
                                                                            Zápis 
 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ) 

které se konalo dne  13. 01. 2010 od 16.00 hod. na Městském úřadě Buštěhrad (M ěÚ) 
                                                                     č. 1/2010 
 
 
Přítomni: Václav Nový,         Antonín Kadlec,         Jana Zemanová,       Lukáš Kohl,  
                        Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Miroslav Oplt, Magda Kindlová 
 
Omluveni:       Martin Ježek 
 
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 K. 
Trnobranský a M. Oplt  a návrhová komise pracovala ve složení: předseda - A. Kadlec, 
členové -  J. Zemanová a M. Kindlová 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 (mimo body 1 a 2) 
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. 8/2009 Magdu Kindlovou a   Janu  
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 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. Městský úřad obdržel žádost o změnu ÚP města Buštěhrad p, Jiřího Fridricha, č.j. 
46/2010, týkající se zařazení pozemku parc.č. 1894/1 v k.ú Buštěhrad pro výstavbu 
fotovoltaické elektrárny. Zastupitelé tuto žádost jednomyslně zamítli. 
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2.2 Městský úřad obdržel petici obyvatel z Lidické ulice týkající se úpravy stávající 
komunikace pro automobilovou dopravu k obytnému souboru Ořešín. Zastupitelé 
vzali petici na vědomí s tím, že stavební řízení probíhá v souladu se záměrem podle 
kterého bude v ul. Lidické vyloučena nákladní doprava a osobní doprava bude 
povolena pouze rezidentům souboru Ořešín po nezbytnou dobu (do vybudování nové 
přístupové komunikace). 
2.3. Zastupitelé schválili 8 hlasy (L. Kohl se zdržel hlasování) uzavření Plánovací 
smlouvy, která stanovuje práva a povinnosti Města Buštěhrad a spol. Project 
Development s. r.o. při výstavbě dopravní infrastruktury na pozemcích v k. ú. 
Buštěhrad. 
2.4. Zastupitelé jednomyslně schválili výši poplatku za pronájem termonosičů pro 
rozvoz obědů klientům DPS Buštěhrad. Výše pronájmu je stanovena na 1,- Kč/den. 
2.5. Zastupitelé vzali na vědomí oznámení ředitele ZUŠ v Buštěhradě o vyhlášení 
ředitelského volna na den 1. února 2010 u příležitosti oslav 60. výročí  vzniku ZUŠ 
Buštěhrad. 
2.6 Zastupitelé  jednomyslně schválili Dodatek č. V. k dohodě ze dne 28. února 2008 
uzavřené mezi Obchodní spol. RFK Invest a.s., Ing. Václavem Weissem a Městem 
Buštěhrad, kterým se doplňuje čl. III , odst. 1, a čl. IV. (viz příloha zápisu). 
2.7 Mgr. Mencl předložil zastupitelům návrh na odpis pohledávky, kterou eviduje 
DPS za zemřelým Borisem Naumovičem, ve výši 6.762,- Kč. Dědické řízení bylo 
zastaveno pro nedostatek majetku, zastupitelé jednomyslně schválili odepsání této 
pohledávky jako nevymožitelné. 
2.8.Zastupitelé jednomyslně schválili uzavření Smlouvy o obstarání věci mezi 
Městem Buštěhrad a Eugenií Sychrovskou týkající se problematiky psů v k. ú. 
Buštěhrad. Odměna za poskytované služby činí 20,- Kč (vč. DPH) na 1 obyvatele – tj. 
53.060,- Kč celkem. 
2.9.Česká inspekce ŽP postoupila městu podnět – černá skládka – u nájezdu na 
dálnici. Městský úřad vyzval v loňském roce majitele všech pozemků, na kterých se 
černé skládky nacházejí, k odstranění těchto skládek. Protože k odstranění skládek 
nedošlo, zastupitelé rozhodli o  předání celé záležitosti Magistrátu města Kladna 
k přestupkovému řízení. Jednomyslně schváleno. 
2.10. Zastupitelé vzali na vědomí Rozhodnutí magistrátu města Kladna, kterým 
povoluje odstranění stavby budovy bývalého pivovaru. 
2.11. Inženýrská kancelář IPOLT CZ, s.r.o. se sídlem Praha 5-Zličín zaslala žádost o 
vyjádření k plánované výstavbě Areálu odpadového hospodářství Kladno. Zastupitelé 
žádost projednali a jednomyslně schválili s podmínkou, že -1. všechna doprava bude 
vedena směrem na Kladno-Vrapice a nebude zatěžovat komunikace v Buštěhradě,     
2. bude i nadále zabezpečen volný průchod do rekreační zóny (les). 
2.12 Zastupitelé  jednomyslně schválili bezúplatný převod části Buštěhradského 
zámku z vlastnictví města Buštěhradu do majetku Středočeského kraje. MěÚ 
zabezpečí ve spolupráci s budoucím vlastníkem veškeré právní a další kroky 
s převodem spojené. 
2.13. Zastupitelé projednali  a jednomyslně zamítli žádost p. Ivana Čermáka, trvale 
bytem Hostouň,  o povolení k výstavbě střechy na domě č.p. 655. 
2.14  V souvislosti s přípravou žádosti o druhou platbu z Revolvingového fondu pro 
projekt Aktivní vstup do MA21 – regenerace veřejné zeleně Města Bustěhradu 
zastupitelé ustanovili a jednomyslně schválili skupinu, která bude pracovat ve 
složení: Ing. Václav Nový – zodpovědný politik pro MA21, Linda Libertinová-
koordinátorka MA21, členové skupiny – Doc. Ing. Karel Trnobranský, CSc,       
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RNDr. Miroslav Oplt, Kateřina Mrkvičková, Jiří Pelichovský, Stanislava Šumná, 
Antonín Kadlec. 
2.14 Zastupitelé ukládají Městskému úřadu prověřit možnost vyhlášení stavební 
uzávěry v okolí Buštěhradského zámku. 
2.15  Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili zadání výzvy více zájemcům 
k podání nabídky na akci „Rekonstrukce místních komunikací Buštěhrad“ a složení 
komise pro otevírání obálek a  hodnotící komise ve složení: Antonín Kadlec, Mgr. 
Petr Mencl, Ing. |Tomáš Dvořák, Ing. Otakar Hrdlička, Doc. Ing. Karel Trnobranský, 
CSc. 
2.16  Ve dnech 19.- 21.2.2010 se uskuteční pracovní setkání zástupců obcí v Itálii 
(Valle di Ledro). Zastupitelé jednomyslně schválili účast Ing. Nového, A. Kadlece   
a Mgr. P. Mencla. Cesta bude vykonána služebním motorovým vozidlem a MěÚ 
zabezpečí úhradu veškerých souvisejících nákladů v souladu s platnou legislativou. 

