
 
Zápis 

 
ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), 

které se konalo dne  09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním st ředisku 
č. 5/2011 

 
 
Přítomni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová, Věra 
                        Mrázková, Daniela Javorčeková, Roman Dědič, Lukáš Kohl 
 
Omluveni:      Magda Kindlová, Miroslav Oplt 
 
Za MěÚ:         Petr Mencl 
 
Hosté:   Ing. Arch. Vich 
 
 
 
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 – Lukáš Kohl, 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. Návrh změny č. 3 ÚPM Buštěhrad 
2. Bioplynová stanice 
3. Pozemková úprava 
4. 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 ověřovatelku zápisu ze zasedání č. 3/2010 Věru Mrázkovou, aby se 
vyjádřila k zápisu, který byl k dispozici k nahlédnutí na MěÚ. Ověřovatelka sdělila, že 
nedošly žádné námitky, oba ověřovatelé zápis ověřili, potvrdili svými podpisy a zápis se 
pokládá za schválený. 
 

 
1. Návrh změny č. 3 ÚPM Buštěhrad 

1.1. Zastupitelé berou na vědomí informaci pořizovatele o Vyhodnocení 
projednávání návrhu zadání změny č. 3 územního plánu města Buštěhrad, 
uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení. 
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1.2. Zastupitelstvo schvaluje zadání změny č. 3 územního plánu města Buštěhrad 
podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení. 

1.3. Zastupitelstvo ukládá starostce: 
a) Zabezpečit zpracování návrhu změny č. 3 územního plánu města Buštěhrad 

v souladu se schváleným zadáním 
b) Předat dokument „Zadání změny č. 3 územního plánu města Buštěhrad – 

Doklady o pořizování a schválení“ po jednom vyhotovení městu Buštěhrad, 
výkonnému pořizovateli a projektantovi návrhu změny č. 3 ÚPM Buštěhrad 

c) Podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení registračního 
listu za etapu „ZADÁNÍ“ do evidence územně plánovací činnosti. 

 
2. Výstavba Bioplynové stanice 

Starostka informovala přítomné o společném jednání zástupců obcí zainteresovaných 
v „akci BPS“, které se konalo dne 28. 2. t. r. ve Stehelčevsi a seznámila je 
s rozhodnutím, které vyplynulo z jednání: MPS bude zaslán dopis s kategorickým 
nesouhlasem k výstavbě bioplynové stanice. 
 
 

3. Komplexní pozemková úprava v k. ú. Buštěhrad 
Dne 17. 12. 2010 vydal Pozemkový úřad Kladno rozhodnutí o schválení KPÚ 
Buštěhrad, které řeší nové umístění pozemků v k. ú. Buštěhrad. Každý vlastník má 
nárok na jednorázové bezplatné vytýčení a označení hranic pozemků dle schváleného 
návrhu pozemkové úpravy, které bude provedeno v době, kdy o něj vlastník požádá.  
Starostka předložila zastupitelům návrh na vytýčení pozemků, zastupitelé rozhodli, že 
se k tomuto návrhu vrátí, až bude definitivně rozhodnuto, které pozemky bude město 
využívat. 
 

4.  Organizační a různé 
a. Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje přijetí části finančního daru ve výši 

300.000,- Kč poskytnutého Letištěm Praha a. s. Mikroregionu Údolí lidického 
potoka. V souladu s Darovací smlouvou č. 9000001719 budou přidělené 
finanční prostředky převedeny na město a použity na vybudování silničního 
retardéru na Hřebečské ul. před objektem Mateřské školky. 

b. Zastupitelstvo projednalo nabídku p. Ladislava Lhoty na prodej pozemku 
parc.č. 1936/5, o výměře 11 988 m2, městu Buštěhrad za cenu 300.000,- Kč. 
Zastupitelé jednomyslně rozhodli tuto nabídku nepřijmout . 

c. Zastupitelé jednomyslně schválili provedení opravy střechy na objektu 
Základní školy v Buštěhradě dle cenové nabídky firmy FISA s. r. o. za cenu 
141.931,30 Kč bez DPH. 

