Zápis
ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ),
které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku
č. 3/2010

Přítomni:

Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav Oplt, Miroslava Burešová, Věra
Mrázková, Daniela Javorčeková

Omluveni:

Roman Dědič, Lukáš Kohl, Magda Kindlová

Za MěÚ:

Petr Mencl

Zasedání řídila starostka, která přivítala přítomné a prohlásila, že jednání zastupitelstva bylo
řádně svoláno a vyhlášeno a je usnášeníschopné. Navrhla, aby ověřovateli zápisu byly
jmenovány Daniela Javorčeková , Miroslava Burešová, a návrhová komise pracovala ve
složení: předseda – Petr Sejkora, členové - Věra Mrázková, Miroslav Oplt, 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. Kontrola plnění usnesení
2. Rozpočtové provizorium pro rok 2011 a rozpočtové opatření č. 1/2010
3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
4. Ukládání odpadu na skládku města
5. Vyhláška o místních poplatcích
6. Schválení podání žádosti o dotaci
7. Organizační a různé
8. Diskuze
9. Usnesení
10. Závěr
Starostka požádala 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
starostka požádala ověřovatele zápisu ze zasedání č. 2/2010 Věru Mrázkovou a Petra
Sejkoru, 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 plnění úkolů z posledního zasedání provedla starostka, která prohlásila, že
úkoly s termínem splnění ke dni dnešního zasedání byly splněny.
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2. Rozpočtové provizorium pro rok 2011 a rozpočtové opatření č. 1/2010
2.1. Předsedkyně finančního výboru M. Burešová předložila návrh, aby se
hospodaření města v r. 2011 řídilo předloženým rozpočtovým provizoriem.
Rozpočtové provizorium bylo řádně vyvěšeno na úřední desce a nebyly k němu
obdrženy žádné připomínky. Příjmy a výdaje jsou vyrovnané částkou 8 820 000,- Kč.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stanou
příjmy a výdaji rozpočtu města po jeho schválení. Zastupitelé rozpočtové provizorium
pro rok 2011 jednomyslně schválili.
2.2 Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili Rozpočtové opatření č. 1/2010.
Tímto opatřením dochází k přesunu rozpočtových prostředků v rámci kapitol a
v příjmové části byly upraveny daňové příjmy dle skutečného plnění.
3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Starostka navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72
zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna v maximální
výši.Místostarosta Petr Sejkora navrhl, aby odměny byly vypláceny ode dne 1.1.2011.
Starostka navrhla též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty (§ 77 odst. 2
zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva města podány žádné
návrhy a občané neuplatnili žádná stanoviska. Zastupitelé předložené návrhy schválili
5 hlasy, hlasování se zdržela J. Leflerová
Starostka dále navrhla, aby zastupitelstvo v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o
obcích určilo, že v případě souběhu odměn za výkon funkce neuvolněným členem
zastupitelstva budou Petru Sejkorovi poskytovány měsíční odměny až do max.výše
souhrnu odměn za jednotlivé funkce. Schváleno 5 hlasy, hlasování se zdržel P.
Sejkora.
4. Ukládání odpadu na veřejné skládce v Buštěhradě (sběrný dvůr).
Starostka informovala o novém systému ukládání odpadu na veřejné skládce
v Buštěhradě. Po zaplacení místního poplatku za svoz TDO, který pro rok 2011 činí
500,- Kč/osobu/rok, bude ke každému popisnému číslu vydána známka, kterou se
budou občané Buštěhradu prokazovat zaměstnancům skládky v Buštěhradě při
ukládání odpadu. Zastupitelé tuto informaci vzali na vědomí.
5. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
V souvislosti s novým daňovým řádem zastupitelé projednali Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2010 o místních poplatcích, která zahrnuje:
