
                                                                      
 
 
 

Zápis 
 

z 1. mimořádného  zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), 
které se konalo dne 10.01.2011 od 17.15 hod. na Městském úřadě 

 
 
 

 
Přítomni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Roman Dědič, Miroslav Oplt, Miroslava Burešová,  
                  Věra Mrázková, Daniela Javorčeková, Magda Kindlová 
 
Omluveni: Lukáš Kohl 
 
     
 
Zasedání řídila starostka, která přivítala přítomné a prohlásila, že jednání zastupitelstva bylo 
řádně svoláno a vyhlášeno a je usnášení schopné. Navrhla, aby ověřovateli zápisu byli 
jmenováni Roman Dědič a Miroslav Oplt, a návrhová komise pracovala ve složení: předseda 
Magda Kindlová, členové –  Petr Sejkora, 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. Slib zastupitelky Mgr. Magdy Kindlové 
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 
3. Návrh zadání změny č. 3 ÚP města Buštěhrad 
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. 
 
 
 

1. Slib zastupitelky Mgr. Magdy Kindlové 
Starostka přečetla slib předepsaného znění a požádala Mgr. Magdu Kindlovou, aby jej 
potvrdila pronesením slova „Slibuji“ a svým podpisem. Slib je přílohou tohoto zápisu. 
 

2. Kontrola pln ění usnesení minulého zasedání 
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání bude provedena na dalším řádném 
zasedání městského zastupitelstva. 
 

3. Návrh zadání změny č. 3 ÚP města Buštěhrad 
Důvodem k pořízení změny č. 3 ÚP je změna funkčního využití zastavených pozemků 
parc.č. 50/1, 2, 51/1, 2, 3, 53 a 55 (část) s budovou č.p. 71 a ostatními stavbami 
z funkční plochy „nízkopodlažní bydlení venkovského typu“ na funkční plochu 
„smíšené území“. Navrhovatelem této změny je společnost Houska&Douda, spol. 
s r.o., Praha 6. Vzhledem k podmínkám dotace, o kterou firma Houska&Douda v této 
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souvislosti žádá, vyhovělo zastupitelstvo žádosti navrhovatele a 
projednává tuto změnu separátně. Na základě doporučení stavebního výboru 
zastupitelstvo jednomyslně schvaluje provedení změny č. 3 územního plánu města 
Buštěhradu. Schválením této změny územního plánu zastupitelstvo zároveň ruší 
v usnesení č. 5/2010 ze dne 31. března 2010 body č. 2,3,4, a 5 uvedené v části 
„schvaluje“, týkající se změny č. 3 a č ÚP města Buštěhrad. 

 
 

4. Organizační a různé 
4.1. Zastupitelé jednomyslně schválili nákup licence pro využívání programu na 

vyhledávání dotačních titulů – j4bPoradce – za cenu 16.900,- Kč od firmy Grant 
Advisor, spol. s r.o., Brno. 

4.2. Zastupitelé jednomyslně schválili podání žádosti o poskytnutí dotace na 
Krajský úřad Středočeského kraje z fondu Podpory kultury a obnovy památek, 
Podpora obecních knihoven. 

4.3. Zastupitelé  jednomyslně schválili 2 nové členy sociálního a zdravotního 
výboru paní Hanu Vavákovou a pana Antonína Kadlece. 

4.4. Zastupitelé jednomyslně schválili přijetí paní Marie Rozumové jako nové 
obyvatelky do DPS Buštěhrad.  

4.5. Zastupitel M. Oplt požádal o svolání schůzky zastupitelů s redakční radou BZ 
k řešení problematiky vydávání BZ. Schůzka se bude konat 24.ledna 2011 od 
17.00 hod. 

 
      

5. Diskuze 
K diskuzi se přihlásil p. Oplt, který podal zastupitelům informaci o průběhu jednání se 
zástupci dotčených orgánů o uvažované výstavbě bioplynové stanice na k.ú. 
Buštěhradu. Schůzka se konala 27.12.2010 ve Stehelčevsi. Pan Oplt také informoval 
zastupitele o záměru ČVUT vybudovat v průmyslové zóně Buštěhrad Univerzitní 
centrum energeticky efektivních budov – došlou dokumentaci od Středočeského kraje 
prostuduje výbor pro životní prostředí spolu se stavebním výborem. Stanoviskom 
předloží oba výbory k projednání na dalším zasedání. 
 

6. Starostka udělila slovo předsedovy 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  a usnesení 
je tudíž v souladu se zákonem o obcích právoplatné. Viz dále. 
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Usnesení 
z 1. mimořádného zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ),  

které se konalo dne 10.01.2011 od 17.15 hod. na městském úřadě 
 

 
MěZ po projednání: 
 

a) schvaluje: 
1. 1a) Pořízení změny č. 3 ÚP města Buštěhrad, o kterém rozhodlo zastupitelstvo na 

návrh společnosti Houska&Douda, spol. s r.o.o, IČ 48111911, podle § 44 písm. d 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
ve znění pozdějších předpisů. 
1b) Uzavření trojstranné smlouvy podle § 6, odst. 6, písm b) stavebního zákona na 
pořízení změny č. 3 ÚP města Buštěhrad mezi městem Buštěhrad a právnickou 
osobou PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, oprávněnou k výkonu územně plánovací 
činnosti podle §  24, odst. 1 stavebního zákona, jako výkonným pořizovatelem a 
zhotovitelem změny č. 3, a společností Houska &Douda, IČ 48111911, která jako 
navrhovatel uhradí veškeré náklady spojené s pořízením změny č. 3. 
1c) zastupitelku Ing. Danielu Javorčekovou k tomu, aby spolupracovala 
s pořizovatelem  změny č. 3 ÚP Buštěhrad jako „určený zastupitel“ ve smyslu 
stavebního zákona. 
 

2. Nákup licence pro využívání programu na vyhledávání dotačního dění 
„j4bPoradce“ za celkovou cenu 16.900,- Kč od firmy Grant Advisor, spol. s r.o. 
Brno 
 

3. Podání žádosti o poskytnutí dotace na Krajský úřad Středočeského kraje z Fondu 
podpory kultury a obnovy památek, Podpora obecních knihoven 

 
 

4. Paní Hanu Vavákovou a pana Antonína Kadlece jako nové členy sociálního a 
zdravotního výboru 
 

5. přijetí paní Marie Rozumové jako nové obyvatelky do DPS Buštěhrad 
 

b) bere na vědomí 
1. svolání schůzky dne 24.1.2011 k problematice vydávání Buštěhradského 

zpravodaje 
 
 
 

4. Závěr 
            Program byl vyčerpán a zasedání bylo ukončeno v 18.30 hod. 

 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 17.1.2011 
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Ověřovatelé:   ………………………………. 
 
                         ………………………………. 
 
Starostka          ………………………………. 
 
 


