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Zápis 

ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), 

které se konalo dne 13. 12. 2011 od 17:30 hod v Kulturním středisku 

č. 11/2011 

 

 

Přítomni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Roman Dědič, Miroslav Oplt, Miroslava Burešová, 

        Věra Mrázková, Magda Kindlová, Daniela Javorčeková (příchod 17:50 hod.) 

Omluven: Václav Nový 

 

Zasedání svolala a řídila starostka, která zahájila zasedání v 17:35 hod., přivítala všechny 

přítomné a konstatovala, že informaci o místě, době a navrženém programu připravovaného 

zasedání zastupitelstva vyvěsil Městský úřad v řádné lhůtě na úřední desce. Doplnila, že tyto 

informace byly rovněž zveřejněny na webových stránkách města, v osmi vývěsních tabulích 

na území města a byly vyhlášeny obecním rozhlasem. Poukázala na opětovnou instalaci 

snímací techniky a poučila o možných následcích s odkazem na minulé zasedání, kde toto 

právně zdůvodňovala. Dále konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, neboť je 

přítomno 7 z 9 zastupitelů. Dále nechala hlasovat o návrhu, aby ověřovateli zápisu byli 

jmenováni M. Kindlová a M. Oplt. Jednomyslně schváleno.   

     

Předsedající přečetla navržený program zasedání zastupitelstva tak, jak byl zveřejněn na 

úřední desce. Přednesla, že s ohledem na nově nabyté informace na pracovní poradě 

zastupitelů došlo k vyřazení a nahrazení některých bodů původního programu.  

 

V 17:50 hod. se dostavila na zasedání zastupitelstva D. Javorčeková. 

 

Starostka předložila zastupitelům tento upravený návrh programu: 

 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva 

2. Kontrola plnění usnesení 

3. Žádosti o dotace z fondů Středočeského kraje 

4. Návrh města Buštěhradu na darování části středního křídla buštěhradského zámku 

Středočeskému kraji 
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5. Návrh na zrušení Stavebního výboru a Výboru pro kulturu a sport a informace o zřízení 

Stavební komise a Komise pro kulturu a sport 

6. Rozpočtové opatření č. 1/2011 

7. Rozpočtové provizorium na rok 2012 

8. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v Základní škole Buštěhrad 

9. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (ČEZ distribuce a.s.) 

10. Stanovení výše náhrady za zřízení věcného břemene na pozemcích města Buštěhradu 

11. Plánovací smlouvy s Komerční stavební s.r.o., dále s pí Olgou Jeřábkovou a p. 

Antonínem Jeřábkem 

12. Smlouva o sdružení prostředků na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hřebeč 

13. Smlouva o obstarání věci 

14. Příloha č. 1 Smlouvy č. Z/2009/02 o zimní údržbě komunikací s MPS Kladno 

15. Záměry prodat část pozemků par. č. 1544/1 a 2212 

16. Návrh kupní smlouvy na prodej pozemku par. č. 13/2 o výměře 4 m2  

17. Návrh na schválení záměru nechat vypracovat výběrové řízení firmou M.A.R.A. na 

projekt chodníků v ulici Tyršova a Hřebečská 

18. Návrh odměn pro ředitele ZUŠ a ředitelku DPS 

19. Žádost o povolení změny užívání objektu v ul. Hutnická 

20. Diskuze 

 

Takto upravený program zasedání zastupitelstva města byl jednomyslně schválen. 

 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva 

 Předsedající v úvodu sdělila, že k zápisu uplatnil 2 připomínky p. Janouškovec, který sdělil:  

a) „v zápise chybí bod, kdy se hlasovalo o odvolání paní starostky“ 

Starostka uvedla, že hlasování bylo neplatné, nejednalo se o bod zasedání zastupitelstva a 

proto nebyl zanesen do zápisu, poznámka bude doplněna. 

b) „v zápise chybí příslib pí Burešové, kdy slíbila zveřejňovat hospodaření města. Bylo to na 

závěr diskuse o příspěvku pro ZŠ. Paní Mahovská žádala město, aby v Buštěhradském 

zpravodaji zveřejňovalo kvartálně informace o rozpočtu města, a kam peníze směřují. Paní 

Burešová zveřejňování slíbila.“ 

Zastupitelstvo obě připomínky vyslechlo, rozhodlo obě zařadit do zápisu z minulého zasedání 

zastupitelstva a zápis jednomyslně schválilo.  
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2. Kontrola pln ění usnesení 

Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění přijatých usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 

a konstatoval, že všechny úkoly vyplývající z usnesení jsou splněny.  

