Zápis
ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ),
které se konalo dne 1. 12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku
č. 2/2010

Přítomni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Roman Dědič, Lukáš Kohl, Miroslav Oplt, Věra
Mrázková, Daniela Javorčeková
Omluveni: Miroslava Burešová, Magda Kindlová

Zasedání řídila starostka, která přivítala přítomné a prohlásila, že jednání zastupitelstva bylo
řádně svoláno a vyhlášeno a je usnášeníschopné. Navrhla, aby ověřovateli zápisu byli
jmenováni Věra Mrázková, Petr Sejkora, a návrhová komise pracovala ve složení: předseda
Daniela Javorčeková, členové – Miroslav Oplt, Roman Dědič, a aby diskuze a hlasování
k jednotlivým bodům programu probíhalo ke každému bodu zvlášť. Jednomyslně
odsouhlaseno.
Starostka předložila zastupitelům ke schválení tento program jednání:
1. Zřízení výborů a stanovení počtu jejich členů
2. Výstavba bioplynové stanice
3. Dotace a dary
4. Organizační a různé
5. Diskuze
6. Usnesení
7. Závěr
Starostka požádala zastupitele o připomínky k programu zasedání, který zastupitelé obdrželi
s předstihem. K programu jednání nebyly připomínky a zastupitelé jej jednomyslně schválili.
Dále starostka požádala ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání Romana Dědiče, aby se
vyjádřil k zápisu z ustavujícího zasedání, který byl k dispozici k nahlédnutí na MěÚ. Roman
Dědič sdělil, že nedošly žádné námitky, zápis byl ověřen a potvrzen podpisy ověřovatelů. Tím
se zápis pokládá za schválený.

1. Zřízení výborů a stanovení počtu jejich členů
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor /§ 117 odst. 2 § 84 odst. 2 písm. 1) zákona o obcích/, neboť funkční období
výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o
obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně 3 členy (§ 119 odst. 1
zákona o obcích).
Zastupitelé navrhli, aby finanční a kontrolní výbor měly oba po 5 členech. Jiný návrh
podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Na funkci předsedy finančního výboru byla navržena a jednomyslně schválena
Miroslava Burešová. Dále byli navrženi a jednomyslně schváleni členové finančního
výboru: Iva Forejtová, Ladislav Šimon, Luboš Kluiber, Dagmar Novotná.
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Na funkci předsedy kontrolního výboru byl navržen a jednomyslně schválen Roman
Dědič. Dále byli navrženi a jednomyslně schváleni členové kontrolního výboru:
Tomáš Novotný, Luděk Semrád, Karel Jedlička, Karel Dlouhý.
Na funkci předsedy výboru pro kulturu a sport byl navržen a jednomyslně schválen
Petr Sejkora. Dále byli navrženi a jednomyslně schváleni členové výboru pro kulturu
a sport: Jaroslav Pergl, Jitka Müllerová, Gabriela Plachá, Martin Tůma, Jan Paulík,
Helena Blesková, Martina Sejkorová, Radim Švejda.
Na funkci předsedy stavebního výboru byla navržena a jednomyslně schválena
Daniela Javorčeková. Dále byli navrženi a jednomyslně schváleni členové: Michal
Sztogrýn, Tomáš Kluiber, Aleš Benda, František Rák.
V 17.15 se na zasedání dostavil Lukáš Kohl.
Na funkci předsedy výboru pro životní prostředí byl navržen a jednomyslně schválen
Miroslav Oplt. Dále byli navrženi a jednomyslně schváleni členové: Jana
Landsingerová, Pavel Mikšovic, Lucie Dlouhá, Tomáš Kratochvíl, Jitka Fršlínková.
Na funkci předsedy sociálního a zdravotního výboru byla navržena a jednomyslně
schválena Věra Mrázková. Dále byli navrženi a jednomyslně schváleni členové:
Hana Rašková, Zdeněk Štefek.

2. Plánovaná výstavba bioplynové stanice
Starostka seznámila přítomné s dopisem adresovaným vedoucímu odboru ŽP
Krajského úřadu Středočeského kraje, ve kterém je vyjádřeno zamítavé stanovisko
městského zastupitelstva k plánované výstavbě bioplynové stanice na katastru města
Buštěhradu. Zastupitelé znění tohoto dopisu schválili 6 hlasy, L. Kohl se hlasování
zdržel.
Dále vystoupil pan Miroslav Oplt s návrhem na vyhotovení studií EIA a SEA k výše
uvedenému záměru i k plánu na využití průmyslové zóny v katastrálním území
Buštěhradu. Tento návrh bude nadále v zastupitelstvu projednáván s ohledem na
finanční zajištění.
V diskuzi dále vystoupili panové Sejkora, Semrád, Šimon, Tajovský, Stejskal,
Miller.Všichni jmenovaní vyjádřili podporu stanovisku zastupitelstva nepovolit
výstavbu bioplynové stanice. Starostka dále informovala o podpůrném stanovisku
obce Lidice a zapojení mikroregionu Údolí Lidického potoka do této problematiky.

