria (kvalifikační a další 
předpoklady) je cena za dílo. Zadávací podmínky byly schváleny i poskytovatelem 
dotace.  

3.7 MěZ jednomyslně schválilo k akci „Buštěhrad – Snižování spotřeby energie v MŠ 
Hřebečská“ členy komise pro otevírání obálek ve složení Antonín Kadlec, Jana 
Zemanová a Mgr. Petr Mencl. 

3.8 MěZ projednalo a jednomyslně schválilo složení hodnotící komise k veřejné zakázce 
„Buštěhrad – Snižování spotřeby energie v MŠ Hřebečská“.  
Členové hodnotící komise: 
Ing. Tomáš Kraus, zástupce zadavatele 
Ing. Tomáš Dvořák, nezávislý odborník  
Doc. Ing. Karel Trnobranský, zástupce zadavatele 
Ing. Arch. Lukáš Kohl, zástupce zadavatele 
Jana Zemanová, zástupce zadavatele 
Náhradníci členů hodnotící komise: 
Ing. Otakar Hrdlička, zástupce zadavatele 
Ing. Jan Kasalický, nezávislý odborník 
Ing. Martin Ježek, zástupce zadavatele 
Miroslava Burešová, zástupce zadavatele 
RNDr. Miroslav Oplt CSc., zástupce zadavatele 

3.9 Zastupitelé jednomyslně schválili firmu PROJEKT SERVIS k dopracování projektů 
týkajících se zateplení budov Základní školy (II. stupeň) a DPS Buštěhrad.  
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3.10 Zastupitelé jednomyslně schválili žádost ZŠ a MŠ Buštěhrad týkající se  
prominutí poplatku ze vstupného na školní ples, který se bude konat dne 4. 4. 2009. 
Případný výtěžek bude věnován na školní pomůcky. 

3.11 Zastupitelům bylo předloženo Vyjádření zřizovatele k projektu týkající se 
„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.  Cílem projektu je modernizace a zkvalitnění 
výuky ve škole. Projekt usiluje o celkovou proměnu školy, která se promítne do 
inovovaného školního vzdělávacího programu a zasáhne první i druhý stupeň základní  
školy.   Požadovaná výše finanční podpory v rámci projektu je 6.111.830,- Kč. Doba 
trvání projektu je 2009 – 2012 – 2017. Zřizovatel tímto doporučuje předložení žádosti 
o výše uvedený grantový projekt a zároveň se zavazuje poskytnout škole případné 
prostředky na udržitelnost projektu v období 2012 – 2017. Jednomyslně schváleno. 

3.12 Starosta informoval zastupitele o konání dražby k nemovitosti čp. 701 na 
pozemku parc. č. 1831/7 a 1831/5 v k. ú. Buštěhrad. Zastupitelé jednomyslně 
odsouhlasili složení dražební jistiny ve výši 150.000,- Kč těsně před konáním dražby a 
účast města resp.  starosty  na této dražbě až do výše 500 Kč/m2. 

3.13 Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili odkoupení pozemku parc. č. 
1936/5 v k. ú. Buštěhrad, který je v ÚP zakreslen jako les zvláštního určení za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem, který zpracuje JUDr. Jaroš. 

3.14 Zastupitelé jednomyslně schválili Dodatek č. 3 k dohodě ze dne 28. 2. 2008 
s fou RFK Invest a. s. a Ing. Václavem Weissem týkající se prodloužení termínu ke 
splnění dohody o 1 měsíc tj. do 30. 4. 2009. 

3.15 Zastupitelé jednomyslně schválili bezúplatný převod pozemků parc. č. 159/7, 
1770/5, 1844/2 a 1954/3 v k. ú. Buštěhrad a převod pozemků parc. č. 1723/10, 
1723/11 a 1723/12 v k. ú. Buštěhrad za úplatu od Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Územní pracoviště Střední Čechy, Odloučené pracoviště Kladno. 

3.16 Starosta podal informaci o možnosti získání dotací na opravu místních 
komunikací a chodníků ve výši do 2 mil. Kč. Projekt byl zpracován na ulice Husova a 
Sokolská.  Zastupitelé jednomyslně schválili podání žádosti o dotaci na rekonstrukci 
místních komunikací a chodníků pro ulici Husova  ve výši 2 mil. Kč. z programu 
Středočeského kraje FROM,   podíl vlastních zdrojů ve výši 292 899,- Kč. a  ukládají 
MěÚ  zabezpečit pořízení studií pro ulice Javorová, Topolová a část ulice Družstevní 
(nová lokalita Na Chmelnici). 

3.17 Zastupitelstvo  projednalo žádost manž. Luscoňových o úpravu části ulice 
Sadová (vjezd k pozemku parc. č. 936/1 v k. ú. Buštěhrad). Zastupitelé tuto žádost 
jednomyslně zamítli z důvodu nemožného technického provedení. 

3.18 Starosta předložil podnět paní Mrkvičkové týkající se osázení stromů na ulici 
Kladenská. L. Kohl navrhl, aby ulice Kladenská byla zahrnuta do zpracování 
koncepce regenerace veřejné zeleně v Buštěhradě. Jednomyslně schváleno.  