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru o plnění usnesení 5 hlasy 

(Pro: M. Burešová, R. Dědič, J. Leflerová, V. Mrázková, M. Oplt; zdrželi se: D. 

Javorčeková, M. Kindlová, P. Sejkora). 

 

3. Žádosti o dotace z fondů Středočeského kraje 

Předsedající podala informaci o úmyslu podat žádosti o dotaci ze Středočeského fondu 

rozvoje obcí a měst na rok 2012 za účelem obnovy západního křídla zámku a žádost o dotaci 

ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství na rok 2012. Dále podala informaci 

o tom, že Středočeský kraj se rozhodl zahájit rekonstrukci středního a východního křídla 

zámku Buštěhrad s termínem dokončení stavby konec roku 2012. Město Buštěhrad nevládne 

takovými finančními prostředky, aby rekonstrukci západního křídla do tohoto termínu 

zvládlo. Aby došlo alespoň k částečné časové koordinaci stavby města Buštěhradu se 

Středočeským krajem, starostka se rozhodla předložit zastupitelstvu návrh o požádání dotace 

na hranici maximální možné výše, kterou podmínky této dotace dovolují.  

P. Sejkora se zeptal D. Javorčekové, v jaké výši se pohybuje spoluúčast na této dotaci, a jaký 

má názor na darování části středního křídla zámku Středočeskému kraji. D. Javorčeková 

uvádí, že tato informace je i pro ni nová, neslyšela ji na pracovní poradě, v podstatě se 

domnívá, že spoluúčast by se měla pohybovat okolo částky 2 mil. Kč a darování části 

středního křídla jí v dané situaci připadá jako rozumný krok. Část středního křídla byla 

k západnímu křídlu připojena v minulosti z důvodů, které jí nejsou známy, a proto nevidí 

důvod si je ponechávat. Starostka uvedla, že tato fakta neměla na pracovní poradě k dispozici, 

a proto je předkládá v rámci bodu č. 4 na program jednání. 

Zastupitelstvo města jednomyslně schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu 

rozvoje obcí a měst na rok 2012 na akci „Vybudování nových prostor MěÚ v budově zámku“ 

a závazek spolufinancovat akci z rozpočtu města v souladu s podmínkami poskytovatele 

dotace. 

                   

Předsedající taktéž podala informaci o možnosti financování revitalizace rybníka 

zakoupeného městem Buštěhrad prostřednictvím dotace ze Středočeského fondu životního 

prostředí a zemědělství na rok 2012. Výše požadované dotace je 250 tis. Kč. Jde o opravu 

spodního stavidla dolního rybníku a hrází. R. Dědič dodává – oprava horního rybníka vyšla na 
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4,5 mil. Kč. P. Sejkora se ptá, zda žádost podává rybářský svaz nebo město Buštěhrad. 

Starostka odpovídá, ze ji podává město Buštěhrad. D. Javorčeková vznesla dotaz, zdali tato 

částka není nízká. R. Dědič reaguje, že se jedná pouze o první etapu revitalizace. 

Zastupitelstvo města jednomyslně schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu 

životního prostředí a zemědělství na rok 2012 na akci z oblasti podpory revitalizace rybníka a 

stanovuje závazek spolufinancovat akci z rozpočtu města v souladu s podmínkami 

poskytovatele dotace. 

 

4. Návrh města Buštěhradu na darování části středního křídla buštěhradského zámku 

Středočeskému kraji 

Starostka podala informaci o koordinačních rozhovorech se Středočeským krajem. Poukázala 

na fakt, že vzhledem k nedostatku financí je obtížné pro město Buštěhrad financovat obnovu 

této části zámku v termínu, který stanovil Středočeský kraj v rámci společného postupu obou 

stran. Krajský úřad vyjádřil prosbu ve smyslu rozšíření kapacity svých výstavních prostor o 

tyto prostory města s tím, že bude podepsána dohoda o vzájemném využívání těchto prostor. 

Kraj nabídl sepsání darovací smlouvy a vyřízení všech formalit ohledně části středního křídla 

zámku patřící městu Buštěhrad.  

