
Zápis 
 
ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), které se konalo dne 25. 11. 2009 

od 17 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu  Buštěhrad (M ěÚ) 
                                                                     č. 7/2009. 
 
 
Přítomni: V. Nový, A. Kadlec, K. Trnobranský, L. Kohl, M. Oplt, J. Zemanová,                  
M. Kindlová, M. Ježek a M. Burešová. 
 
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. Burešová a A. Kadlec a návrhová komise pracovala ve složení: předseda – M. Ježek, 
členové – M. Kindlová 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. Organizační a různé. 
3. Diskuse. 
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 k programu. 
K programu jednání nebyly připomínky a zastupitelé jej jednomyslně schválili. Následně 
starosta požádal ověřovatele zápisu ze  zasedání č. 6/2009 M. Kindlovou a J. Zemanovou, 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. 6/2009 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. 

 
 
 3. Organizační a různé. 

3.1 Zastupitelé projednali návrh MěÚ na vyplacení příspěvku Kristýně Balogové ve 
výši 10 000,- Kč. Jednomyslně schváleno.  

3.2 Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili návrh školské rady ZUŠ týkající se 
mimořádné odměny pro ředitele pana Bohumíra Bednáře z prostředků ZUŠ. 

3.3 Zastupitelé projednali a  schválili většinou hlasů všech zastupitelů návrh školské 
rady základní a mateřské školy týkající se mimořádné odměny pro ředitelku Mgr. V. 
Sklenářovou z prostředků ZŠ a MŠ. Při hlasování se zdržel M. Oplt. 

3.4 Zastupitelé projednali a  jednomyslně schválili mimořádnou odměnu ředitelce DPS 
paní Stanislavě Šumné. 
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3.5 Zastupitelé projednali a většinou hlasů všech zastupitelů schválili návrh na 
finanční odměnu občanům a členům redakční rady Buštěhradského zpravodaje:     
M. Burešová a výkonný redaktor M. Ježek a jednotliví členové red. rady: K. 
Ježková, D. Javorčeková, I. Kasalická, J. Müllerová, J. Blesk, J. Pergl a E. 
Hrabinová. Při hlasování se zdržel M. Ježek a M. Burešová. 

3.6 Zastupitelé projednali návrh ceníku pečovatelských činností DPS Buštěhrad 
platných od 1. 1. 2010 podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Jednomyslně 
odsouhlaseno. 

3.7 Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili bezúplatný převod movitého majetku pro 
základní a mateřskou školu v celkové výši 99.923,- Kč. 

3.8 Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili bezúplatný převod movitého majetku pro TJ 
Sokol Buštěhrad v celkové výši 34.168,- Kč. 

3.9 Zastupitelé projednali žádost MC Buštěhradský Pelíšek o prodloužení nájemní 
smlouvy nebytových prostor v č. p. 207 (Kulturní středisko) na rok 2010 a uložili 
MěÚ zveřejnění záměru o pronájmu. 

3.10 Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili žádost MC Buštěhradský Pelíšek o 
zproštění poplatků pro rok 2010 za akce pořádané tímto sdružením. 

3.11 Zastupitelé projednali žádost pana Maráka (Zámecké schody č.p. 233, 
Buštěhrad) týkající se opravy opěrné zdi u výše uvedeného domu. Zastupitelé 
jednomyslně žádost zamýtli. Z dokumentace k č. p. 233 bylo zjištěno, že ke 
zhroucení předmětné zdi došlo na základě prováděných stavebních úprav p. Maráka, 
je tedy na místě, aby opravu opěrné zdi provedl na vlastní náklady. Současně 
prostudováním projektové dokumentace a stavebního povolení k  prováděným 
stavebním úpravám p. Maráka bylo zjištěno, že jeho stavba zasahuje na pozemek 
v majetku města Buštěhrad, parc. č. 13 zapsáno pro k. ú. Buštěhrad Katastrálním 
úřadem pro Středočeský kraj KP Kladno a na LV 10001, jedná se 3 m2 tohoto 
pozemku v prostoru poškozené opěrné zdi pod zámeckými schody. Z tohoto důvodu 
bude p. Marák vyzván cestou MěÚ ke zjednání nápravy a to buď změnou projektové 
dokumentace tak, aby jeho stavební úpravy nezasahovaly na pozemek města 
Buštěhrad, nebo žádostí o odkup příslušné části pozemku. 

3.12 Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili zadání projektu Ing. Tomáši 
Dvořákovi na vybudování většího prostoru pro aktivizační programy seniorů v DPS 
Buštěhrad. Jedná se o spojení jídelny s chodbou v suterénu DPS. Dokumentace bude 
uhrazena z prostředků DPS. 

3.13 Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili sloučení hospodářského 
výsledku z roku 2007 ve výši 228.983,43 Kč a roku 2008 ve výši 262.249,39 Kč    
(= 491.232,82 Kč)  DPS Buštěhrad. Z této částky byl zaplacen automobil Dacie 
Logan v hodnotě 300.000,- Kč (zakoupen v roce 2008) a zbývající částka bude 
rozdělena na Fond odměn 100.000,- Kč a Fond rezerv 91.232,82 Kč. 

3.14 Zastupitelé ukládají M ěÚ zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor 
v DPS Buštěhrad (po masérovi p. Burgrovi). 

3.15 Zastupitelé vzali na vědomí záměr firmy Zprostředkovatelská a stavební firma 
s. r. o., Praha na stavbu - terénní úpravy v  k. ú. Buštěhrad s tím, že stanovisko 
k záměru bude vydáno v příštím roce.  