 
 4. Diskuse. 
  Mimo bod 3 diskuse neproběhla. 
 
 
 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.  
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Usnesení 
ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne 25. 2. 2009 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad 
č. 2/2009. 

 
MěZ po projednání: 
 

a) schvaluje: 
1. Rozpočet města na rok 2009, který je vyrovnaný na straně příjmů a výdajů ve výši 

52.572.400,- Kč. 
2. Mimořádnou odměnu řediteli ZUŠ Bohumilu Bednářovi.  
3. Přidělení volného bytu  v DPS  paní Haně Brejchové. 
4. Smlouvu s  firmou Ekonomické a právní poradenství s. r. o., Roudnice nad Labem,  na 

projekční a inženýrskou činnost „Legalizace stavby – Fotbalové hřiště – Buštěhrad“.  
5. Podání Žádosti o udělení dotace Integrovaného operačního programu „Typový projekt 

– Czech-POINT – Kontaktní místo (Upgrade).  
6. Zadávací podmínky a návrh smlouvy pro dodávku stavby „Buštěhrad – Snižování 

spotřeby energie v MŠ Hřebečská“. 
7. Komisi pro otevírání obálek pro akci „Buštěhrad – Snižování spotřeby energie v MŠ 

Hřebečská“ ve složení Antonín Kadlec, Jana Zemanová a Mgr. Petr Mencl. 
8. Hodnotící komisi k veřejné zakázce „Buštěhrad – Snižování spotřeby energie v MŠ 

Hřebečská“ ve složení:  
Členové hodnotící komise: 
Ing. Tomáš Kraus, zástupce zadavatele 
Ing. Tomáš Dvořák, nezávislí odborník  
Doc. Ing. Karel Trnobranský, CSc., zástupce zadavatele 
Ing. Arch. Lukáš Kohl, zástupce zadavatele 
Jana Zemanová, zástupce zadavatele 
Náhradníci členů hodnotící komise: 
Ing. Otakar Hrdlička, zástupce zadavatele 
Ing. Jan Kasalický, nezávislí odborník 
Ing. Martin Ježek, zástupce zadavatele 
Miroslava Burešová, zástupce zadavatele 
RNDr. Miroslav Oplt, CSc., zástupce zadavatele 

9. Firmu PROJEKT SERVIS k dopracování projektů týkající se zateplení budov 
Základní školy (II. Stupeň) a DPS Buštěhrad. 

10. Žádost ZŠ a MŠ Buštěhrad o  prominutí poplatku ze vstupného na školní ples. 
11. Podání žádosti o dotaci a poskytnutí vlastních zdrojů na udržitelnost projektu ZŠ a MŠ 

Buštěhrad týkajícího se „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ v základních školách.   
12. Účast města v dražbě  nemovitosti čp. 701 na pozemku parc. č. 1831/7 a 1831/5 v k. ú. 

Buštěhrad. 
13. Odkoupení pozemku parc. č. 1936/5 v k. ú. Buštěhrad, který je v ÚP zakreslen jako les 

zvláštního určení za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
14. Dodatek č. 3 k dohodě ze dne 28. 2. 2008 s firmou RFK Invest a. s. a Ing. Václavem 

Weissem týkající se prodloužení termínu ke splnění dohody. 
15. Bezúplatný převod pozemků parc. č. 159/7, 1770/5, 1844/2 a 1954/3 v k. ú. Buštěhrad 

a převod pozemků parc. č. 1723/10, 1723/11 a 1723/12 v k. ú. Buštěhrad za úplatu od 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Střední 
Čechy, Odloučené pracoviště Kladno. 
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16. Podání žádosti o dotaci ve výši 2 mil. Kč z programu Středočeského kraje FROM na 
rekonstrukci místní komunikace v ulici Husova a podíl vlastních zdrojů ve výši 
292 899,- Kč. 

17. Zahrnutí ulice Kladenská do zpracování koncepce regenerace veřejné zeleně                
v Buštěhradě. 
 

b) ukládá: 
1. MěÚ zabezpečení  studií na rekonstrukci a opravu komunikací pro ulice Javorová, 

Topolová a část ulice Družstevní (nová lokalita Na Chmelnici). 
2. Starostovy účast na dražbě nemovitosti čp. 701 na pozemku parc. č. 1831/7 a 1831/5 

v k. ú. Buštěhrad. 
 
c) zamítá: 
1. Žádost paní O. Jeřábkové, Středokluky, o změnu územního plánu.  
2. Žádost manž. Luscoňových o úpravu části ulice Sadová z důvodu nemožného 

technického řešení. 
 
 
6. Závěr.  

Program byl vyčerpán a zasedání bylo ukončeno v 18.40 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Linda Libertinová………………………………. 
 
Starosta: Václav Nový ……………………………………   
 
Místostarosta: Antonín Kadlec ......................…………….                  
 
Ověřovatelé: Miroslava Burešová .…......................……… 
  

       Magda Kindlová.….....……….…………….. 