Zastupitelstvo města jednomyslně schválilo darování části středního křídla buštěhradského 

zámku Středočeskému kraji. 

 

5. Návrh na zrušení Stavebního výboru a Výboru pro kulturu a sport a informace o 

zřízení Stavební komise a Komise pro kulturu a sport 

Předsedající informovala o skutečnosti, že předsedkyně stavebního výboru D. Javorčeková a 

předseda Výboru pro kulturu a sport P. Sejkora podali písemně své rezignace na funkce 

předsedů v těchto výborech. Starostka se rozhodla po zvážení všech skutečností dát 

zastupitelstvu návrh na zrušení zmíněných výborů. V případě, že zastupitelstvo tento návrh 

přijme, je připravena ze své kompetence zřídit poradní orgány formou komisí. Předsedy a 

členy komisí by jmenovala v nejbližší době po konzultaci s oslovenými osobami, které 

předběžně projevily zájem o práci v těchto komisích. 

Zastupitelstvo města Buštěhradu v souladu s ust. zákona o obcích § 84 odst. 2 písm. l) ruší 

Stavební výbor a Výbor pro kulturu a sport a odvolává členy obou těchto výborů 

zastupitelstva města Buštěhradu. Schváleno 6 hlasy. (Pro návrh: M. Burešová, R. Dědič, M. 

Kindlová J. Leflerová, V. Mrázková, M. Oplt; Zdrželi se: D. Javorčeková, P. Sejkora). 
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6. Rozpočtové opatření č.1/2011 

Předsedající požádala M. Burešovou jako předsedkyni Finančního výboru o přednesení 

návrhu rozpočtového opatření č. 1/2001 a jeho výklad. 

V 18:22 hod. odchod pí Leflerová, příchod v 18:25.  

M. Burešová přednesla výklad a mj. informovala o obdržení dotace na podporu obecních 

knihoven, zámek, zateplení DPS a zateplení ZŠ. Výdajem navíc je příspěvek na provoz školy 

ve výši 500 tis. Kč. Rovněž přednesla návrh o umožnění úpravy rozpočtu do konce roku 

2011.  

Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011 podle předloženého 

návrhu 6 hlasy (Pro: M. Burešová, R. Dědič, J. Leflerová, V. Mrázková, M. Oplt, P. Sejkora; 

Zdržely se: M. Kindlová, D. Javorčeková) 

 

7. Rozpočtové provizorium na rok 2012 

Předsedající požádala předsedkyni Finančního výboru o předložení a výklad Rozpočtového 

provizoria města Buštěhradu na rok 2012. Rozpočtové provizorium bylo předloženo jako 

vyrovnaný rozpočet. V průběhu ledna 2012 bude sestaven rozpočet, provizorium by mělo 

platit na první čtvrtletí roku 2012. Upozornění příspěvkovým organizacím o nižším možném 

příspěvku. 

Zastupitelstvo města Buštěhradu jednomyslně schvaluje rozpočtové provizorium na rok 

2012 podle předloženého návrhu. 

 

8. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v Základní škole Buštěhrad 

Předsedkyně finančního výboru podala informaci o provedení veřejnosprávní kontroly v ZŠ 

Buštěhrad členy Finančního a Kontrolního výboru za součinnosti krajského dozoru. Zaměřeno 

na hospodaření školy a na vedlejší hospodářskou činnost. Bylo shledáno porušování 

některých zásad účetnictví. Projednáno s účetními. Dále zjištěn nedostatek ve Zřizovací listině 

z roku 2009, kde není uvedeno, že škola smí provozovat vedlejší hospodářskou činnost. Je 

potřeba vyhotovit novou Zřizovací listinu popř. dodatek, kde je možno zakomponovat tuto 

aktivitu i např. pronajímání nebytových prostor a školního hřiště. Byl zpracován protokol o 

veřejnosprávní kontrole v ZŠ Buštěhrad, v rámci kterého jsou uvedeny veškeré kontrolní 

závěry. Ředitelka ZŠ byla vyzvána k nápravě.  
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9. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene (ČEZ distribuce,  

   a.s.) 