3.16 L. Kohl, V. Nový a M. Oplt podali zastupitelům informaci o jednání konaném 
20. 11. 2009 a týkající se Páteřní komutace v průmyslové zóně Kladno-Východ. 
Zápis z jednání je k dispozici na MěÚ. Vzato na vědomí. 

3.17 Zastupitelé jednomyslně schválili Rozpočtové opatření č. 2/2009. V příjmové 
části byly některé daňové položky poníženy z toho důvodu, že se neočekává jejich 
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naplnění. Příjmy byly navýšeny o dotace z ÚP a o příjmy z dotace na volby, Czech 
POINT, sloup Panny Marie, zámek a rekonstrukci Husovy ulice. Z prodeje pozemků 
nebude rozpočet naplněn v plné výši. Tato položka se upraví o reálnou hodnotu. Ve 
výdajové části došlo k zásadnímu navýšení u položky HIM, kde byl pořízen 
komunální stroj v hodnotě 2.238.854,- Kč. Ke snížení výdajů došlo na položce 
opravy a udržování. Tyto výdaje byly závislé na příjmu z prodeje pozemků. Ostatní 
přesuny rozpočtových prostředků proběhly tak, aniž se změnil celkový objem 
rozpočtu. 

3.18 Starosta podal informaci o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání, které 
došlo z Magistrátu města Kladna čj. Výst. 1388/08/Čk týkající se odstranění 
skladových objektů a zděného oplocení v areálu bývalého pivovaru na pozemcích 
parc. č. 1669, 1670, 1671, 1672 a 1667/1 v k. ú. Buštěhrad. Ústní jednání proběhne 
dne 17. 12. 2009. Výbor pro výstavbu připraví požadavky, které musí být při 
demolici dodrženy, aby  akce v minimální míře zatížila občany a životní prostředí. 
Vzato na vědomí. 
 

 
 

 
 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 25. 11. 2009 od 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ Buštěhrad 

č. 7/2009. 
 

MěZ po projednání: 
 

a) schvaluje 
1. Finanční příspěvek Kristýně Balogové.  
2. Mimořádnou finanční odměnu řediteli ZUŠ  Bohumíru Bednářovi, ředitelce ZŠ a 

MŠ  Mgr. Věře Sklenářové a  ředitelce DPS  Stanislavě Šumné. 
3. Finanční odměnu občanům a členům redakční rady Buštěhradského zpravodaje: 

M. Burešové,  M. Ježekovi,  K. Ježkové, D. Javorčekové, I. Kasalické,                  
J. Müllerové, J. Bleskovi, J. Perglovi a E. Hrabinové.  

4. Ceník pečovatelských činností DPS Buštěhrad platných od 1. 1. 2010. 
5. Bezúplatný převod movitého majetku pro Základní a mateřskou školu v celkové 

výši 99.923,- Kč. 
6. Bezúplatný převod movitého majetku pro TJ Sokol Buštěhrad v celkové výši 

34.168,- Kč. 
7. Vyvěšení záměru o prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor v č.p. 207 

(Kulturní středisko) na rok 2010 pro MC Buštěhradský Pelíšek. 
8. Žádost MC Buštěhradský Pelíšek o zproštění poplatků pro rok 2010 za akce 

pořádané tímto sdružením. 
9. Zadání projektu Ing. Tomáši Dvořákovi na vybudování většího prostoru pro 

aktivizační programy seniorů v DPS Buštěhrad. Dokumentace bude uhrazena 
z prostředků DPS. 

10. Sloučení hospodářského výsledku DPS Buštěhrad z roku 2007 ve výši 228.983,43 
Kč a z roku 2008 ve výši 262.249,39 Kč takto:  v roce 2008 zakoupen automobil 
Dacie Logan v hodnotě 300.000,- Kč,  zbývající částka - do Fondu odměn 
100.000,- Kč a Fondu rezerv 91.232,82 Kč. 

11. Rozpočtové opatření č. 2/2009. 
 

 
b) bere na vědomí 

1. Informaci o jednání k Páteřní komunikaci v průmyslové zóně Kladno-Východ. 
2. Informaci o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání týkající se odstranění 

skladových objektů a zděného oplocení v areálu bývalého pivovaru. 
3. Záměr firmy Zprostředkovatelská a stavební firma s. r. o., Praha na stavbu - 

terénní úpravy v  k. ú. Buštěhrad s tím, že stanovisko k záměru bude vydáno až 
v příštím roce.  

 
 

c) ukládá 
1. MěÚ-zveřejnění záměru k pronájmu nebytových prostor v č.p. 207 (Kulturní 

středisko) MC Buštěhradský Pelíšek. 
2. MěÚ-zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v DPS Buštěhrad. 
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d) zamítá 

1. Žádost pana Maráka (Zámecké schody č.p. 233, Buštěhrad) týkající se opravy 
      opěrné zdi u výše uvedeného domu.   Podrobné stanovisko je uvedeno v  bodě  
      3.11 zápisu. 
 

 
 
6. Závěr.  

Program byl vyčerpán a zasedání bylo ukončeno v 19.50 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Linda Libertinová………………………………. 
 
Starosta: Václav Nový ……………………………………   
 
Místostarosta: Antonín Kadlec ....................…………….                  
 
Ověřovatelé: Miroslava Burešová ........................……… 
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                  Antonín Kadlec ….....……….……………..  


