
Zápis 
 

ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), 
které se konalo dne  31.01.2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku 

č. 4/2011 
 
 
Přítomni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav Oplt, Miroslava Burešová, Věra 
                        Mrázková, Daniela Javorčeková, Roman Dědič 
 
Omluveni:       Lukáš Kohl,  Magda Kindlová 
 
Za MěÚ:         Petr Mencl 
Hosté:  prof. Bitnar - ČVUT Praha, Ing. Lán – fa Grebner, Ing. Arch. Šembergr 
 
 
 
Zasedání řídila starostka, která přivítala přítomné a prohlásila, že jednání zastupitelstva bylo 
řádně svoláno a vyhlášeno a je usnášeníschopné. Navrhla, aby ověřovateli zápisu byli 
jmenováni Roman Dědič, Miroslava Burešová,  a návrhová komise pracovala ve složení: 
předseda – Věra Mrázková členové -  Petr Sejkora, Daniela Javorčeková 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. Kontrola plnění usnesení minulého zasedání 
2. Centrum Energeticky Efektivních Budov 
3. Bioplynová stanice 
4.   Organizační a různé 
5.   Diskuze  
6.   Usnesení 
7.   Závěr 

 
Starostka požádala zastupitele o připomínky k programu zasedání, který zastupitelé obdrželi 
s předstihem a na pracovní poradě byli seznámeni s podkladovými materiály programu. 
K programu jednání nebyly připomínky a zastupitelé jej jednomyslně schválili. Následně 
starostka požádala  ověřovatele zápisu ze zasedání č. 3/2010 Danielu Javorčekovou a 
Miroslavu Burešovou , aby se vyjádřily k zápisu, který byl k dispozici k nahlédnutí na MěÚ. 
Ověřovatelky sdělily, že neobdržely žádné námitky, zápis ověřily, potvrdily svými podpisy a 
zápis se pokládá za schválený. 
 
 

1. Kontrola pln ění usnesení minulého zasedání 
Kontrolu plnění úkolů z posledního zasedání provedla starostka, která prohlásila, že 
úkoly s termínem splnění ke dni dnešního zasedání byly splněny.  
 
 

 
. 
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2. Centrum Energeticky Efektivních Budov v k.ú. Buštěhrad 
Starostka seznámila přítomné se záměrem Českého vysokého učení technického 
v Praze na vybudování areálu univerzitního laboratorního centra pro komplexní 
testování a monitorování energeticky efektivních budov a jejich komponent v reálném 
měřítku. Centrum je lokalizováno do průmyslové zóny v k.ú  Buštěhrad (areál POLDI-
Dříň) na ploše cca 5000 m2. Podrobnější informace k tomuto záměru podali přítomní 
hosté – prof. Bittnar, ing. Lán a ing. arch. Šembergr. Záměr byl podroben 
zjišťovacímu řízení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.,, par. 7, o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů Krajským úřadem Středočeského kraje s tím, že město Buštěhrad, jako 
dotčený územní samosprávný celek, bylo požádáno o stanovisko. Na doporučení 
výboru pro životní prostředí, který zpracoval stanovisko pro zastupitele, zastupitelé 
záměr jednomyslně schválili. 
 

3. Výstavba Bioplynové stanice 
Starostka informovala přítomné o stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje 
k výstavbě Bioplynové stanice v k.ú. Buštěhrad. Krajský úřad svým dopisem ze dne 
18.01.2011 potvrdil své dřívější rozhodnutí z 18.11.2010 a sdělil prostřednictvím 
náměstka hejtmana p. Ing. Miloše Petery, že předmětný záměr nebude dále posuzován 
dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. Společně s RNDr. Opltem seznámili přítomné 
s průběhem schůzky, která se konala ve Stehelčevsi dne 13.1.2011 za účasti 
představitelů firmy MPS Kladno Ing. Vavřičky a p. Bureše, fy EMPLA p. Plachého, 
primátora Kladna Ing. Jiránka, zástupců Buštěhradu, Stehelčevsi, Lidic, Vrapic, 
Mikroregionu Údolí Lidického potoka, občanských sdružení z Buštěhradu a 
Stehelčevsi a p. Úlehly, poslance Parlamentu ČR. Zastupitelé vzali informaci na 
vědomí. 
 

