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Zápis 
 

ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), 
které se konalo dne 10. 08. 2011od 17.30 hod. v Kulturním středisku 

č. 9/2011 
 
 
Přítomni:  Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav Oplt, Věra Mrázková, Miroslava  

             Burešová, Daniela Javorčeková, Magda Kindlová, Václav Nový 

Omluven: Roman Dědič 

 
Zasedání řídila starostka, která přivítala přítomné a prohlásila, že jednání zastupitelstva bylo 
řádně svoláno a vyhlášeno a je usnášeníschopné.  

Na začátku tohoto zasedání, prvního, jehož se po svém nastoupení do funkce zastupitele 
zúčastnil V. Nový, složil s odvoláním na § 69 odst. 2 a 3 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předepsaný slib: „Slibuji věrnost České 
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu 
města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ V. Nový složil slib před 
zastupitelstvem obce pronesením slova slibuji a potvrdil složení slibu svým podpisem (viz 
příloha). 

Poté starostka navrhla, aby ověřovateli zápisu byli jmenováni D. Javorčeková a M. Kindlová 
a aby návrhová komise pracovala ve složení: předseda – V. Nový, členové P. Sejkora a V. 
Mrázková a aby hlasování k jednotlivým bodům programu probíhalo ke každému bodu 
zvlášť. Jednomyslně odsouhlaseno.  

Starostka předložila zastupitelům tento návrh programu:  

1. Kontrola usnesení z minulého zápisu 
2. Smlouva se SFŽP a ostatní smlouvy 
3. Návrh na úpravy chodníků 
4. Organizační a různé 
5. Diskuse 
6. Usnesení  
7. Závěr 

 
Starostka požádala zastupitele o připomínky k programu zasedání, který zastupitelé obdrželi 
s předstihem a na pracovní poradě byli seznámení s podkladovým materiálem programu. 
K programu jednání nebyly připomínky a zastupitelé jej jednomyslně schválili. Požádala 
ověřovatelku zápisu ze zasedání ze dne 29. 6. 2011, aby se vyjádřila k zápisu, který byl 
k dispozici na MěÚ. M. Burešová sdělila, že ověřovatelé neobdrželi žádné námitky, zápis 
ověřili a potvrdili svými podpisy a zápis se pokládá za schválený.  

 

Ad 2. 
a) 

Starostka předložila zastupitelům ke schválení Smlouvu č. 09037593 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“, 
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kterou se SFŽP zavazuje poskytnout městu Buštěhrad podporu ve výši Kč 228.467,85  
výhradně na akci „Snižování spotřeby energie v ZŠ Buštěhrad“. Dotace je určena na 
spolufinancování akce a příjemci podpory má být poskytnuta rovněž dotace ze státního 
rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské 
unie, a to prostředky z Fondu soudržnosti. Tato podpora bude činit maximálně 3,883.953,45 
Kč. Zastupitelé smlouvu jednomyslně schválili a pověřili starostku podpisem smlouvy.  

b) 

Dalším dokumentem, který zastupitelé projednali je sdělení, že zastupitelstvo Středočeského 
kraje svým usnesením č. 44-16/2011/ZK ze dne 6. 6. 2011 rozhodlo o přidělení účelových 
dotací ze Středočeského Fondu rozvoje měst a obcí a v tomto rámci městu Buštěhradu 
potvrdilo dotaci ve výši Kč 2,000.000,- na pokračování rekonstrukce západního křídla 
místního zámku. Zastupitelstvo jednomyslně přijetí dotace schválilo.  

c)  

Starostka seznámila zastupitele s návrhem Plánovací smlouvy, kterou předložil p. architekt 
Josef Zelenka, zástupce pí Olgy Jeřábkové, která je investorkou výstavby 10 rodinných domů 
na pozemku par. č. 1819/43 v k. ú. Buštěhrad. Zastupitelstvo návrh smlouvy schválilo s tím, 
že budou doplněny konkrétní údaje o technické a dopravní infrastruktuře a zmocnilo starostku 
podpisem této smlouvy. V. Nový se zdržel hlasování. 

d)  

AUDIT CORPORATION, spol. s r. o. předložila zastupitelstvu ke schválení návrh Smlouvy 
na přezkoumání hospodaření města za rok 2011, na vydání zprávy auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření města za rok 2011, na projednání zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření města za rok 2011 a na konzultační a poradenskou činnost. Cena za výše uvedené 
úkony činí Kč 42.000,- a zahrnuje konzultační a poradenské služby poskytované v průběhu 
prověrky plus cestovní náhrady spojené s touto činností ve výši Kč 15,-/km. Obě ceny se 
rozumí bez DPH. Schváleno, V. Nový se zdržel hlasování. 

