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Zápis 
 

    ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), 
     které se konalo dne 27. 4. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním st ředisku 

                                                                     č. 6/2011 
 

 
Přítomni:   Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav Oplt, Miroslava Burešová, Věra            
                  Mrázková, Roman Dědič, Daniela Javorčeková 
 
Omluveni: Magda Kindlová, Lukáš Kohl 
 
 
Zasedání řídila starostka, která přivítala přítomné a prohlásila, že zasedání bylo řádně svoláno 
a vyhlášeno a je usnášení schopné. Navrhla, aby ověřovateli zápisu byli jmenováni Miroslav 
Oplt a Roman Dědič, a návrhová komise aby pracovala ve složení: předsedkyně -  Daniela 
Javorčeková, členové – Miroslav Burešová a Petr Sejkora. Dále navrhla, aby diskuse a 
hlasování k jednotlivým bodům programu probíhalo ke každému bodu zvlášť. Jednomyslně 
odsouhlaseno.  
 
Starostka předložila zastupitelům ke schválení tento program: 

1. Rozpočet na rok 2011 
2. Informace k bioplynové stanici 
3. Organizační záležitosti/Různé 
4. Diskuze 
5. Usnesení  
6. Závěr. 

 
Starostka požádala zastupitele o připomínky k programu jednání, k programu nebyly žádné 
připomínky a zastupitelé jej jednomyslně schválili. Vzhledem k očekávané četné diskusi 
bylo odsouhlaseno, že ověřovatelé zápisů z minulého zasedání zastupitelstva se k zápisům 
vyjádří na dalším zasedání zastupitelstva.  
 
 
K programu zasedání: 
 
1. Rozpočet na rok 2011  
Úvodem k tomuto bodu jednání uvedla starostka zásadní body k sestavování rozpočtu a 
systém jeho sestavování. Zmínila rozpočtová pravidla pro obce a zdůraznila povinnost obcí 
rozpočet sestavovat na každý kalendářní rok. Zdůraznila práci finančního výboru při 
sestavování návrhu rozpočtu a jeho složitou úlohu zvláště při sestavování výdajů. Dotkla se 
také současného hospodaření města podle přijatého rozpočtového provizoria, které bylo 
přijato na 4 měsíce roku 2011, tzn. 4x 1/12 očekávaného objemu. Poté předala slovo 
předsedkyni finančního výboru Miroslavě Burešové, která přednesla podrobný návrh rozpočtu 
podle jednotlivých jeho kapitol. Zmínila okolnost, za kterých je návrh rozpočtu připraven, 
vysvětlila jaké důvody vedly finanční výbor k návrhu jak příjmů tak výdajů a zdůraznila, že 
návrh je připraven k projednání jako vyrovnaný, ovšem s tím, že podle momentální situace 
hospodaření města a jeho příjmů a výdajů v následujícím období může být rozpočet 
upravován rozpočtovými pravidly. V závěru svého vystoupení navrhla, aby se zastupitelé 
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vyjádřili k návrhu rozpočtu ve výši 47,985.720,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, 
tedy k návrhu vyrovnaného rozpočtu.  
Poté vyhlásila starostka diskusi zastupitelů k návrhu rozpočtu. Do diskuse se přihlásil Petr 
Sejkora, který se přimlouval na přidělení očekávaných příjmů na výstavbu nového oddělení 
mateřské školy v základní škole, protože je očekáván zvýšený počet dětí nad rámec počtu 
přijatých dětí do všech oddělení MŠ a to díky výstavbě nových domů v Buštěhradě a tím 
přílivu nových obyvatel, zejména mladých rodin s dětmi předškolního věku.  
Dalším diskutujícím zastupitelem byl Miroslav Oplt, který upozornil na výdajovou stránku 
rozpočtu pro všechny zájemce o příděl financí na jejich činnost. Navrhl, aby zastupitelstvo 
přistoupilo na systém přídělu podle určitých pravidel, která připraví tak, aby byly alespoň 
částečně uspokojeny požadavky všech organizací, které vyvíjejí činnost na úseku kultury a 
sportu v Buštěhradě. O definitivním rozdělení výdajů na tyto dvě položky rozhodne 
zastupitelstvo na svém dalším jednání. 
Po této diskusi dala starostka hlasovat zastupitele o návrhu rozpočtu. Zastupitelé návrh 
vyrovnaného rozpočtu, předložený finančním výborem, jednomyslně schválili. Rozpočet 
města na rok 2011 tedy činí Kč 47,985.720,- jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.   