Předsedající uvedla, že vedení městského úřadu provedlo průzkum poplatků za zřízení 

věcných břemen v obdobných lokalitách v jiných městech a dospělo k názoru, že povolení 

tohoto věcného břemene bude zpoplatněno částkou ve výši 120,- Kč/m2 plus bude účtováno 

za zábor veřejného prostranství podle platného sazebníku vyhlášky o místních poplatcích. 

ČEZ souhlasil s požadovanými poplatky, poplatek za zřízení věcného břemene bude 99 tis. 

Kč.  

P. Sejkora vyjádřil souhlas s tímto postupem a požadoval zároveň deponování těchto 

konkrétních prostředků na účtu města za účelem obnovy veřejného osvětlení v Buštěhradě. J. 

Leflerová sdělila, že tento postup je součástí širšího a komplexnějšího postupu městského 

úřadu vůči všem ostatním subjektům, které budou v katastru města Buštěhrad požadovat 

podobnou součinnost (stanoveno 8 podmínek pro tyto subjekty). Veřejné osvětlení je v rámci 

této součinnosti řešeno, a metodika postupu bude předložena veřejnosti i zastupitelům na 

některém z příštích zasedání zastupitelstva. 

Zastupitelstvo města Buštěhradu jednomyslně schvaluje Smlouvu o uzavření smlouvy 

budoucí o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ distribuce a.s. a stanoví cenu náhrady za 

zřízení věcného břemene na 120,-Kč za m2. (celkově 99.200,- Kč.) 

 

10. Stanovení výše náhrady za zřízení věcného břemene na pozemcích města Buštěhradu 

V návaznosti na výše uvedený bod jednání zastupitelstva předsedající přednesla zastupitelům 

návrh na stanovení náhrady za zřízení věcného břemene ve výši 120,- Kč/m2 na pozemcích ve 

vlastnictví města Buštěhradu v případě zřízení věcného břemene za účelem zřízení, provozu, 

údržby a oprav veřejného telekomunikačního zařízení, veřejného energetického zařízení a 

vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě.  

P. Sejkora se táže, zdali na tento poplatek bude vyhláška města. J. Leflerová odpovídá, že 

postačuje usnesení zastupitelstva.  

Zastupitelstvo města Buštěhradu jednomyslně schvaluje výši náhrady za zřízení věcného 

břemene na pozemcích ve vlastnictví města Buštěhradu a stanovuje ji na 120,- Kč/m2. 

V případě zřízení věcného břemene za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav veřejného 

telekomunikačního zařízení, veřejného energetického zařízení a vodovodů a kanalizací, 

sloužících veřejné potřebě, se s držitelem licence uzavře před zahájením stavby „Smlouva o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ a do 60ti dnů po skončení stavby „Smlouva o 



 7 

zřízení věcného břemene“. V ostatních případech bude s žadateli uzavřena „Smlouva o zřízení 

věcného břemene“.  

11.  Plánovací smlouvy s Komerční a stavební s.r.o., pí Olgou Jeřábkovou a  p.   

       Antonínem Jeřábkem 

Předsedající předložila plánovací smlouvy s výše jmenovanými subjekty, které již byly 

předloženy na pracovní poradě zastupitelů, veřejnosti. Komerční a stavební s.r.o. navíc žádá o 

povolení vybudování trafostanice na pozemku par. č. 1662 na své náklady.  

R. Dědič podal připomínku k bodu plánovacích smluv ohledně budování dopravní 

infrastruktury s tím, že šíře komunikací 1,5 m je nevyhovující z důvodu nemožnosti použití 

techniky města při čištění a odklízení sněhu. Požaduje, aby do smluv byla dána povinnost 

vybudovat komunikaci min. v šíři 1,6 m.  

Zastupitelstvo města Buštěhradu jednomyslně schvaluje návrh plánovací smlouvy s firmou 

Komerční a stavební s.r.o., s povinností úpravy šíře komunikace na 1,6 m a schvaluje 

vybudování trafostanice na pozemku par. č.1662 firmou na její náklady. 

Zastupitelstvo města Buštěhradu jednomyslně schvaluje návrh plánovací smlouvy s pí 

Jeřábkovou s povinností vybudovat dopravní a ostatní typy infrastruktur na vlastní náklady a 

dále úpravy šíře komunikace na 1,6 m. 

Zastupitelstvo města Buštěhradu jednomyslně schvaluje návrh plánovací smlouvy s p. 