 
 

3. Diskuze 
K. Trnobranský  upozornil na nárůst počtu stížnosti občanů na volné pobíhání psů 
v Buštěhradě.  
 

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 13. 01. 2010 od 16.00 hod. na Městském úřadě Buštěhrad (M ěÚ) 

č. 1/2010 
 
 
 

MěZ po projednání: 
 

a) schvaluje 
1. Plánovací smlouvu mezi Městem Buštěhrad a spol. Project Development s.r.o. 

na výstavbu dopravní infrastruktury na pozemcích v  k. ú. Buštěhrad. 
2. Výši poplatku za pronájem termonosičů pro rozvoz obědů pro klienty DPS (výše 

pronájmu je stanovena na 1,- Kč/den). 
3. Dodatek č. V. k dohodě ze dne 28.2.2008 uzavřené mezi Obch. Spol. RFK 

Invest  a. s., Ing. V. Weissem a Městem Buštěhrad. 
4. Odpis pohledávky ve výši 6.762,- Kč, kterou eviduje DPS Buštěhrad za 

zemřelým Borisem Naumovičem. 
5.  Smlouvu o obstarání věci mezi Městem Buštěhrad a Eugenií Sychrovskou 

týkající se problematiky psů v k. ú. Buštěhrad.  
6. Předání veškerých materiálů k tzv. černým skládkám, které se nacházejí v k.ú. 

Buštěhradu Magistrátu města Kladna k přestupkovému řízení. 
7. Bezúplatný převod části Buštěhradského zámku z vlastnictví města Buštěhradu 

do majetku Středočeského kraje.  
8. Ustanovení pracovní skupiny pro projekt Aktivní vstup do MA21 – regenerace 

veřejné zeleně Města Buštěhradu ve složení: Ing. Václav Nový - zodpovědný 
politik pro  pro MA21, Linda Libertinová-koordinátorka, členové: Doc. Karel 
Trnobranský, RNDr. Miroslav Oplt, Kateřina Mrkvičková, Jiří Pelichovský, 
Stanislava Šumná a Antonín Kadlec. 

9. Zadávací podmínky více zájemcům k podání nabídky na akci Rekonstrukce 
místních komunikací a složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise:  
Antonín Kadlec, Ing. Otakar Hrdlička, Ing. Karel Trnobranský, Mgr. Mencl, a 
Ing. Otakar Hrdlička. 

10. Účast Ing. Nového, A. Kadlece a Mgr. Mencla na setkání zástupců obcí v Itálii 
(Valle di Ledro). 

11. Žádost Inženýrské kanceláře IPOLT CZ, s. r. o. se sídlem Praha 5-Zličín 
k plánované výstavbě areálu odpadového hospodářství v k. ú. Buštěhrad za 
podmínky, že automobilová doprava bude vedena mimo město Buštěhrad, tj. 
přes Kladno a Vrapice a bude zabezpečen průchod do rekreační zóny (les). 

 
b) bere na vědomí 

1. Petici obyvatel z Lidické ulice týkající se úpravy stávající komunikace pro 
automobilovou dopravu k obytnému souboru „Ořešín“ s tím, že text odpovědi je 
uveden v příloze usnesení. 

2. Oznámení ředitele ZUŠ o vyhlášení ředitelského volna na den 1.února 2010 u 
příležitosti oslav 60. výročí založení ZUŠ v Buštěhradě. 

3. Rozhodnutí Magistrátu města Kladna o odstranění stavby budovy bývalého 
pivovaru v Buštěhradě. 
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c) ukládá 
1. Městskému úřadu - v souvislosti s bezúplatným převodem části zámku do 

majetku Středočeského kraje zabezpečit ve spolupráci s budoucím vlastníkem 
veškeré právní a další kroky s převodem spojené. 

2. Městskému úřadu - prověření možnosti vyhlášení stavební uzávěry v okolí 
Buštěhradského zámku. 

 
d) zamítá 

1. Žádost p. Jiřího Fridricha na změnu účelu využití pozemku parc.č. 1894/1 v k.ú 
Buštěhrad pro výstavbu fotovoltaické elektrárny. 

2. Žádost p. Ivana Čermáka o povolení výstavby  střechy na domě č.p. 655 
v Buštěhradě. 

 
 

4. Závěr 
 
Program byl vyčerpán  a zasedání bylo ukončeno v 18.15 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala:   Jana Zemanová                         ……………………………….. 
 
Starosta:  Václav Nový                             ……………………………….. 
 
Místostarosta: Antonín Kadlec                 ……………………………….. 
   
Ověřovatelé: Karel Trnobranský              ………………………………..                                                
                       
                          Miroslav Oplt                      ………………………………… 


