
Zápis 
 

ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), 
které se konalo dne  01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním st ředisku 

č. 7/2011 
 
 
Přítomni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová, Věra Mrázková, Daniela  

Javorčeková, Roman Dědič, Miroslav Oplt  
 
Omluveni:      Magda Kindlová, Lukáš Kohl 
 
 
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 aby pracovala ve složení: 
předseda – Roman Dědič, členové -  Miroslava Burešová, Daniela Javorčeková 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. Hlavní úkoly pro léta 2011-2014 
2. Projednání smluv 
3. Organizační a různé 
5.   Diskuze  
6.   Usnesení 
7.   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. 6/2011 Romana Dědiče 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. Hlavní úkoly pro léta 2011-2014 

M. Oplt seznámil přítomné s plánovanými úkoly, které vycházejí z volebních 
programů jednotlivých stran a sdružení, jejichž členové působí v zastupitelstvu města. 
Úkoly jsou rozděleny do 4 skupin podle předpokládaného časového plnění.  
Zastupitelé vzali předloženou zprávu na vědomí s tím, že se stane podkladovým 
materiálem pro další činnost zastupitelstva v investiční i neinvestiční činnosti.  
 

2. Projednání smluv 
2.1 Starostka seznámila  zastupitele s rozhodnutím o poskytnutí dotace a podpory a 

zároveň s návrhem smlouvy od Státního fondu životního prostředí ČR na akci 
„Snižování spotřeby energie v DPS Buštěhrad“. Celková výše poskytnutých 
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prostředků činí  max. Kč 1,404.465,30,-. Zastupitelé se seznámili 
s podmínkami poskytnutí dotace i podpory a rozhodli se dotaci přijmout. 
Předložený návrh smlouvy č.  09042343  zastupitelé schválili 6 hlasy, P. 
Sejkora se zdržel hlasování.. 

2.2 Společnost BARDWELL s. r. o., se sídlem Praha 6 znovu předkládá Kupní 
smlouvy, které již byly projednány na zasedání zastupitelstva č. 6/2011 dne 27. 
4. 2011. Zastupitelé opět vyslovili zamítavé stanovisko a návrhy smluv 
neschválili 4 hlasy, D. Javorčeková, M. Oplt a V. Mrázková se zdrželi 
hlasování.  

2.3 Společnost GIRSA AT spol. s r.o. předkládá Smlouvu o dílo č. 11/11/A, která 
se týká odborné technické pomoci a autorského dozoru při realizaci stavební 
obnovy západního křídla zámku Buštěhrad – části pro budoucí MěÚ. 
Zastupitelé návrh smlouvy schválili 5 hlasy, (D. Javorčeková  a P. Sejkora se 
zdrželi hlasování) s tím, že hodinová sazba kontrolních dnů bude uvedena 
v příslušné faktuře podle skutečného časového rozpětí.  

2.4 Starostka předložila zastupitelům návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Buštěhrad a spol. 
RWE GasNet, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem na pozemcích parc. č. 
1821/6, 1821/8, 1821/10 a 233 v k. ú. Buštěhrad. Touto smlouvou má být 
uděleno právo na provedení výstavby plynárenského zařízení na výše 
uvedených pozemcích a zřízeno věcné břemeno za cenu 10.000,- Kč. 
Zastupitelé rozhodli o odložení schválení smlouvy a dalším jednáním se 
zástupci fy RWE GasNet o ceně za zřízení věcného břemene pověřují   
starostku J.  Leflerovou. 

2.5 Firma Meritum Kladno-Projekce s. r. o., která zastupuje společnost ČEZ 
Distribuce, a. s. se sídlem v Děčíně, předkládá Smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1821/22, 1821/10, 
233, 60/4 a 212 v k. ú. Buštěhrad. Jedná se položení kabelového vedení NN 
v předpokládané délce 170 m za finanční náhradu ve výši 7.300,- Kč. 
Zastupitelé rozhodli o odložení schválení smlouvy a pověřují  starostku J. 
Leflerovou dalším jednáním s fou ČEZ Distribuce a. s. o výši finanční náhrady 
za věcné břemeno. 

2.6  Zastupitelé projednali Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní uzávěrky 
sestavené k 31. 12. 2010 příspěvkové organizace DPS Buštěhrad, kterou na 
základě smlouvy vypracovala spol. VOX CONSULT, s. r. o., Praha 4. Auditor 
uvádí, že účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční 
situace příspěvkové organizace DPS, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření 
za r. 2010 v souladu s českými účetními předpisy. Zastupitelé Zprávu 
jednomyslně schválili s tím, že doporučení auditora k systému sledování 
pohledávek  a zpracování kalkulace fakultativních služeb uvedená ve zprávě 
budou sledována kontrolními orgány obce. 