Jeřábkem s povinností vybudovat dopravní a ostatní typy infrastruktur na vlastní náklady a 

dále úpravy šíře komunikace na 1,6 m (1819/3). 

 

12.  Smlouva o sdružení prostředků na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů  

       Hřebeč 

Předsedající předložila veřejnosti návrh Smlouvy o sdružení prostředků na rok 2012 a dodala, 

že spoluúčast města Buštěhradu v tomto případě činí 20 tis. Kč. Předmětem je ochrana života 

a majetku. 

Zastupitelstvo města Buštěhradu jednomyslně schvaluje Smlouvu o sdružení finančních 

prostředků na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hřebeč. 

 

V 19:00 hod. se z dalšího průběhu zasedání omlouvá D. Javorčeková z rodinných důvodů a 

dává na vědomí veřejnosti, že dne 11. 1. 2012 od 15:00 do 18:00 hod se bude konat Den 

otevřených dveří na zámku Buštěhrad. Tímto veřejnost zve.  

V 19:03 hod. se taktéž z rodinných důvodů omlouvá z dalšího průběhu zasedání M. Kindlová.  
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13. Smlouva o obstarání věci 

Předsedající předkládá Smlouvu o obstarání věci podanou psím útulkem Bouchalka. Město 

Buštěhrad by se mělo na základě této smlouvy podílet na provozu psího útulku částkou 56 tis. 

Kč.  

P. Sejkora navrhuje částku nižší, M. Burešová pak konkrétně 25 tis. Kč. V. Mrázková 

navrhuje, aby zastupitelé požadovali od ředitelky psího útulku pí Sychrovské zprávu o tom, 

jakou částkou se podílejí na provozu útulku okolní obce a jaké náklady nyní má na provoz 

útulku. V. Mrázková navrhuje částku 40 tis. Kč. Stížnost z pléna na neochotu útulku přijímat 

nové psy. 

Návrh usnesení o poskytnutí částky 56 tis. Kč nebyl přijat. (Proti: M. Burešová, Zdrželi se: 

R. Dědič, J. Leflerová, M. Oplt, V. Mrázková, P. Sejkora) 

Návrh usnesení o poskytnutí částky 25 tis. Kč nebyl přijat  (Pro: M. Burešová, Zdrželi se: R. 

Dědič, J. Leflerová, M. Oplt, V. Mrázková, P. Sejkora) 

Návrh usnesení o vyžádání komplexní zprávy od ředitelky psího útulku Bouchalka, která 

zhodnotí náklady na provoz útulku. Jednomyslně přijato. 

 

14. Příloha č. 1 Smlouvy č. Z/2009/02 o zimní údržbě komunikací s MPS Kladno 

Předsedající předložila veřejnosti a zastupitelům přílohu smlouvy, jejímž obsahem je 

výpomoc MPS Kladno městu Buštěhrad při zimní údržbě komunikací na základě telefonické 

výzvy.  

Zastupitelstvo města Buštěhradu jednomyslně schvaluje Přílohu č. 1 Smlouvy č.Z/2009/02 o 

zimní údržbě komunikací s MPS Kladno. 

 

15. Záměry prodat část pozemků města Buštěhradu č. 1544/1 a 2212 

Předsedající předložila tyto záměry. M. Oplt informoval o přijetí námitky/připomínky podané 

p. Štefanem Gráfem, který vyjádřil obavu, aby v případě prodeje části pozemku 1544/1 (Slepá 

ulice) nedošlo k zneprůchodnění cesty do větrolamu. Š. Gráf vyjádřil tuto připomínku 

v souladu s vyvěšeným záměrem města a byl informován, že  se touto budou zastupitelé 

zabývat na zasedání zastupitelstva. M. Oplt informoval, že se zájemci o koupi byla tato 

připomínka konzultována a bylo přislíbeno, že nebude zneprůchodněn přístup do větrolamu. 

K prodeji pozemku 2212 - záměr byl vyvěšen - bez připomínek. 

Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje prodej části pozemku 1544/1 v katastrálním území 

města Buštěhradu, o výměře cca 80m2 paní Borovičkové. Kupní cena bude stanovena 

znaleckým posudkem, který uhradí kupující. Kupující dále uhradí náklady, spojené 
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s vyhotovením geometrického plánu a náklady spojené s vkladem vlastnického práva do 

katastru nemovitostí. Schváleno 5 hlasy (Pro: M. Burešová, R. Dědič, J. Leflerová, M. Oplt, 

V. Mrázková; Zdržel se: P. Sejkora) 

Zastupitelstvo města Buštěhradu jednomyslně schvaluje prodej pozemku 2212 

v katastrálním území města Buštěhradu, o výměře cca 312m2 p. Hrmovi. Kupní cena bude 

stanovena znaleckým posudkem, který uhradí kupující. Kupující dále uhradí náklady spojené 

s vyhotovením geometrického plánu a náklady spojené s vkladem vlastnického práva do 

katastru nemovitostí. 

 

16. Návrh kupní smlouvy na prodej pozemku  par .č. 13/2 o výměře 4m2  

Předsedající předložila návrh na prodej výše uvedeného pozemku s tím, že záměr byl řádně 

vyvěšen.  

Zastupitelstvo města Buštěhradu jednomyslně schvaluje prodej části pozemku v katastrálním 

území Buštěhrad par.č. 13/2 o výměře 4m2 panu Marákovi za celkovou kupní cenu 400,-Kč. 

Kupující dále uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a náklady, spojené 

s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Schváleno 6 hlasy (Pro: M. Burešová, 

R. Dědič, J. Leflerová, M. Oplt, V. Mrázková, P. Sejkora) 

 

17. Návrh na schválení záměru nechat vypracovat výběrové řízení firmou M.A.R.A. na  

      projekt chodníků v ulici Tyršova a Hřebečská 

M. Oplt informoval o záměru městského úřadu vybudovat nové chodníky ve výše zmíněných 

ulicích prioritně a předložil návrh, aby bylo na tento projekt zpracováno výběrové řízení 

firmou M.A.R.A. Kladno s.r.o., jejíž návrh nákladů na zpracování nabídek na vypracování 

projektu a vedení výběrového řízení je stanoven ve výši 10 tis.Kč.  

P. Sejkora vyjádřil opakovaně nesouhlas s úmyslem pověřit firmu zpracováním projektu a 

vedením výběrového řízení a poukázal, že zakázku lze zpracovat a vést vlastními silami 

městského úřadu. M. Oplt nehodlá ustupovat z tohoto principu, sám si připraví podklady pro 

vysvětlení obsáhlosti problematiky, vyjádřil nekompetenci P. Sejkory pochopit stavební 

problematiku.  

J. .Leflerová nechává hlasovat o návrhu záměru vybudovat chodníky jako první v ulici 

Tyršova a Hřebečská. 

Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje záměr vybudovat chodníky prioritně v ulicích 

Tyršova a Hřebečská. Schváleno 6 hlasy (Pro: M. Burešová, R. Dědič, J. Leflerová, M. Oplt, 

V. Mrázková, P. Sejkora) 
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18. Návrh odměn pro ředitele ZUŠ a ředitelku DPS 

Předsedající informovala, že odměna bude vyplacena z vlastních zdrojů organizací a ve výši 

15 tis. Kč.  

Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odměnu pro ředitele Základní umělecké školy 

Buštěhrad a pro ředitelku Domova s pečovatelskou službou Buštěhrad, oběma ve výši 15 tis. 

Kč. Schváleno 6 hlasy (Pro: J. Leflerová, M. Oplt, V. Mrázková, M. Burešová, R. Dědič, P. 

Sejkora) 

 

19. Žádost o povolení změny užívání objektu v ul. Hutnická 

Pan Černohorský žádá o povolení provozovat autoservis oproti původnímu pohostinství. J. 

Leflerová požaduje doplnění dokumentace. Žadatel uvedl, že dokumentaci hodlá předložit až 

po schválení záměru zastupitelstvem. Předsedající oznámila žadateli, že zastupitelé trvají na 

dodání projektové dokumentace.  

 

20. Diskuze   

V rámci diskuse odpovídali zástupci města na dotazy občanů týkající se energií, prodeje části 

pozemku 1544/1, poškození chodníků v ul. Pražská a Lidická, řešení kanalizace v nové 

zástavbě v ul. Tyršova, změny územního plánu, rybníku, zámku, Buštěhradského zpravodaje, 

dotací a dalších. Všechny dotazy byly zodpovězeny.   