- Poplatek ze psů
- Poplatek za užívání veřejného prostranství
- Poplatek ze vstupného
- Poplatek za ubytovací kapacity
- Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu
- Poplatek ze provozování VHP
Dosud platné OZV se vydáním výše uvedené OZV č. 1/2010 ruší.
Zastupitelé OZV č. 1/2010 jednomyslně schválili.
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6. Zastupitelé jednomyslně schválili podání žádosti o poskytnutí dotace ze
Středočeského fondu rozvoje obcí a měst, která bude určena obnovu západního křídla
Buštěhradského zámku
7. Organizační a různé
7.1
Zastupitelé jednomyslně schválili převod souboru gastrotechnologického
zařízení stravovacího provozu v objektu ZŠ a MŠ Oty Pavla v Buštěhradě
z majetku města Buštěhrad do majetku ZŠ a MŠ Buštěhrad.
7.2
Zastupitelé jednomyslně schválili zakoupení elektrické pánve do stravovacího
provozu ZŠ a MŠ Buštěhrad.
7.3
Zastupitelé jednomyslně schválili uzavření Smlouvy o obstarání věci mezi
Městem Buštěhrad a Eugenií Sychrovskou, se sídlem Na Bouchalce 398,
Buštěhrad, týkající se psího útulku v k.ú. Buštěhrad. Odměna za poskytované
služby činí 20,- Kč (vč. DPH) na 1 trvale přihlášeného obyvatele Buštěhradu –
tj. 55.720,- Kč/rok.
7.4
Zastupitelé projednali žádost ředitelky DPS Buštěhrad o zakoupení
nepřímotopného bojleru pro DPS Buštěhrad, k žádosti je přiložena cenová
nabídka fy ITES Stochov. Zastupitelé nákup bojleru jednomyslně schválili
s tím, že finanční prostředky pro nákup budou převedeny z neinvestičního
příspěvku MěÚ do příspěvku investičního.
7.5
Zastupitelé projednali žádost ředitelky DPS o možnost zakoupení 30 ks židlí
do nově vybudované společenské místnosti v DPS, k žádosti je přiložena
cenová nabídka fy LINET a TON. Zastupitelé nákup židlí jednomyslně
schválili.
7.6
Zastupitelé projednali návrh na částečný odpis pohledávky za zemřelou
obyvatelkou DPS Květoslavou Bílkovou. Celková pozůstalost činí celkem
3.167,- Kč, celková pohledávka DPS činí 8.399,- Kč. Zastupitelé jednomyslně
schválili uplatnění úhrady části dluhu ve výši pozůstalosti a zbývající částku
ve výši 5.232,- Kč odepsat jako nedobytnou..
7.7
Firma Bardwell s.r.o. se sídlem v Praze 6 požádala o možnost umístění
reklamní tabule o velikosti 3 x 2m na pozemek parc.č. 214/1 v k.ú. Buštěhrad
na dobu 12 měsíců počínaje dnem 1.11.2010. Zastupitelé umístění reklamní
tabule jednomyslně schválili.
7.8
Firma Bardwell s.r.o. se sídlem v Praze 6 požádala o uzavření kupní smlouvy
na převod komunikací, chodníků a veřejného osvětlení a kanalizace do majetku
města za 1,- Kč. Zastupitelé uzavření kupní smlouvy jednomyslně schválili.
7.9
Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili prodloužení Smlouvy o nájmu
nebytových prostor uzavřené mezi městem a občanským sdružením Mateřské
centrum Buštěhradský Pelíšek na rok 2011.
7.10 Starostka informovala o připravovaných petičních akcích proti plánované
výstavbě Bioplynové stanice na katastru města Buštěhrad v Lidicích,
Stehelčevsi a Kladně-Vrapicích. Dále informovala o podpůrném stanovisku
občanského sdružení Buštěhrad sobě a Mikroregionu Údolí Lidického potoka.
Vzato na vědomí.
7.11 Starostka informovala zastupitele o 2 žádostech firmy ČEZ o souhlasné
stanovisko k projektům na zrušení vrchního vedení elektřiny a jeho nahrazení
kabelovým vedením v různých částech Buštěhradu a plánované výstavbě
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7.12

nového transformátoru v ul. Krátká. Zastupitelé vzali tuto informaci na
vědomí a doporučili vedení města projednat s realizační firmou možnost
připoložit do výkopů vlastní kabely (tzv. „husí krky“)
Starostka informovala zastupitele o žádosti fy Project Development s.r.o. o
změnu článku č. 3 odst. 3.4., písm d) kupní smlouvy o posunutí termínu
poslední 8. splátky ve výši 11 000.000,- Kč nejpozději do 31.1.2011.
Jednomyslně schváleno.