2.7 V této souvislosti starostka přednesla návrh vedení DPS na vyřazení majetku 
DPS:  
Inv. č. 312 – kopírovací zařízení DEVELOP 700 
Inv. č 19    - lupa se stojanem Pedikúra 
Inv. č. 900005 – žehlička 
Uvedená zařízení jsou nefunkční, jejich oprava je nerentabilní a na základě 
vyjádření odborných firem jsou doporučena k vyřazení a likvidaci. 
Jednomyslně schváleno. 
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2.8 Zastupitelé jednomyslně schválili uzavření Smlouvy o poskytování právních 
služeb mezi Městem Buštěhrad a advokátní kanceláří JUDr. Petra Knapa se  
sídlem v Kladně. Předmětem smlouvy je poskytování právních rad, konzultací 
a vysvětlení podle požadavků a zadání města Buštěhradu za hodinovou 
odměnu ve výši 2.000,- Kč/hod. 

2.9 Zastupitelé jednomyslně schválili pronájem reklamní tabule - na základě 
uzavření smlouvy - na pozemku parc. č. 815/6 v k. ú. Buštěhrad firmě Univers 
Tech s. r. o., Kladno na propagaci jejích výrobků za cenu nájmu Kč 20.000,-
/rok.   

 
3. Organizační a různé 

3.1 Pan Ivan Pavlyuchok, bytem Dánská 2269, Kladno jako nový majitel 
rodinného domu č. p. 581 požádal o odprodej části obecního pozemku parc. č. 
599 v k. ú. Buštěhrad za účelem sloučení s pozemky v jeho vlastnictví. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou přístupovou komunikaci k domu č. p. 
581 a jsou v ní umístěny veřejné sítě, zastupitelé žádost jednomyslně zamítli. 

3.2 Starostka předložila zastupitelům cenovou nabídku firmy J. B. STAKON, s. r. 
o., Praha 8 ve výši 132.019,- Kč vč. DPH na opravu a zajištění svahu a 
stávající opěrné zdi ve vlastnictví města nad rodinným domem č. p. 448.   
Zastupitelé  nabídku projednali a rozhodli, aby městský úřad oslovil další   
stavební firmy pro porovnání cen. 

3.3 Místostarosta P. Sejkora informoval přítomné o záměru města na rozšíření 
prostor pro mateřskou školu v nové budově základní školy. Uvedl, že 
v současné době je zpracován projekt na tyto stavební úpravy ve výši cca 1,5 
mil. Kč. Předsedkyně finančního výboru M. Burešová uvedla, že uvedená 
částka je v současné době pro rozpočet města neúnosná a dále připojila 
informaci o počtu dětí, které nebudou letos z kapacitních důvodů umístěny 
v MŠ. Daniela Javorčeková  informovala v této souvislosti o stavu stavebních 
prací v prostorách zámku, do kterých se bude stěhovat MěÚ a společně s R. 
Dědičem doporučili přesun finančních prostředků na akci „zámek“. Starostka 
přistoupila k hlasování: pro integraci MŠ do ZŠ budovy  hlasoval pouze P. 
Sejkora, 6 hlasů proti. Pro dokončení stavebních úprav v západním křídle 
zámku a přestěhování MěÚ hlasovalo 6 zastupitelů, proti P. Sejkora. 
Zastupitelé tak schválili variantu dokončení výstavby prostor pro MěÚ 
v zámku. 

3.4 Starostka J. Leflerová informovala o rozdělení finančních prostředků 
organizacím a spolkům v rámci schváleného rozpočtu města pro rok 2011. 
Zastupitelé navržené rozdělení jednomyslně schválili. 

3.5 Starostka informovala o povinnosti města stanovit určitou částku do rozpočtu 
města pro rok 2011 za účelem připravenosti obce na řešení krizových situací 
(§21 zákona č. 118/2011 Sb.). Zastupitelé schválili 6 hlasy – P. Sejkova se 
zdržel hlasování – částku Kč 20.000,-.  

3.6 Sdružení místních samospráv ČR se sídlem Zlín-Prštné urguje zaplacení 
členského příspěvku za město Buštěhrad za rok 2011. Město Buštěhrad je 
členem této organizace od r. 2007, proto zastupitelé jednomyslně schválili 
výši členského příspěvku Kč 3.755,-. 