4. Organizační a různé  
4.1. Zastupitelé jednomyslně schválili prodej pozemku města Buštěhrad parc.č. 

1419/2  o celkové výměře 81 m2 panu Zdeňku Biskupovi, adresa U Schodů 140, 
Buštěhrad, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1159-01/11. Záměr na 
prodej výše uvedeného pozemku byl řádně vyvěšen na úřední desce. 

4.2. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu z kontrolního dne provedeného v DPS 
Buštěhrad dne 27.1.2011, ve které se konstatuje, že na základě špatně provedené 
střechy nyní zatéká dešťová voda za nově vybudovaný zateplovací plášť budovy. 
Bude provedeno další šetření a na jeho základě bude stanoven další postup. 

4.3. Zastupitelé jednomyslně schválili pořízení samozavíračů na vstupní dveře do 
DPS Buštěhrad za cenu 12.650 Kč (bez DPH) vč. montáže. Dodávku zajistí fa MAO 
a.s., Kladno. 

4.4. Zastupitelé jednomyslně schválili uzavření Smluv o dílo na zabezpečení 
výkonu pečovatelské služby, mezi okolními obcemi  Zájezd, Běloky, Lidice, Velké 
Přítočno a Městem Buštěhrad, vykonávané zaměstnanci DPS Buštěhrad. 

4.5. Investor výstavby nových obytných domů v lokalitě Na Chmelnici Ing. 
Miloslav Sedláček předložil ke schválení v zastupitelstvu návrh Kupní smlouvy o 
převodu pozemků a technické infrastruktury na město Buštěhrad. Stavební výbor 
návrh smlouvy projednal a doporučuje městskému úřadu její text dopracovat a 
předložit zastupitelstvu k projednání. Po dopracování textu smlouvy a po fyzické 
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prohlídce předmětů předání stavebním výborem doporučuje zastupitelstvu pověřit  
starostku podpisem kupní smlouvy. 

4.6. Zastupitelé jednomyslně schválili uzavření „Kupní smlouvy o převodu 
technické infrastruktury“ mezi městem Buštěhrad a firmou Project Development 
s.r.o. ,Praha, v souladu s Plánovací smlouvou uzavřenou mezi Městem a firmou 
Project Development dne 25.6.2009. 

4.7. Zastupitelé projednali žádost pana Marka Hrmy o odkup části pozemku parc.č. 
488, k. ú Buštěhrad, který je v vlastnictví města. Na základě stanoviska stavebního 
výboru zastupitelé prodej části výše uvedeného pozemku  jednomyslně zamítli 
s tím, že v současné době probíhají pozemkové úpravy na katastru města a do jejich 
skončení nejsou možné jakékoliv transakce s pozemky. 

4.8. Zastupitelé projednali a na základě stanoviska stavebního výboru jednomyslně 
zamítli žádost pana  Jozefa Lusconě o změnu funkčního využití pozemku parc. č. 
936/1, k.ú. Buštěhrad. 

4.9. Zastupitelé projednali a na základě stanoviska stavebního výboru jednomyslně 
zamítli žádost pana Tomáše Karlíka o změnu územního plánu na využití pozemků 
parc. č. 223/27, 220/6 v k.ú. Buštěhrad. Na těchto pozemcích je plánována výsadba 
zeleně  a pozemky zároveň slouží jako etické pásmo hřbitova. Sousední vybudovaná 
komunikace je kromě toho zanesena v ÚP města jako budoucí součást komunikace 
III. t řídy, o jejmž umístění rozhoduje Středočeský kraj. Nelze tudíž řešit v rámci 
dílčí změny ÚP. 

4.10. Dalším bodem zastupitelstva byl dopis společnosti Asia Corporation s.r.o., 
zdůvodňující neuhrazení poslední částky kupní ceny 1,5 milionu Kč za pozemek 
parc.č. 1646/11 v k.ú. Buštěhrad. Společnost Asian Corporation udává 
předpokládaný termín úhrady 30.4.2011. Vzhledem k této skutečnosti zastupitelstvo 
jednomyslně pověřuje starostku města k provedení opatření, která by zajistila 
zajištění výše uvedené pohledávky. 

4.11. Zastupitelé projednali žádost Lenky a Radky Böhmových o změnu funkčního 
využití pozemku parc.č. 1647/1 /zahrada/ v k. ú Buštěhrad na pozemek určený pro 
výstavbu nízkopodlažního typu. Zastupitelé vzali na vědomí stanovisko stavebního 
výboru a za podmínek stanovených stavebním výborem žádost schválili 4 hlasy, M. 
Oplt a P. Sejkora se hlasování zdrželi, M. Burešová byla proti . Žádost bude 
zařazena do příští změny ÚP s tím, že s nimi bude uzavřena smlouva  o úhradě 
poměrného podílu nákladů na změnu ÚP. 

