
                                                  Zápis 
 

z 4. mimořádného  zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), 
které se konalo dne 29. 08. 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: Václav Nový 
 
     
 
Zasedání řídila starostka, která přivítala přítomné a prohlásila, že jednání zastupitelstva bylo 
řádně svoláno a je usnášení schopné. Navrhla, aby ověřovateli zápisu byli jmenováni Petr 
Sejkora a Věra Mrázková, a návrhová komise aby pracovala ve složení: předseda: Roman 
Dědič, členové – Magda Kindlová, Miroslav Oplt, 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. Projednání smluv 
2. Rozhodnutí o odměně za výkon funkce neuvolněného místostarosty 
3. Organizační a různé 
4. Diskuze 
5. Usnesení 
6. 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. Projednání smluv 
1.1. Starostka předložila zastupitelům ke schválení návrh Notářského zápisu 

sepsaného notářskou kanceláří JUDr. Bohumily Račokové, notářky v Kladně, 
ohledně prodeje bývalého pivovarského rybníka v Buštěhradě, který nabízí ke 
koupi městu Buštěhrad Český rybářský svaz, místní organizace Kladno-
Kročehlavy, P. Holého 93. Notářský zápis obsahuje Smlouvu kupní, smlouvu 
zástavní a dohodu o splnění závazku se svolením vykonatelnosti. Týká se pozemků 
parc. č. 1505/1 (vodní plocha – umělá vodní nádrž), parc. č. 1505/6 (vodní plocha – 
umělá vodní nádrž) a parc. č. 1505/7 (vodní plocha – umělá vodní nádrž) v k.ú. 
Buštěhrad. Cena za rybník činí Kč jeden milion korun. Po diskusi se zastupitelé 
jednomyslně rozhodli pro koupi podle předloženého notářského zápisu za cenu 
jednoho milionu korun ve dvou splátkách po Kč 500.000,-, přičemž první splátka  
bude převedena na konto Českého rybářského svazu, místní organizaci Kladno-
Kročehlavy do 14. 9. 2011 a druhá splátka nejpozději do 31. 12. 2011. Náklady 
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spojené se sepsáním výše zmíněného Notářského zápisu uhradí účastníci rovným 
dílem. 
Zastupitelé takto navržený Notářský zápis jednomyslně schválili a pověřují  
starostku Jitku Leflerovou dalším jednáním se zástupci Českého rybářského svazu a 
podpisem Notářského zápisu. 
 
1.2  Starostka předložila zastupitelům ke schválení Smlouvu o dílo mezi městem 
Buštěhradem jako objednatelem a firmou ČNES dopravní stavby, a. s., se sídlem 
Kladno, M. Horákové 2764 jako zhotovitelem díla „Buštěhrad, ul. Hřebečská - 
přechod pro chodce u OÚ a MŠ“. Výše uvedená firma podala nejvýhodnější 
nabídku ve výběrovém řízení  a  proto hodnotící komise doporučila uzavřít 
smlouvu s touto firmou: 
Obchodní firma:  ČNES dopravní stavby, a.s. 
Sídlo/místo podnikání: Kladno-Kročehlavy, M. Horákové 2764 
Právní forma uchazeče: akciová společnost 
IČ/DIČ   47781734/DIČ CZ47781734 
Cena za dílo:  297.318,- Kč vč. DPH 
Obě strany se dohodly, že objednatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši 50.000,- 
Kč (bez DPH). 
V souladu s protokolem o jednání hodnotící komise zastupitelé jednomyslně 
schvalují uzavření smlouvy o dílo. Zároveň souhlasí s tím, aby technickým 
dozorem nad stavbou byl pověřen p. Tomáš Kluiber, člen stavebního výboru. 
 
1.3 Zastupitelé jednomyslně schválili přijetí sponzorského daru ve výši 60.000,- 
Kč od firmy Sochorová válcovna TŽ, a. s., Třinec, podle Darovací smlouvy, který 
je výhradně určen na koncertní akci „Buštěhradský podzim“. 
 