 

Ad 3. 
M. Oplt přednesl zastupitelům návrh na úpravy chodníků v Buštěhradě. Zhodnotil současný 
stav a uvedl, že úprava chodníků patří v programu zastupitelstva k prioritám. Přitom nastínil 
pořadí, ve kterém by se měly chodníky vzhledem k důležitosti a hlavně bezpečnosti občanů 
buď budovat nebo opravovat. Jako jednoznačnou první etapu označil chodník v ulici Tyršově, 
ve které je nutné vybudovat nový chodník z lokality „Okružní“ směrem ke škole, aby byla 
zajištěna bezpečnost dětí, navštěvujících zdejší školu. Druhou etapou, která je z obou výše 
zmíněných hledisek důležitá je ulice Hřebečská kvůli mateřské školce a areálu hřiště. Jedná se 
samozřejmě o úkoly, které bude třeba financovat nejen z městského rozpočtu, ale hlavně 
z dotací, především z Fondu dopravní infrastruktury. Protože bude třeba předložit tyto návrhy 
ještě do konce letošního roku na příslušná místa společně se žádostmi o dotace, zajistí město 
návrhy na projektovou dokumentaci od specializovaných firem. Dalšími etapami by byly 
ulice Revoluční (cesta ke škole), Pražská a poté ulice ostatní – podle finančních možností. 
Vzato na vědomí. Touto agendou byl pověřen M. Oplt.  

Ad 4 
a) Garáže u vodojemu 

Vzhledem k tomu, že město registruje zájem občanů o garáže v katastru města, provede 
kontrolu pozemků a majitelů jednotlivých garáží v lokalitě u vodojemu.  
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Bude nutné provést kontrolu pozemků a revizi dokladů. Touto agendou byl pověřen  

M. Oplt.  

b) Zastupitelé projednali žádost pí ing. Jiřiny Borovičkové, která žádá město Buštěhrad o 
odprodej části pozemku parc. č. 1544/1 v k. ú. Buštěhrad - Slepá ulice. Zastupitelé 
pověřili místostarostu M. Oplta provedením místního šetření. Poté bude rozhodnuto o 
žádosti pí Borovičkové. 

c) Zastupitelé dále projednali žádosti ředitelky Domova s pečovatelskou službou pí S. 
Šumné: 

1. o zavedení nové služby pro obyvatele DPS: mytí jídlonosičů – 15,- Kč/úkon a 
dezinfekce jídlonosičů – Kč 10,-/1x týdně a to od 1. 9. 2011. Schváleno 4 
hlasy, pro předjednání ve zdravotním a sociálním výboru 3 hlasy. V. 
Mrázková se zdržela hlasování.  

2. o zakoupení čteček úkonů podle čárových kódů pro přesné vykazování služeb 
pro klienty. Pro 3 pečovatelky = 3 čtečky v ceně po Kč 5.000,-. Jednomyslně 
schváleno.  

3. o odepsání Kč 2.684,-, které byly pí Šumné odcizeny z její kanceláře v době 
její nepřítomnosti. Pí Šumná dokládá veškeré potřebné doklady k žádosti 
včetně policejního protokolu. Vzhledem k tomu, že případ byl policií odložen a 
pachatel nebyl zjištěn, zastupitelé jednomyslně schválili odpis této částky jako 
nevymahatelné. 

4. o vypovězení smlouvy s firmou O2 Telefónica a městem Buštěhrad na 
poskytování telefonních služeb pro DPS s tím, že bude uzavřena nová smlouva 
přímo mezi poskytovatelem služeb a DPS. Jednomyslně schváleno. 
Zajištěním tohoto úkonu byl prověřen P. Sejkora.  

  
d) Starostka informovala přítomné o dopisu, kterým Městská policie Kladno oznamuje, 

že v důsledku změny přestupkového zákona k datu 1. 8. 2011, konkrétně § 22, který 
byl převeden do zákona o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.), nemůže Městská 
policie Kladno vykonávat činnost smluvně zajištěného měření rychlosti v našem 
městě. Vzato na vědomí. 

e) Fotbalový oddíl Sokola Buštěhrad předal MěÚ fakturu č. SH1011500711 vystavenou 
dodavatelem BG Technik cs, a. s. za opravu traktoru na sekání trávy. Částka faktury 
činí Kč 6.469,-. Zastupitelé rozhodli fakturu proplatit z městských prostředků a traktor 
převést do majetku fotbalového oddílu za symbolickou cenu, která bude upřesněna. 
Jednomyslně schváleno. 

f) P. Žák žádá o výměnu plynového kotle v obecním bytě – předběžná cena, kterou uvádí 
činí cca 14.000,- Kč. Rozhodnuto vyžádat další nabídku odborné firmy. Zajistí MěÚ. 