3.7 Zastupitelé projednali žádost o směnu pozemků, kterou podává firma SIGOS s. 
r. o., Kladno v zastoupení  majitelů pozemku parc. č. 1821/3 v k. ú. Buštěhrad, 
a  městem Buštěhrad jako vlastníkem pozemků par. č. 1821/2 a 1821/4. Na 
základě doporučení stavebního výboru zastupitelé rozhodli odložit projednání 
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směny pozemků na příští zasedání MěZ a požádat firmu SIGOS o detailní 
rozpis výměr jednotlivých parcel soukromých vlastníků.  

3.8 Starostka J. Leflerová navrhla členům zastupitelstva zvolit do funkce II. 
místostarosty města Buštěhradu  RNDr. Miroslava Oplta, CSc. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. Zastupitelé  zvolili 5 hlasy do 
funkce II. místostarosty M. Oplta. D. Javorčeková a M. Oplt se zdrželi 
hlasování. 

3.9 Zastupitelé projednali žádost společnosti Asian Corporation s. r. o., se sídlem 
v Buštěhradě, o změnu ÚP města, týkající se pozemků parc. č. 1646/11, 12, 13 
v k. ú. Buštěhrad. U pozemku parc. č. 1646/11 žádá společnost o změnu 
užívání pozemku ze stávajícího „nízkopodlažního bydlení venkovského typu“ 
na stavbu 3 bytových domů o 2 nadzemních podlažích a podkrovím se 
sedlovou střechou.  Zastupitelé rozhodli o odložení této části žádosti a vyzvali 
zástupce společnosti k dodání dalších podkladů k jejímu posouzení. 
V druhé části žádosti společnost žádá o změnu regulativu na pozemky parc. č. 
1646/12 a 13 ze stávajících 1000 m2 na 500 m2. Na základě vyjádření 
stavebního výboru MěZ  zastupitelé jednomyslně schválili změnu regulativu 
v rámci změny ÚP č. 4. 

3.10 Zastupitelé projednali žádost manželů Tyburcových, bytem Praha 6, o změnu 
ÚP města Buštěhradu. Manželé žádají o změnu užívání pozemku u parc. č. 
1922 a 1923 v k. ú. Buštěhrad,  které jsou vedeny jako „zahrada a zastavěná 
plocha“ na „stavební pozemek“. Na základě doporučení stavebního výboru 
zastupitelé žádost jednomyslně zamítli. 

3.11 Zastupitelé jednomyslně schválili žádost Lenky a Radky Böhmových o změnu 
funkčního využití pozemku parc. č. 1647/1 v k. ú. Buštěhrad z kategorie  
„zahrada“  na pozemek pro „nízkopodlažní bydlení venkovského typu“ a 
zařazení do změny ÚP č. 4 s tím, že s nimi bude uzavřena smlouva o úhradě 
poměrného podílu nákladů na požadovanou změnu ÚP. 

3.12 Zastupitelé  jednomyslně schválili poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 
20.000,- Kč  paní Marii Mrázkové na stavební úpravy domu č. p. 474, ul. Oty 
Pavla. 

3.13 Pan Zdeněk Žák, bytem Starý Hrad 128, Buštěhrad, požádal o funkci správce 
v části domu č. p. 128 (obecní byty). Zastupitelé rozhodli provést místní šetření 
ve výše uvedeném domě a na jeho  základě vydat vyjádření s navrženým 
řešením. 

 
4. Diskuze 

V diskuzi vystoupili pan P. Sejkora, Ing. Müller, p. Helísek a p. Brožek, kteří 
diskutovali k problematice zajištění dostatečného počtu míst pro děti v MŠ.  
V souvislosti s problematikou výstavby bioplynové stanice na katastru Buštěhradu 
diskutoval p. Pergl, p. Helísek, p. Blesk. 
 
 

5. 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 hlasů přítomných zastupitelů a usnesení 
je tudíž v souladu se zákonem o obcích právoplatné. 
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6.  Závěr 
Program byl vyčerpán a zasedání bylo ukončeno v 20.45 hod. 
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Usnesení 
ze zasedání Městského zastupitelstva v Buštěhradě (MěZ) 

                               které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku  
č. 7/2011 

 
 

MěZ po projednání: 
 

a) Volí v souladu s § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů RNDr. Miroslava Oplta, CSc. druhým místostarostou 
města Buštěhradu. 

 
b) Schvaluje: 