 

2. Rozhodnutí o odměně za výkon funkce neuvolněného místostarosty 
Starostka navrhla, aby měsíční odměna p. M. Opltovi za výkon funkce místostarosty (§ 
77 odst. 2 a odst. 3 odst. b) zákona o obcích) byla vyplácena v  max. výši s platností od 
jeho zvolení do funkce tj. od 1. 6. 2011. Tento návrh vychází z detailní konzultace 
s Odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, který potvrdil, že 
schválením funkce dalšího místostarosty na zasedání dne 1. 6. 2011 je podle právních 
dokumentů Ministerstva vnitra analogické s podmínkami, které byly schváleny pro 
místostarostu na zasedání dne 15. 12. 2010 pro vyplácení odměn. To platí  pro 
kteréhokoli dalšího místostarostu event. dalšího zastupitele. Z toho vyplývá, že p. M. 
Oplt jako další místostarosta má nárok na vyplácení odměny od data zvolení do funkce 
ve stejné výši jako před ním zvolený místostarosta P. Sejkora. Návrh na vyplácení 
odměn pro p. M. Oplta předkládá starostka ke schválení na období od 1. 6. 2011 za 
měsíce červen, červenec, srpen a další. Nejedná se tedy o zpětné neboli retroaktivní 
stanovení odměny. Zastupitelé návrh schválili 5 hlasy, M. Kindlová a D. 
Javorčeková hlasovaly proti, M. Oplt se hlasování zdržel. 
 
 

3. Organizační a různé 
3.1 Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili žádost SK Buštěhrad – oddíl 
kopané o povolení výstavby kovového stojanu pro reklamní účely v areálu fotbalového 
hřiště na pozemku parc. č. 815/6 ve vlastnictví města Buštěhradu.   



 3 

3.2 Místostarosta P. Sejkora předložil zastupitelům žádost p. Miroslava Vinkla o 
dlouhodobý pronájem části pozemku parc. č. 344 v k. ú. Buštěhrad – Horní náměstí - 
na  umístění dřevěné stavby, ve které by mělo být rychlé občerstvení a novinový 
stánek. 
Zastupitelé vzali  žádost na vědomí a rozhodli předat ji stavebnímu výboru k posouzení 
vhodnosti umístění výše uvedené stavby v dané lokalitě. 
 
 

4. Diskuze 
Zastupitelé diskutovali přímo k uvedeným bodům v průběhu jejich projednávání. 
Další příspěvky do diskuze nebyly. 
 
 

5. Usnesení  
Během jednání probíhalo hlasování k jednotlivým bodům programu a ty byly 
schváleny jednomyslně nebo nadpoloviční většinou hlasů zastupitelů, usnesení je 
v souladu se zákonem platné. 
 
 

6. Závěr 
Starostka ukončila zasedání v 19.15 hod. 
 

 
 
 

 
 



Usnesení 
z 4. mimořádného zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ),  

které se konalo dne 29. 08. 2011 od 17.15hod. na Městském úřadě 
 

 
 
MěZ po projednání: 
 

a) Schvaluje 
1. Notářský zápis včetně Kupní smlouvy, Smlouvy zástavní a Dohody o splnění 

závazku se svolením vykonatelnosti na odkup pozemků parc.č. 1505/1, 1505/6, 
1507/7 (vše vodní plocha – umělá vodní nádrž) z vlastnictví Českého 
rybářského svazu, místní organizace Kladno-Kročehlavy, do vlastnictví Města 
Buštěhradu za celkovou cenu jeden milion korun českých, a pověřují starostku 
města Jitku Leflerovu dalším jednáním se zástupci Českého rybářského svazu 
a podpisem výše uvedených smluv. 

2. Uzavření Smlouvy o dílo s firmou ČNES dopravní stavby, a. s. se sídlem 
v Kladně na zhotovení díla „Buštěhrad, ul. Hřebečská - přechod pro chodce u 
OÚ a MŠ“ za celkovou cenu 297.318,- Kč vč. DPH, a pověřují starostku 
podpisem uvedené Smlouvy o dílo.  

3. Přijetí sponzorského daru ve výši 60.000,- Kč od firmy Sochorová válcovna 
TŽ, a. s., Třinec, na koncertní akci „Buštěhradský podzim“. 

4. Vyplácení odměny za výkon funkce místostarosty p. Miroslavu Opltovi v max. 
výši s platností od 1. 6. 2011. 

5. Výstavbu kovového stojanu pro reklamní účely na fotbalovém hřišti SK 
Buštěhrad oddílem kopané.  
 

b) Bere na vědomí 
1. Žádost pana Miroslava Vinkla o dlouhodobý pronájem části pozemku parc. č. 

344 v k.ú. Buštěhrad za účelem umístění dřevěné stavby pro prodej novin a 
rychlého občerstvení. Bude posouzeno po vyjádření stavebního výboru. 

 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 1. září 2011. 
 
 
 

 
 
Zapsala:  Jana Zemanová 
 
Ověřovatelé: Petr Sejkora …………………………… 
 
                         Věra Mrázková ……………………….. 
 
Starostka           Ing. Jitka Leflerová …………………… 
 
 