 

Ve 20:41 hod. ukončila starostka zasedání zastupitelstva s přáním klidného prožití Vánočních 

svátků a přáním šťastného vykročení do nového roku 2012 všem občanům města Buštěhradu. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 19.12.2011 

 

 

Ověřovatelé:      Magda Kindlová……………………. 

 

                           Miroslav Oplt………………………. 

 

Starostka:           Jitka Leflerová……………………… 
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Usnesení 

ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), 

které se konalo dne 13. 12. 2011 v Kulturním středisku 

č.11/2011 

 

MěZ po projednání: 

 

a) Schvaluje 

1. Podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst na rok 2012 na akci 

„Vybudování nových prostor MěÚ v budově zámku“ a závazek spolufinancovat akci 

z rozpočtu města v souladu s podmínkami poskytovatele dotace 

2. Podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství na rok 

2012 na akci z oblasti podpory revitalizace rybníka a stanovuje závazek spolufinancovat 

akci z rozpočtu města v souladu s podmínkami poskytovatele dotace. 

3. Darování části středního křídla buštěhradského zámku Středočeskému kraji. 

4. Rozpočtové opatření č. 1/2011 podle předloženého návrhu 

5. Rozpočtové provizorium na rok 2012 podle předloženého návrhu. 

6. Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ 

distribuce a.s. a stanoví cenu náhrady za zřízení věcného břemene na 120,- Kč za m2. 

(celkově 99.200,- Kč.) 

7. Výši náhrady za zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Buštěhradu 

a stanovuje ji na 120,- Kč/m2. V případě zřízení věcného břemene za účelem zřízení, 

provozu, údržby a oprav veřejného telekomunikačního zařízení, veřejného energetického 

zařízení a vodovodů a kanalizací, sloužících veřejné potřebě, se s držitelem licence 

uzavře před zahájením stavby „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ 

a do 60ti dnů po skončení stavby „Smlouva o zřízení věcného břemene“. V ostatních 

případech bude s žadateli uzavřena „Smlouva o zřízení věcného břemene“.  

8. Návrh plánovací smlouvy s firmou Komerční a stavební s.r.o., s povinností úpravy šíře 

komunikace na 1,6 m a vybudování trafostanice na pozemku par. č. 1662 na vlastní 

náklady firmy. 

9. Návrh plánovací smlouvy s pí Jeřábkovou s povinností vybudovat dopravní a ostatní typy 

infrastruktur na vlastní náklady a dále úpravy šíře komunikace na 1,6 m. 

10. Návrh plánovací smlouvy s p. Jeřábkem s povinností vybudovat dopravní a ostatní typy 

infrastruktur na vlastní náklady a dále úpravy šíře komunikace na 1,6 m (1819/3). 
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11. Smlouvu o sdružení finančních prostředků na činnost Jednotky sboru dobrovolných 

hasičů Hřebeč. 

12. Vyžádání komplexní zprávy od ředitelky psího útulku Bouchalka, která zhodnotí náklady 

na provoz útulku. 

13. Přílohu č. 1 Smlouvy č.Z/2009/02 o zimní údržbě komunikací s MPS Kladno. 

14. Prodej části pozemku 1544/1 v katastrálním území města Buštěhradu o výměře cca 80 m2 

paní Borovičkové. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem, který uhradí 

kupující. Kupující dále uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a 

náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

15. Prodej pozemku 2212 v katastrálním území města Buštěhradu, o výměře cca 312 m2 p. 

Hrmovi. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem, který uhradí kupující. 

Kupující dále uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a náklady 

spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

16. Prodej části pozemku v katastrálním území Buštěhrad par.č. 13/2 o výměře 4 m2 panu 

Marákovi za celkovou kupní cenu 400,- Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené 

s vyhotovením geometrického plánu a náklady spojené s vkladem vlastnického práva do 

katastru nemovitostí. 

17. Záměr vybudovat chodníky prioritně v ulicích Tyršova a Hřebečská. 

18. Odměnu pro ředitele Základní umělecké školy Buštěhrad a pro ředitelku Domova 

s pečovatelskou službou Buštěhrad oběma ve výši 15 tis. Kč. 

 

b) Ruší 

V souladu s ust. zákona o obcích § 84 odst. 2 písm. l) Stavební výbor a Výbor pro kulturu a 

sport a odvolává členy obou těchto výborů zastupitelstva města Buštěhradu 

 

 