 
    

2. Informace k bioplynové stanici 
Starostka informovala přítomné, že Městský podnik služeb, spol. s r. o., Kladno, investor 
výstavby BPS na katastru města Buštěhradu, požádal vedení města o uspořádání setkání 
s jejich představiteli. Domluveno je setkání na 5. května 2011 v 16.30 hod. v místní 
sokolovně. Na toto setkání přijal pozvání pan poslanec Mgr. Tomáš Úlehla, místopředseda 
Výboru pro životní prostředí Parlamentu České republiky a zároveň poradce v oblasti 
ekologie. Pan poslanec byl požádán o hlavní referát. Starostka pozvala všechny přítomné na 
toto setkání a požádala je, aby o něm informovali všechny zájemce ve svém okolí.  

 
  

3. Organizační záležitosti/Různé 
Starostka předložila zastupitelům návrh Kupní smlouvy o převodu pozemků a technické 
infrastruktury, kterou zaslali převodci pí ing. Marie Sedláčková, pí Květa Tůmová a p. ing. 
Miroslav Sedláček městu Buštěhrad. Předmětem vlastnického práva této smlouvy jsou 
nemovitosti parc. č. 1819/16 (ostatní plocha) o výměře 36644 m2 – komunikace I. až IV. 
etapa, parc. č. 1819/284 (ostatní plocha) o výměře 8 m2 – trafo a  
parc. č. 1819/167 (orná půda) o výměře 25 m2 – trojúhelník pozemku ke komunikaci. 
Celková kupní cena převáděného majetku činí Kč 1,- (slovy jedna koruna česká).  
V této smlouvě převodce prohlašují, že vybudovali tuto technickou infrastrukturu:  

- stavbu veřejné komunikace, protihlukového valu a stěny 
- stavbu dešťové kanalizace vč. zasakovacích nádrží 
- stavbu veřejného osvětlení 
- stavbu splaškové kanalizace  
- stavbu veřejného rozhlasu. 

Stavby technické infrastruktury budou předány protokolárně městu Buštěhrad ke dni podpisu 
smlouvy.  
Zastupitelé návrh smlouvy jednomyslně schválili.  

 
Další smlouvou, kterou starostka předložila zastupitelům, byl návrh Smlouvy o zřízení 
věcného břemene mezi městem Buštěhrad a společností RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 
Ústí nad Labem. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene ve prospěch oprávněného 
(společnosti RWE GasNet) povinným (městem Buštěhrad) spočívající jednak v právu zřídit a 



 3 

provozovat plynárenské zařízení včetně příslušenství a jednak v právu vstupovat a vjíždět 
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek na pozemky parc. č. 195 a 1811/198 v k. ú. Buštěhrad – 
lokalita Ořešín o celkové výměře 8891 m2. Úhrada za zřízení věcného břemene činí Kč 
1.000,- bez DPH jednorázově. Zastupitelé předložený návrh smlouvy jednomyslně schválili. 
Ze strany přítomných občanů nebyly zaznamenány žádné připomínky do diskuze.  

 
Firma ESA, s. r. o. Kladno předkládá Dohodu o odběru pohonných hmot pro Technické 
služby města Buštěhradu. Odběry budou realizovány za ceny trhu, přesto ve srovnání s místní 
čerpací stanicí se jedná o úsporu na 1 l o cca 1,20. Pohonné hmoty se budou moci čerpat i do 
kanystrů, takže TS ušetří minimálně jednu cestu za čerpáním přímo do nádrží. Dohoda 
zaručuje pravidelné a přednostní odběry. Jednomyslně schváleno.   

 
Další smlouvou k projednání v zastupitelstvu byla Kupní smlouva mezi městem Buštěhrad a 
p. Alešem Šturmem o koupi pozemku parc. č. 1464/6 o celkové výměře 8 m2 (ostatní plocha) 
v majetku města Buštěhradu za cenu schválenou zastupitelstvem města dne 20. 6. 2007 tj. Kč 
100,-/m2 (jednostokorun českých), tedy za celkovou cenu Kč 800,-. Kupující se zavazuje 
uhradit také částku Kč 500,- za vklad do katastru nemovitostí a dále náklady spojené se 
zadáním k vypracování geometrického plánu ve výši Kč 4.800,-. Jednomyslně schváleno.  

