
Zápis 
 

z 3. mimořádného  zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), 
které se konalo dne 13. 04. 2011 od 17.00 hod. na Městském úřadě 

 
 
Přítomni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Roman Dědič, Miroslav Oplt, Miroslava 
Burešová,                    Věra Mrázková, Daniela Javorčeková, Lukáš Kohl 
 
Omluveni: Magda Kindlová 
  
 
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 Petr Sejkora a Lukáš Kohl, a návrhová komise aby pracovala ve složení: 
předseda - Daniela Javorčeková, členové – Roman Dědič, Miroslava Burešová, 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 rozpočtu města pro rok 2011 
2. Organizační a různé 
3. Diskuze 
4. Usnesení 
5. 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. Návrh rozpočtu města pro rok 2011 

Předsedkyně finančního výboru M. Burešová seznámila zastupitele s předběžným 
návrhem rozpočtu města pro rok 2011 v úplné rozpočtové skladbě. Sdělila, že 
jednotlivé příspěvkové organizace a složky města předložily své požadavky a že 
finanční výbor města je zapracoval do návrhu rozpočtu. Zastupitelé návrh 
rozpočtu vzali na vědomí a stanovili termín pracovní porady k dalšímu 
projednávání na den 20. 4. 2011. 
 

2. Organizační a různé 
2.1. Zastupitelé projednali žádost šachového oddílu Sokola Buštěhrad o 

převzetí záštity města nad  8. ročníkem šachového turnaje „Velká cena 
Buštěhradu“, který se bude konat 30. dubna 2011. Poskytnutí finančního 
příspěvku na ceny pro vítěze bude čerpán v rámci přídělu Sokolu Buštěhrad.  

        
 
L. Kohl odešel ze zasedání ve 20.15 hod. 
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2.2. Starostka seznámila zastupitele s žádostí firmy ELEKTROMONT 
Matějka a.s., Nové Strašecí o stanovisko k plánovaným překládkám kabelů 
horního elektrického vedení do země, při kterých by mělo dojít bez náhrady 
k demontáži podpěrných bodů, na kterých jsou umístěna zařízení v majetku 
města (veřejný rozhlas, veřejné osvětlení). Vzhledem k tomu, že je nutné 
podpěrné body zachovat a vzhledem k tomu, že město nemá dostatek 
finančních prostředků na jejich nové vybudování, vydali zastupitelé zamítavé 
stanovisko k projektovaným stavbám. 

 
     2.3      Zastupitelé jednomyslně schválili vyvěšení záměru Města Buštěhrad na 
prodej       části pozemku parc.č. 13 o výměře 4 m2 v k.ú. Buštěhrad. 
 

2.4  Starostka seznámila zastupitele s návrhem aktualizované Smlouvy o dílo č. 
                   11/11 mezi společností GIRSA AT s. r. o., Praha a městem Buštěhrad. 
Předmětem  smlouvy je odborná technická pomoc a autorský dozor při realizaci stavební  

obnovy západního křídla zámku Buštěhrad na období od 1. 3. 2011 do 31. 12. 
2012. Zastupitelé vzali informaci na vědomí a pověřili starostku prověřením 
věcné správnosti smlouvy.    

 
2.5 Předsedkyně stavebního výboru D. Javorčeková seznámila zastupitele 
s rámcovou rekapitulací  prací na rekonstrukci západního křídla zámku vč. 
nákladů ve výši 8 736.180,- Kč, kterou předložila fa ARCHATT Památky spol. 
s r.o., Třebíč.  Zastupitelé jednomyslně schválili pokračování stavebních prací na 
západním křídle zámku do celkové výše nákladů 3,5 mil. Kč. Další pokračovaní 
prací bude záviset na finančních možnostech města 

 
2.6 Zastupitelé projednali návrh vedení zdejší základní školy na rekonstrukci 
prostor v základní škole pro potřeby mateřské školy. Zastupitelé pověřují 
místostarostu p. P. Sejkoru zajištěním zadání projektu na výše uvedenou 
rekonstrukci, vč. zjištění ceny za vypracování tohoto projektu. Zadání bylo 
schváleno 7 členy zastupitelstva, M. Burešová se zdržela hlasování. 
  

3. Diskuze 
V diskuzi vystoupil předseda  školské rady při ZŠ p. Ing. Müller a vznesl 
připomínky k plánované rekonstrukci tříd v ZŠ pro mateřskou školu. 
 
      

4. Usnesení 
Starostka udělila slovo předsedkyni návrhové komise. Ta konstatovala, že každý 
bod usnesení byl projednán a zastupitelé o každém bodu hlasovali zvlášť. Body 
usnesení byly schváleny buď jednomyslně nebo většinou hlasů a usnesení je tudíž 
v souladu se zákonem o obcích právoplatné. Viz níže. 
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Usnesení 
z 3. mimořádného zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ),  

které se konalo dne 20. 04. 2011 od 17.00hod. na Městském úřadě 
 

 
MěZ po projednání: 
 

a) Schvaluje: 
1. Vyvěšení záměru Města Buštěhradu na prodej části pozemku parc. č. 13 o 

výměře 4 m2 v k. ú. Buštěhrad. 
2. Pokračování stavebních prací na rekonstrukci západního křídla zámku 

Buštěhrad do celkové výše nákladů 3,5 mil. Kč stavební firmou ARCHATT 
Památky s.r.o., Třebíč. 

3. Zadání vyhotovení projektu na rekonstrukci tříd v ZŠ Buštěhrad pro potřeby 
mateřské školy s tím, že nejprve bude prověřena cena za vyhotovení projektu. 

 
 
       b) Bere na vědomí: 

1. Návrh předběžného rozpočtu města na r. 2011. 
2. Návrh  aktualizované smlouvy o dílo č. 11/11/A uzavřené mezi firmou GIRSA 

AT spol. s r.o.  a městem Buštěhrad 
 

       c)Zamítá: 
 Výměnu kabelového vedení firmou Matějka  

 
 
 
 

5. Závěr 
            Program byl vyčerpán a zasedání bylo ukončeno v 21.15 hod. 

 
 
 
Zapsala:  Jana Zemanová 
 
Ověřovatelé:   ………………………………. 
 
                         ………………………………. 
 
Starostka          ………………………………. 
 
 