d. Zastupitelé jednomyslně schválili provedení opravy střechy na objektu DPS 
Buštěhrad dle cenové nabídky firmy MAO  s. r. o. za cenu 169.275,- Kč vč.  
DPH. 

e. Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili žádost ředitelky Základní a 
mateřské školy Oty Pavla v Buštěhradě na povolení výjimky z počtu dětí ve 
třídách MŠ na počet 28 dětí. 

f. Zastupitelé vzali na vědomí  Rozhodnutí Ministerstva kultury, kterým se 
městu Buštěhrad předběžně přiznává příspěvek do max. výše 1 575 000,- Kč 
na akci Buštěhrad, Zámek, obnova západního křídla. 
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g. Základní umělecká škola předkládá zastupitelům Výroční zprávu o 
hospodaření ZUŠ Buštěhrad za rok 2010 a návrh na rozdělení hospodářského 
výsledku za rok 2010, který činí Kč 130.524,08. ZUŠ navrhuje rozdělení: do 
fondu odměn 40% tj. Kč 52.200,-, do fondu rezervního 60% tj. Kč 78.324,08. 
Oba dokumenty byly jednomyslně schváleny. 

h. Zastupitelé jednomyslně schválili příjímání finančních i hmotných 
sponzorských darů od jednotlivých dárců pro potřeby pečovatelské služby, 
které zajišťuje DPS Buštěhrad. 

i. Zastupitelé vzali na vědomí informaci o změně ceny za kWh účtované 
obyvatelům DPS. Cena za 1 kWh je 5,22 Kč, nájemné za jistič je 25,- 
Kč/měsíc. 

j. Zastupitelé jednomyslně schválili odpis nedobytné pohledávky ve výši 1.753,- 
Kč za zemřelou obyvatelkou DPS paní Bílkovou. 

k. Zastupitelé projednali žádost ředitelky DPS o provedení rekonstrukce rozvodů 
elektřiny v bytech v DPS Buštěhrad. Vzhledem k finanční náročnosti 
zastupitelé rozhodli odložit rekonstrukci na r. 2012.  

l. Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili Dodatek č. 2 smlouvy o dílo 
uzavřenou mezi Městem Buštěhrad a spol. Less&Forest s. r. o. týkající se 
parku Ořešín. Dodatkem č. 2 se mění termín ukončení díla: do 31. 5. 20101, a 
termín vyklizení staveniště: 31. 5. 2011. 

m. Mgr. Mencl seznámil zastupitele s přehledem pohledávek města vůči občanům. 
Písemný přehled pohledávek je součástí tohoto zápisu. Zastupitelé tuto 
informaci vzali na vědomí. 

n. Místostarosta P. Sejkora informoval o připravovaném rozdělení úhrad poplatků 
za spotřebované  energie v budově mateřské školky – objekt  č.p. 660, kde část 
budovy užívá Městský úřad. Zastupitelé rozdělení poplatků za energie 
jednomyslně schválili. 

o. Místostarosta P. Sejkora informoval o návrhu na zvýšení ceny školného 
v Mateřské školce Buštěhrad. Vzato na vědomí. 

p. Starostka informovala zastupitele o několika žádostech o změnu územního 
plánu města. Zastupitelé doporučili zahájit práce na novém územním plánu  
v roce 2012, protože vzhledem k vývoji situace v celém katastru města došlo 
k mnoha změnám, které již původní územní plán nezahrnuje.  

 
5. Diskuze 

V diskuzi byly vzneseny návrhy jak ze strany zastupitelstva tak i poté občanů k využití 
dotace, kterou poskytlo Letiště Praha a. s. – výstavba  zpomalovacích retardérů, 
instalace zpomalovacích semaforů, dostavba sportovního areálu v Základní škole. O 
definitivním použití rozhodne zastupitelstvo na dalších jednáních.  
 

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 a usnesení je tudíž 
v souladu se zákonem o obcích právoplatné. 
 