8. Diskuze
Starostka vyzvala přítomné, zda mají zájem diskutovat nad rámec projednávaného
programu. V diskuzi vystoupil p.Pergl s připomínkou k plánované výstavbě nové
trafostanice. Diskuzní příspěvek p. Stejskala se týkal úklidu sněhu na chodnících a
rozpočtu města.

9. 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 a usnesení je tudíž
v souladu se zákonem o obcích právoplatné.
10. Závěr
Program byl vyčerpán a zasedání bylo ukončeno v 19.15 hod.
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Usnesení
ze zasedání Městského zastupitelstva v Buštěhradě (MěZ)
které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku
č. 3/2010

MěZ po projednání:
a) schvaluje
1. rozpočtové provizorium pro rok 2011
2. rozpočtové opatření č. 1/2010
3. poskytnutí měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva
v maximální výši ode dne 1.1.2011
4. poskytnutí měsíční odměny P. Sejkorovi v max. výši souhrnu odměn za výkon
funkce místostarosty a předsedy výboru pro kulturu a sport
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 1 /2010 o místních poplatcích
6. Podání žádosti o poskytnutí dotace ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst
na obnovu západního křídla Buštěhradského zámku
7. Převod souboru gastrotechnologického zařízení stravovacího provozu v objektu
ZŠ z majetku města do majetku ZŠ.
8. Zakoupení elektrické pánve pro stravovací provoz ZŠ.
9. Smlouvu o obstarání věci mezi Městem Buštěhrad a Eugenií Sychrovskou,
týkající se psího útulku v k.ú. Buštěhradu
10. Nákup nepřímotopného bojleru pro DPS Buštěhrad
11. Nákup 30 ks židlí do nově vybudované společenské místnosti v DPS Buštěhrad
12. Odpis pohledávky ve výši 5.232,- Kč za zemřelou obyvatelku DPs Květoslavou
Bílkovou.
13. Umístění reklamní tabule firmy Bardwell s.r.o. na pozemek města par.č. 214/1
v k.ú Buštěhrad počínaje dnem 1.11.2010 na dobu 12 měsíců
14. Uzavření Kupní smlouvy na převod komunikací, chodníků a veřejného osvětlení
a kanalizace mezi firmou Bardwell s.r.o. a městem Buštěhrad do majetku města
za cenu 1,- Kč.
15. Prodloužení Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Buštěhrad a
Mateřským centrem Buštěhradský pelíšek na rok 2011
16. Prodloužení termínu firmě Project Development na 8. splátku ve výši 11 mil. Kč
nejpozději do 31.1.2011 a vystavení Dodatku č. 3 ke kupní smlouvě z 25.6.2010.

6

b) bere na vědomí
1. informaci o novém systému ukládání odpadu na veřejné skládce v Buštěhradě
2. informaci o připravovaných petičních akcích proti plánované výstavbě
Bioplynové stanice na katastru města Buštěhradu
3. informaci o trasách avizované výměny vrchního vedení elektřiny za kabelové

Zápis byl vyhotoven 23.12.2010

Zapsala: Jana Zemanová
Ověřovatelé:

…………………………………
…………………………………

Starostka

…………………………………

.
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Zapsala: Jana Zemanová

………………………………..

Starosta: Václav Nový

………………………………..

Místostarosta: Antonín Kadlec

………………………………..

Ověřovatelé: Karel Trnobranský

………………………………..

Miroslav Oplt

…………………………………