1. Přijetí dotace a podpory na akci „Snižování spotřeby energie v DPS Buštěhrad“ze 
Státního fondu životního prostředí ČR ve výši max.1,404.465,30 Kč a pověřují 
starostku města podpisem smlouvy č. 09042343 mezi městem Buštěhrad a SFŽP 
ČR. 
2. Uzavření Smlouvy o dílo č. 11/11A  mezi městem Buštěhrad a společností 
GIRSA AT spol. s r. o. o odborné technické pomoci a autorském dozoru při 
realizaci stavební obnovy západního křídla zámku Buštěhrad. 
3. Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní uzávěrky sestavené k 31. 12. 2010 
příspěvkové organizace DPS Buštěhrad. 
4. Vyřazení a likvidaci nefunkčních zařízení z majetku DPS: inv. č. 312 – 
kopírovací zařízení DEVELOP 700, inv. č. 19 – lupa, inv. č. 900005 – žehlička. 
5. Pronájem reklamní tabule na pozemku parc. č. 815/6 firmě Univers Tech s. r. o. 
za cenu 20.000,- Kč/rok. 
6. Uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb mezi Městem Buštěhrad a 
advokátní kanceláří JUDr. Petra Knapa se sídlem v Kladně. 
7. Dokončení stavebních úprav v západním křídle zámku a přestěhování MěÚ do 
těchto zrekonstruovaných prostor. 
8. Rozdělení finančních prostředků organizacím a spolkům v rámci schváleného 
rozpočtu města Buštěhradu pro rok 2011. 
9. Začlenění částky ve výši 20.000,- Kč do rozpočtu města pro rok 2011 za účelem 
připravenosti obce na řešení krizových situací. 
10.Úpravu regulativu ÚP na pozemcích parc. č. 1646/12 a 13 v k.ú. Buštěhrad 
v majetku společnosti ASIAN Corporation, Buštěhrad ze stávajících  min. 1000 m2 
na min. 500 m2 s ohledem na charakter nízkopodlažní výstavby v rámci změny ÚP 
č. 4. 
11.Zařazení žádosti Lenky a Radky Böhmových o změnu funkčního využití 
pozemku parc. č. 1647/1 v k .ú. Buštěhrad ze zařazení „zahrada“ na pozemek pro 
výstavbu „nízkopodlažního  bydlení venkovského typu“ a zařazení do změny ÚP č. 
4 s tím, že s nimi bude uzavřena smlouva o úhradě poměrného podílu nákladů na 
požadovanou změnu ÚP. 
12. Poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 20.000 ,- Kč paní Marii Mrázkové, bytem 
Oty Pavla 474, Buštěhrad. 
13. Členský příspěvek pro Sdružení místních samospráv pro rok 12011 ve výši Kč 
3.755,-.  

 
c) Zamítá: 
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1. Návrh Kupní smlouvy mezi městem Buštěhrad a společností BARDWELL, s. r. 
o. na prodej pozemků a na nich vybudované infrastruktury. 

2. Žádost p. Ivana Pavlyuchoka, Kladno, na odkup části obecního pozemku parc. č. 
599 v k ú. Buštěhrad. 

3. Žádost manželů Tyburcových, Praha, o změnu funkčního využití pozemků parc. 
č. 1922 a 1923 ze zařazení zahrada a zastavěná plocha na stavební pozemek. 

4. Žádost pana Zdeňka Žáka o funkci správce v bytovém domě č. p. 128. 
 
d) Pověřuje: 

1. MěÚ jednáním s firmou RWE GasNet, s. r. o. se  sídlem v Ústí nad Labem o 
výši finanční náhrady za zřízení věcného břemene. 

2. MěÚ jednáním s firmou Meritum Kladno-Projekce s. r. o., která zastupuje spol. 
ČEZ Distribuce a. s. se sídlem v Děčíně o výši finanční náhrady za zřízení 
věcného břemene. 

3. MěÚ  jednáním s dalšími stavebními firmami o cenové nabídce na opravu a 
zajištění svahu a opěrné zdi ve vlastnictví města nad domem č. p. 448. 

4. MěÚ jednáním s firmou SIGOS s. r. o. o směně pozemků. 
 

e) Bere na vědomí: 
Materiál „Hlavní úkoly pro léta 2011-2014“ jako podklad pro svou další činnost.  

 
             
 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven 10. 06. 2011 
 
 
 
Zapsala:  Jana Zemanová 
 
Ověřovatelé:  Věra Mrázková ……………………………… 
 
                       Petr Sejkora …………………………………. 
 
Starostka        Ing. Jitka Leflerová …………………………. 
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