7.  Závěr 
Program byl vyčerpán a zasedání bylo ukončeno v 19.00 hod. 
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Usnesení 

ze zasedání Městského zastupitelstva v Buštěhradě (MěZ) 
                               které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku  

č. 5/2011 
 
 

MěZ po projednání: 
 

a) Schvaluje 
1. Zadání změny č. 3 územního plánu města Buštěhrad podle §06 odst. 5 písm. b) a 

§ 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uvedené v příloze č. 1 tohoto 
usnesení. 

2. Přijetí  části finančního daru ve výši 300.000,- Kč poskytnutého  Letištěm Praha 
a.s. Mikroregionu Údolí Lidického potoka. 

3. Provedení opravy střechy na objektu Základní školy v Buštěhradě dle cenové 
nabídky firmy FISA s.r.o. za cenu 141.931,30 Kč bez DPH. 

4. Provedení opravy střechy na objektu DPS Buštěhrad dle cenové nabídky firmy 
MAO s.r.o za cenu 169.275,- Kč vč. DPH. 

5. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ na počet 28 dětí. 
6. Výroční zprávu o hospodaření ZUŠ Buštěhrad za rok 2010 a návrh  na rozdělení 

hosp. výsledku Kč 130.524,08 za rok 2010: do fondu odměn 40% = Kč 52.200,- 
a do fondu rezervního 60% =  Kč 78.324,08. 

7. Přijímání finančních i hmotných sponzorských darů pro potřeby pečovatelské 
služby DPS Buštěhrad. 

8. Odepsání pohledávky ve výši 1.753,- Kč  jako nedobytné za zemřelou 
obyvatelkou DPS p. Bílkovou. 

9. Odložení provedení rekonstrukce rozvodů elektřiny v bytech DPS na r. 2012. 
10. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo uzavřenou mezi Městem Buštěhrad a společností 

Less&Forest s.r.o. týkající se změny termínu vyklizení stanoviště. 
11. Návrh na rozdělení  hrazení poplatků za spotřebované energie v budově 

Mateřské školy mezi Mateřskou školu a Městský úřad Buštěhrad, který 
v budově sídlí. 
 

b) Zamítá 
1. Nabídku pana Ladislava Lhoty na prodej pozemku parc.č. 1936/5 o výměře 

11 988 m2 městu Buštěhrad za cenu 300.000,- Kč. 
 

c) Bere na vědomí 
1. Informaci o jednání města Buštěhrad a okolních obcí s firmou MPS Kladno, 

spol. s r.o. ohledně výstavby bioplynové stanice. 
2. Informaci pořizovatele změny územního plánu o Vyhodnocení projednávání 

návrhu zadání změny č. 3 ÚP města Buštěhradu. 
3. Rozhodnutí Ministerstva kultury o přiznání příspěvku do max. výše 1 575 000,- 

Kč na akci Buštěhrad, Zámek, obnova západního křídla. 
4. Informaci o změně ceny elektřiny účtované obyvatelům bytů v DPS – 5,22 

Kč/1kWh. 
5. Informaci o stavu vymáhání pohledávek města vůči občanům. 
6. Návrh na zvýšení ceny školného v mateřské školce Buštěhrad. 
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7. Rozhodnutí Pozemkového úřadu Kladno o schválení KPÚ Buštěhrad a možnost 
jednorázového bezplatného vytýčení pozemků.  

 
 

d) Ukládá starostce města 
1. Zabezpečit zpracování návrhu změny č. 3 územního plánu města Buštěhrad 

v souladu se schváleným zadáním. 
2. Předat  dokument „Zadání změny č. 3 územního plánu města Buštěhrad – 

Doklady o pořizování a schválení“ po jednom vyhotovení městu Buštěhrad, 
výkonnému pořizovateli a projektantovi návrhu  změny č. 3 ÚPM Buštěhrad. 

3. Podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení registračního listu 
za etapu „Zadání“ do evidence územně plánovací činnosti. 

 
 
 
Zápis byl vyhotoven 19. 04. 2011 
 
 
 
Zapsala:  Jana Zemanová 
 
Ověřovatelé:   V. Mrázková ………………… 
 
                        P. Sejkora ….………………… 
 
Starostka         J. Leflerová…………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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