4.12. Zastupitelé projednali žádost paní Ing. Jiřiny Borovičkové o odstranění 
nesouladu v ÚP města u pozemku parc.č. 1556/2011/ veřejná zeleň/. Pozemek je 
užíván jako zahrada. Zastupitelé rozhodli a jednomyslně schválili zařazení žadosti 
do příští změny ÚP. 

4.13. Zastupitelé projednali a 6 hlasy schválili -  R. Dědič se zdržel hlasování, 
žádost manželů Kůrkových o zařazení pozemků parc.č. 135/1 a parc.č. 132/2 do 
příští změny ÚP s tím, že s manželi Kůrkovými bude uzavřena smlouva o úhradě 
poměrného podílu nákladů na změnu ÚP. 

4.14. Zastupitelé jednomyslně schválili zrušení podniku Památky, státní podnik, IČ 
006 64 979, se sídlem Buštěhrad, Náměstí čp. 95, ke dni 31.1.2011 a odvolání JUDr. 
Josefa Jaroše z funkce ředitele podniku Památky, státní podnik. 

4.15. Zastupitelé jednomyslně schválili poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 
20.000,- Kč panu Miroslavu Vinklovi, trvale bytem Havlíčkova 252, Buštěhrad. 

4.16. Zastupitelé projednali žádost ředitelky základní školy na odpis nevyhovující 
varné pánve z majetku školy. Odpis pánve z majetku byl jednomyslně schválen. 
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4.17. Zastupitelé jednomyslně schválili uzavření dodatku č. 2 k Smlouvě o dílo č. 
92/10 s firmou FISA s.r.o. Slaný – změna termínu dokončení stavebních prací do 
30.4.2011. 

4.18. Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili návrh školské rady ZŠ a MŠ 
Oty Pavla Buštěhrad týkající se vyplacení odměny ředitelce školy Mgr. Sklenářové  
z prostředků ZŠ. 

4.19. Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili ředitelce DPS Buštěhrad 
Stanislavě Šumné  z prostředků DPS.  

4.20. Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili návrh MěÚ na vyplacení 
příspěvku Kristýně Balogové ve výši 10.000,- Kč proti potvrzení o jejím studiu. 

4.21. Zastupitelé jednomyslně schválili doplnění Školské rady ZŠ a MŠ Oty Pavla 
v Buštěhradě členy zastupitelstva: Věrou Mrázkovou a Danielou Javorčekovou. 

4.22. Zastupitelé jednomyslně schválili pokračování stavebních prací na západním 
křídle místního zámku,budoucím sídle MěÚ, které provádí firma ARCHATT  
Třebíč. 

4.23. Zastupitelé jednomyslně schválili podání žádosti o dotaci na rekonstrukci 
místního hřbitova a pověřili místostarostu prověřit vypsání příslušné dotace. 

4.24. Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili ceník služeb pro r. 2011 pro 
činnosti při poskytování pečovatelské služby v DPS Buštěhrad. 

 
 

5. Diskuze 
Starostka vyzvala přítomné, zda mají zájem diskutovat nad rámec projednávaného 
programu. V diskuzi vystoupil Ing. Müller – využití prostor v budově staré školy pro 
oddíl Junáka. Starostka přislíbila, že tuto záležitost projedná s ředitelkou školy Mgr. 
Sklenářovou. Dále v diskuzi vystoupila paní Blesková s dotazem na kácení stromů 
v zámeckém parku.   
 
 
 

6. Usnesení 
Předseda návrhové komise konstatoval, že každý bod usnesení byl projednán a 
zastupitelé o každém bodu hlasovali zvlášť. Všechny body usnesení byly schváleny 
buď jednomyslně nebo nadpoloviční většinou všech členů a usnesení je tudíž 
v souladu se zákonem o obcích právoplatné. 
 

7.  Závěr 
Program byl vyčerpán a zasedání bylo ukončeno ve 20.15 hod. 
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Usnesení 
ze zasedání Městského zastupitelstva v Buštěhradě (MěZ) 

                               které se konalo dne 31.01. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku  
č. 4/2011 

 
 

MěZ po projednání: 
 

a) Schvaluje 
1. Změr ČVUT na vybudování Centra Energeticky Efektivních budov v k.ú. 