 

Ad 5. 
Do diskuze se přihlásil jako první P. Sejkora, který zdůvodnil uvažované pořadí budování 
chodníků ve městě v kritických místech a doporučil postup v etapách. Po něm se přihlásil do 
diskuze V. Nový, který předložil návrh na odvolání starostky J. Leflerové a místostarosty M. 
Oplta.  Přečetl připravený text a požádal o hlasování svého návrhu. Hlasování proběhlo takto: 
pro odvolání hlasovali V. Nový, D. Javorčeková a M. Kindlová, proti hlasovali M. Oplt, M. 
Burešová, V. Mrázková, J. Leflerová, P. Sejkora se zdržel hlasování. 

V 19.45 odešel ze zasedání V. Nový. 
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Následovala diskuse občanů, ve které vystoupili pí Plachá, ing.Müller, pí Müllerová, p. 
Sztogryn, p. Janouškovec, pí Šumná k otázkám komunikací, plánu na výstavbu chodníků, 
rozpočtových opatření, dotací, výhledových plánů podle schváleného materiálu na léta 2011-
2014. 

 

Ad 6. 
Usnesení. 
Protože během jednání probíhalo hlasování k jednotlivým bodům programu a ty byly 
schváleny jednomyslně nebo nadpoloviční většinou hlasů zastupitelů, je usnesení v souladu se 
zákonem platné. Viz dále.  
 
 
Ve 20.05 odešly M. Kindlová a D. Javorčeková. 

 

Ve 20.20 odešel P. Sejkora.  

 

Ad 7. 
Závěr 
Předsedající ukončila zasedání ve 20.25 hod.  
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Usnesení 
ze zasedání Městského zastupitelstva (MěZ) Buštěhrad, 
které se konalo dne 10. 8. 2011 v Kulturním středisku 

č. 9/2011 
 
 
Zastupitelstvo po projednání: 

a) Schvaluje: 
1. Smlouvu č. 09037593 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na částku celkem 
max. Kč 4,112.421,30 na akci „Snižování spotřeby energie v ZŠ Buštěhrad“ a 
pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

2. Přijetí dotace ve výši Kč 2,000.000,- potvrzenou Krajským úřadem 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje měst a obcí na další 
výstavbu nového sídla MěÚ v západním křídle zámku Buštěhrad. 

3. Návrh Plánovací smlouvy předložené architektem Josefem Zelenkou jako 
zástupcem investorky pí Olgy Jeřábkové na výstavbu technické a dopravní 
infrastruktury pro 10 rodinných domů na pozemku parc. č. 1819/43 a po 
doplnění technických detailů pověřuje starostku podpisem této smlouvy.  

4. Smlouvu s firmou AUDIT CORPORATION, spol. s r. o. na přezkoumání 
hospodaření města za rok 2011.  

5. Zavedení nové služby pro obyvatele DPS – mytí jídlonosičů za Kč 15,-/úkon a 
dezinfekce jídlonosičů za Kč 10,- 1x týdně od 1. 9. 2011. 

6. Zakoupení tří čteček čárových kódů pro přesné vykazování služeb pro klienty 
DPS za cenu celkem 15.000,- Kč.  

7. Odpis částky Kč 2.684,- jako nevymahatelné, která byla odcizen z hotovosti 
DPS v době nepřítomnosti ředitelky. 

8. Vypovězení smlouvy s firmou O2 Telefónica a městem Buštěhrad na 
poskytování telefonních služeb pro DPS s tím, že bude uzavřena nová smlouva 
mezi DPS a poskytovatelem služeb. 

9. Proplacení faktury č. SH1011500711na částku Kč 6.469,- fotbalovému oddílu 
Sokola Buštěhrad za opravu traktoru na sekání trávy a zároveň jeho převod za 
symbolickou cenu, která bude stanovena později, do majetku fotbalového 
oddílu.  

 
b) Bere na vědomí:  

1. Informaci o plánu na vybudování chodníků. 
2. Informaci Městské policie Kladno o ukončení měření rychlosti v Buštěhradě. 

 
c) Ukládá: 

1. Kontaktovat projektové firmy a vyžádat si nabídky na 1. etapu výstavby 
chodníku v ulici Tyršova.  

Zodpovídá: M. Oplt 
Termín: do 15. 9. 2011 

 
2. Provést kontrolu majitelů pozemků a dokumentace ke garážím u vodojemu. 

Zodpovídá: M. Oplt 
Termín: do 30. 9. 2011 
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3. Provést místní šetření v ulici Slepá ohledně požadavku o odprodej části 
pozemku od města. 

Zodpovídá: M. Oplt 
Termín: do 15. 9. 2011 

 
4. Zajistit prověrku plynového kotle v bytě p. Žáka a vyžádat si další posudek 

jako doporučení k výměně nebo opravě.  
Zodpovídá: MěÚ 

Termín: do 30. 8. 2011 
 
 
 

Zápis byl vyhotoven 18. 8. 2011. 
 
 
 
Zapsala: J. Leflerová 
 
 
 
Ověřovatelé: M. Kindlová ……………….. 
 
                      D. Javorčeková ……………. 
 
Starostka:      J. Leflerová ……………….. 
   

 
   
 
 