 
Kupní smlouvu a Postoupení práva záruky za dílo předkládá zastupitelstvu společnost 
BARDWELL s. r. o. se sídlem Praha 6, Národní obrany 37. Oba dokumenty se vztahují na 
komunikace a chodníky, veřejné osvětlení, gravitační kanalizace, vodovodu a splaškové 
kanalizace, asfaltových povrchů, zpevněných ploch, a veřejného osvětlení. Předmět prodeje se 
nachází na pozemku parc. č. 1819/22 a 1819/1, vše na katastrálním území Buštěhradu. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o území, kde bude teprve probíhat výstavba rodinných domů, 
lze předpokládat, že během výstavby dojde k poškození již vybudované infrastruktury. 
Zastupitelstvo proto oba návrhy neschválili a doporučují předložit firmě BARDWELL oba 
návrhy po skončení výstavby všech plánovaných objektů na obou uvedených pozemcích. 

 
Dalším bodem jednání bylo projednání návrhu na složení bytové komise, která bude jednat o 
přidělení bytu v č. p. 128. Bytová komise byla navržena ve složení: Daniela Javorčeková – 
předsedkyně, členové: Věra Mrázková a Roman Dědič. Schváleno 5 hlasy, pí Mrázková a 
Roman Dědič se zdrželi hlasování. Komise bude při své práci postupovat podle Zásad pro 
přidělování bytů v majetku města Buštěhrad, schválených zastupitelstvem dne 15. října 2008. 

 
Pí Věra Mrázková přednesla návrh vedení zdejší DPS na odpis hydromasážní vany, jejíž 
současný technický stav je pro další použití nemožný. Jednomyslně schváleno. 

 
     

4. Diskuze 
Jako první se přihlásil do diskuse místostarosta Petr Sejkova. Přednesl informaci občanům o 
záměru města na rozšíření prostorů pro mateřskou školku ve zdejší základní škole. Uvedl, že 
v současné době vede společně s vedením školy jednání s panem architektem Bartoškem, 
který by měl předložit zastupitelstvu návrh na provedení úprav v ZŠ. Zároveň požádal 
zastupitelstvo, aby hlasováním vyjádřilo svůj postoj k zadání projektu. Zastupitelstvo 
schválilo zadání projektu p. arch. Bartoškovi 6 hlasy (pí Miroslava Burešová se zdržela 
hlasování) s tím, že projekt bude zahrnovat úpravu prostor pro dvě oddělení MŠ, i když pro 
počáteční potřeby MŠ bude zatím realizován prostor pouze pro jedno oddělení. Podle 
předběžných odhadů bude úprava prostor v ZŠ představovat náklady v celkové výši cca Kč 
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1,052.000,-, z čehož Kč 52.000,- činí náklad na projekt a po Kč 500.000,- náklady na vlastní 
realizaci projektu a vybavení oddělení.  
Do další diskuse vstoupil p. Brožek, otec dítěte, které má nastoupit od září letošního roku do 
MŠ. Zpochybnil úsilí města o přestěhování do zdejšího zámku koncem letošního 
roku/začátkem roku příštího a důrazně požádal o zajištění míst pro děti předškolního věku do 
upravených prostor jak v MěÚ tak v ZŠ. Jeho názor podpořila řada maminek, které jako 
rodiče budoucích žáčků MŠ apelovaly na přednostní realizaci úpravy prostor pro MŠ.  
K problematice přestěhování MěÚ do zámku vstoupila pí Daniela Javorčeková, která 
objasnila postup prací na zámku a ujistila občany o reálném termínu přestěhování MěÚ a tím 
uvolnění prostor pro vybudování oddělení pro MŠ.  
Paní Miroslava Burešová zdůraznila fakt, že vybudování prostor pro MŠ je otázkou přísunu 
finančních zdrojů do rozpočtu města tak, aby bylo možné oba záměry realizovat podle 
představ jak zastupitelstva, tak veřejnosti. Dojde-li k omezování přísunu tak jak je avizováno 
z centrálních úřadů, nemohou být projekty realizovány v takovém časovém horizontu, jak by 
bylo nutné pro potřeby MŠ.  
Dalším diskutujícím byl p. Miroslav Oplt, který zmínil možnost přísunu částifinančních 
prostředků na výstavbu zamýšlených prostor pro MŠ z prostředků Letiště Praha, které by 
měly být městu Buštěhrad přiděleny podle stávající platné smlouvy, uzavřené mezi Letištěm 
Praha a Mikroregionem Údolí lidického potoka v letošním roce. 
V souvislosti s problematikou výstavby nových oddělení pro MŠ vystoupil v diskusi p. ing. 
Müller, předseda Školské rady, který velmi realisticky vystihl současné problémy 
MŠ. Přihlásil se k těm občanům, kterým záleží na tom, aby se MŠ rozšířila, ale zároveň uznal 
důvody, které zatím neumožňují městu okamžitě přistoupit k rekonstrukci obou zmíněných 
náhradních prostor. Požádal zastupitele o maximální vstřícnost, protože náklady na 
vybudování nových oddělení MŠ budou se zúročí v budoucnu navýšením počtu žáků v místní 
základní škole. 
Paní Všetečková zmínila fakt, že společnost Doma je Doma, která provádí výstavbu nových 
domů v lokalitě Ořešín, inzeruje na svých webových stránkách možnost umístění dětí do 
zdejší MŠ. Požádala zastupitele, aby vstoupili v jednání se jmenovanou firmou a uvedli s ní 
věc na pravou míru, protože v současné době se toto prohlášení nezakládá na pravdě, protože 
kapacita MŠ je už naplněna a nemůže být zvýšena.      