3. Dotace a dary
Místostarosta Petr Sejkova informoval přítomné o vyhlášeném programu dotací pro
rok 2011 z fondů Středočeského kraje.
L. Kohl se vzdálil ze zasedání v 18.50 na cca 5 minut.
Miroslav Oplt informoval o finančním daru, který poskytlo Letiště Praha obcím
mikroregionu Údolí Lidického potoka. Využití daru bude projednáno na jednom
z dalších zasedání zastupitelstva.
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4. Organizační a různé
4.1 Na funkci předsedkyně redakční rady Buštěhradského zpravodaje byla navržena a
jednomyslně schválena Daniela Javorčeková, dále byli navrženi a jednomyslně
schváleni: výkonná redaktorka Jitka Müllerová, členové: Jiří Blesk, Ivona Kasalická,
Jaroslav Pergl, Petr Sejkora, Drahomíra Čermáková, Jiří Janouškovec.
4.2 Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili bezúplatný převod historického
pozemku p. č. 104 o výměře 177 m2 v katastrálním území Buštěhradu z majetku
Pozemkového fondu ČR do majetku města Buštěhradu. Příslušné dokumenty budou
podepsány vedením města.
4.3 Starostka navrhla, aby kromě zákonem stanovených oddávajících byli ustanoveni
další zastupitelé, kteří budou tuto čestnou funkci vykonávat: Miroslav Burešová a
Miroslav Oplt. Návrh byl zastupiteli jednomyslně schválen.
4.4.Starostka seznámila zastupitele se „Smlouvou o sdružení prostředků na činnost
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hřebeč“ na rok 2011. Výše příspěvku činí Kč
20.000,- na jeden kalendářní rok.Uzavření smlouvy bylo jednomyslně schváleno.
4.5. Starostka podala informaci k zimní údržbě místních komunikací a chodníků v k.ú
Buštěhrad.

5. Diskuze
Starostka vyzvala přítomné, zda mají zájem diskutovat nad rámec projednávaného
programu – zájemci nebyli.

6. Usnesení
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.

7. Závěr
Program byl vyčerpán a zasedání bylo ukončeno v 19.15. hod.

4

Usnesení
ze zasedání Městského zastupitelstva (MěZ) Buštěhrad,
které se konalo dne 1. 12. 2010 v Kulturním středisku
č. 2/2010

MěZ po projednání:
a) V souladu s § 84, odst. 2 zákona o obcích, zřizuje výbory a volí jejich předsedy a
členy takto:
1. Finanční výbor: předsedkyně Miroslava Burešová
Členové: Iva Forejtová, Ladislav Šimon, Luboš Kluiber, Dagmar Novotná
2. Kontrolní výbor: předseda Roman Dědič
Členové: Tomáš Novotný, Luděk Semrád, Karel Jedlička, Karel Dlouhý
3. Výbor pro kulturu a sport: předseda Petr Sejkora
Členové: Jaroslav Pergl, Jitka Müllerová, Gabriela Plachá, Martin Tůma, Jan
Paulík, Helena Blesková, Martina Sejkorová, Radim Švejda
4. Stavební výbor: předsedkyně Daniela Javorčeková
Členové: Michal Sztogrýn, Tomáš Kluiber, Aleš Benda, František Rák
5. Výbor pro životní prostředí: předseda Miroslav Oplt
Členové: Jana Landsingerová, Pavel Mikšovic, Lucie Dlouhá, Tomáš Kratochvíl,
Jitka Fršlínková
6. Sociální a zdravotní výbor: předsedkyně Věra Mrázková
Členové: Hana Rašková, Zdeněk Štefek
b) Schvaluje
1. znění dopisu týkajícího se plánované výstavby bioplynové stanice v k. ú.
Buštěhradu, který je adresován vedoucímu odboru ŽP Krajského úřadu
Středočeského kraje.
2. Předsedkyni redakční rady Buštěhradského zpravodaje Danielu Javorčekovou a
výkonnou redaktorku BZ Jitku Müllerovou, dále členy redakční rady BZ: Jiřího
Bleska, Ivonu Kasalickou, Jaroslava Pergla, Petra Sejkoru, Drahomíru
Čermákovou, Jiřího Janouškovce.
3. Převod historického pozemku p. č. 104 o výměře 177 m2 z majetku Pozemkového
fondu ČR do majetku města Buštěhradu.
4. Zastupitele do funkce oddávajících: Miroslavu Burešovou a Miroslava Oplta.
5. Uzavření „Smlouvy o sdružení prostředků na činnost Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Hřebeč“ pro rok 2011 s příspěvkem ve výši Kč
20.000,- .
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c) Bere na vědomí
1. Informaci o vyhlášených dotačních programech Středočeského kraje pro rok 2011
2. Informaci o finančním daru, který poskytlo Letiště Praha obcím sdruženým
v mikroregionu Údolí Lidického potoka.

.

Zápis byl vyhotoven dne 8.12.2010

Zapsala: Jana Zemanová

Ověřovatelé: ……………………………….
……………………………….
Starostka

…………………………………
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