Buštěhradu. 
2. Prodej pozemku par.č. 1419/2 v k. ú. Buštěhrad o výměře 81 m2 panu Zdeňku 

Biskupovi 
3. Pořízení samozavíračů na vstupní dveře v budově DPS Buštěhrad za cenu 

12.650,- Kč (bez DPH) 
4. Uzavření Smluv o dílo na zabezpečení výkonu pečovatelské služby mezi  

obcemi Zájezd, Běloky, Lidice, Velké Přítočno a Městem Buštěhrad 
vykonávané DPS Buštěhrad. 

5. Uzavření Kupní smlouvy o převodu technické infrastruktury mezi Městem 
Buštěhrad a firmou Project Development s.r.o., Praha,  

6.  Zařazení žádosti sester Böhmových o změnu zařazení funkčního využití 
pozemku parc.č. 1647/1 do příští změny ÚP s tím, že s nimi bude uzavřena 
smlouva o úhradě poměrného podílu nákladů na změnu ÚP. 

7. Zařazení žádosti paní  Ing.Jiřiny Borovičkové o odstranění nesouladu v ÚP 
města u pozemku parc.č. 1556 do příští změny ÚP. 

8. Zařazení žádosti manž. Kůrkových o zařazení pozemků parc.č. 135/1 a parc.č. 
132/2 do příští změny ÚP s tím, že s nimi bude uzavřena smlouva o úhradě 
poměrného podílu nákladů na změnu ÚP. 

9. Zrušení státního podniku Památky , státní podnik, IČ 00664979, se sídlem 
Náměstí 95, Buštěhrad a odvolání JUDr. Josefa Jaroše z funkce ředitele státního 
podniku Památky, státní podnik ke dni 31.01.2011. 

10. Poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 20.000,- Kč panu Miroslavu Vinklovi, 
bytem Havlíčkova 252, Buštěhrad. 

11. Odpis nevyhovující varné pánve pro školní jídelnu v ZŠ z majetku ZŠ 
12. Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 92/10 s firmou FISA s.r.o. Slaný – 

změna termínu dokončení stavebních prací do 30.4.2011. 
13. Vyplacení odměny ředitelce ZŠ a MŠ Oty Pavla v Buštěhradě Mgr. Sklenářové 

z prostředků ZŠ . 
14. Vyplacení odměny ředitelce DPS Buštěhrad Stanislavě Šumné z prostředků 

DPS. 
15. Vyplacení příspěvku Kristýně Balogové ve výši 10.000,- Kč z prostředků města. 
16. Doplnění Školské rady při ZŠ v Buštěhradě členy zastupitelstva paní Věrou 

Mrázkovou a Danielou Javorčekovou. 
17. Pokračovaní stavebních prací na rekonstrukci Západního křídla zámku, které 

provádí firma ARCHATT Třebíč. 
18. Ceník služeb r. 2011 pro činnosti při poskytování pečovatelské služby v DPS 

Buštěhrad. 
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b) Zamítá 
1. Žádost pana Marka Hrmy o  odkup části  pozemku parc.č. 488 v k. ú Buštěhrad. 
2. Žádost pana Jozefa Lusconě o změnu funkčního využití pozemku parc.č. 936/1 

v k. ú Buštěhrad. 
3. Žádost pana Tomáše Karlíka o změnu funkčního využití pozemků parc.č. 

223/27, 220/6 v k.ú. Buštěhrad. 
 

c) Bere na vědomí 
1. Informaci o konání schůzky dne 13.1.2011 ve Stehelčevsi, jejíž náplní bylo 

jednání o návrhu výstavby Bioplynové stanice v k.ú. Buštěhrad. 
2. Zprávu z kontrolního dne 27.1.2011 z  rekonstrukce budovy DPS Buštěhrad. 

 
d) Pověřuje 

1. Starostku města k zajištění pohledávky ve výši 1,5 mil. Kč za společností Asian 
Corporation. 
                                                                                    Zodpovídá: starostka 
                                                                                    Termín do 15.2.2011 

2. Místostarostu ke sledování vypsání dotace na úpravu místního hřbitova. 
                                                                                                          Zodpovídá: místostarosta 
                                                                                                           Termín: průběžně 
 
 
Zápis byl vyhotoven 07.02.2011 
 
 
 
Zapsala:  Jana Zemanová 
 
Ověřovatelé:    R. Dědič……………………………….. 
                          
                         M. Burešová ………………………….. 
 
Starostka         J. Leflerová ……………………………. 
 