 
 

5. Usnesení 
Vzhledem k tomu, že během jednání zastupitelstva byly jednotlivé body programu projednány 
zvlášť a byly schváleny jednomyslně nebo nadpoloviční většinou hlasů přítomných 
zastupitelů, je usnesení  v souladu se zákonem platné, jak konstatovala předsedkyně návrhové 
komise. Usnesení je uvedeno v zápisu dále.  

  
 

6. Závěr  
Po usnesení byl program byl vyčerpán a zasedání bylo ukončeno v 19.45 hod.   
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Usnesení  
ze zasedání Městského zastupitelstva (MěZ) Buštěhrad,  
které se konalo dne 27. 4. 2011 v Kulturním středisku 

č. 6/2011 
 

 
Městské zastupitelstvo po projednání: 
 

a) schvaluje: 
1. Vyrovnaný rozpočet města na rok 2011 ve výši Kč 47,985.720,-  
2. Kupní smlouvu, kterou předložili pí ing. Marie Sedláčková, pí Květa Tůmová 

a p. ing. Miroslav Sedláček s předmětem převodu pozemků parc. č. 1819/16, 
1819/284 a 1819/167 za cenu Kč 1,- (jedna koruna česká) a technické 
infrastruktury: stavby veřejné komunikace, protihlukového valu a stěny, stavby 
dešťové kanalizace vč. zasakovacích nádrží, stavby veřejného osvětlení, stavby 
splaškové kanalizace a stavby veřejného rozhlasu do majetku města 
Buštěhradu.  

3. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Buštěhrad a  společností 
RWE GasNet, s. r. o., Ústí n. Labem za cenu Kč 1.000,- (jeden tisíc korun 
českých) bez DPH.  

4. Dohodu mezi městem Buštěhrad a společností ESA s. r. o. na odběr pohonných 
hmot pro Technické služby města Buštěhradu. 

5. Kupní smlouvu mezi městem Buštěhrad a p. Alešem Šturmem na prodej 
pozemku parc. č. 1464/6 o výměře 8 m2 za cenu Kč 100,- (jedno sto korun 
českých) tj. za celkovou cenu Kč 800,- (osm set korun českých) z majetku 
města Buštěhradu.  

6. Bytovou komisi ve složení: předsedkyně pí Daniela Javorčeková, členové Věra 
Mrázková, Roman Dědič.  

7. Odpis hydromasážní vany z majetku DPS pro její naprostou opotřebovanost.  
   

b) neschvaluje: 
Návrh Kupní smlouvy mezi městem Buštěhrad a společností BARDWELL s. r. o. 
Praha 6 na prodej pozemků a na nich vybudované infrastruktury. Týká se pozemků 
parc. č. 1819/22 a 1819/1. 
   

c) ukládá: 
Městskému úřadu projednat se společností Doma je Doma úpravu jejích webových 
stránek stran mateřské školky.  

Zodpovídá: místostarosta Petr Sejkova 
Termín: do 6. 5. 2011 

d) bere na vědomí: 
Informaci o konání setkání se zástupci MPS Kladno dne 5. 5. 2011 v 16.30 hod 
v buštěhradské sokolovně.   

 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 2. 5. 2011  
 
 
Zapsala: Věra Mrázková 
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Ověřovatelé: Miroslav Oplt ………………………. 
 
 
            Roman Dědič……………………….. 
 
 
Starostka:       Jitka Leflerová……………………… 
 
 
 
 


