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Zápis 
 

ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), 
které se konalo dne 19. 12. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním st ředisku 

č. 6/2012 
 
 
Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Věra Mrázková, Daniela  
                       Javorčeková, Roman Dědič, Magda Kindlová, Miroslava Burešová 
 
                         
Omluveni:      Václav Nový, Petr Sejkora 
Hosté: zástupce firmy PRISVICH p. Lukáš Vich 
V sále přítomno v době zahájení cca 28 občanů. 
 
1-Zahájení zasedání: Zasedání zastupitelstva zahájila a dále řídila starostka města Jitka 
Leflerová. Předsedající přivítala přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo bylo řádně 
svoláno, vyhlášeno a je usnášeníschopné.  Z celkového počtu 9 členů zastupitelstva bylo 
v době zahájení přítomno 7 členů. 
Předsedající navrhuje jmenování ověřovatelů: Roman Dědič, Věra Mrázková 
Zapisovatelkou byla pro toto zasedání navržena Dagmar Novotná. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje jako ověřovatele zápisu  
Romana Dědiče a Věru Mrázkovou a jako zapisovatelku Dagmar Novotnou 
 
Pro:  Leflerová, Oplt, Javorčeková, Mrázková, Burešová, Kindlová 
Proti:  0 
Zdržel se: Dědič 
Usnesení č.1 přijato šesti hlasy.  
 
2- Kontrola zápisu z minulého zasedání: Předsedající dále konstatovala, že ověřovatelé 
zápisu č. 5/2012 ze zasedání dne 19.9.2012, zápis přečetli a ověřili. Z řad občanů nebyla 
k tomuto bodu v době projednání vznesena žádná námitka ani žádost na doplnění tohoto 
zápisu. Předsedající tedy podala:  
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis číslo 5/2012 ze dne 
19.9.2012. 
 
Pro:  Leflerová, Oplt, Javorčeková, Mrázková, Burešová, Kindlová, Dědič 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Usnesení č.2 jednomyslně přijato 
 
3-Kontrola usnesení z minulého zasedání 
Předseda kontrolního výboru p. Dědič oznámil, že usnesení, vzniklá ze zasedání 5/2012, byla 
naplněna. 
Zastupitelstvo bere na vědomí 
 
4- Program zasedání: Předsedající přednesla návrh programu tak, jak byl uveřejněn na 
úřední desce a požádala zastupitele, zdali mají nějaké nové návrhy bodů k tomuto programu. 
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Nestalo se tak.  Uvedla, že došlo ke změně v původním programu. Přednesla původní návrh 
programu:  
Původní návrh programu:  

1) Zahájení zasedání městského zastupitelstva 
2) Kontrola zápisu z minulého zasedání  
3) Kontrola pln ění usnesení 
4) Změna obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 , „O místních poplatcích“ 
5) Návrh rozpočtu města na rok 2013 
6) Rozpočtové opatření 
7) Návrh Dodatku ke smlouvě č.1 ke změně ÚP č.4 -PRISVICH 
8) Námitky ke změnám ÚP č.4 a) Alena Krejčíková, b) Jitka Sadílková, c) Pavel 

Kühnel 
9) Návrh dodatku smlouvy č. Z/2009/02 o zimní údržbě komunikací  
10) Smlouva o dílo – Uniservis Hašek 
11) Smlouva o dílo – Meritum Kladno 
12) Návrh Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku 1819/23                         

(Z Pozemkového fondu ČR na město Buštěhrad) 
13) Záměr: Návrh na vyvěšení záměru na prodej části pozemku par. č. 930/1, výměra 

cca 50m2 
14) DPS:  

a) návrh Odpisového plánu 
b) návrh novely Domovního řádu 
c) návrh na prodloužení nájmu – p. Košťál  (o 6 měsíců) 
d) návrh na zařazení do pořadníku čekatelů na byt  

15) Žádost o vyjádření k instalaci základnové stanice mobilních telefonů 
16) Žádost o stanovisko k finančnímu vyrovnání – manž.Kuběnských 
17) Obecná diskuze 

 
Nový návrh programu:  

1) Zahájení zasedání městského zastupitelstva, volba ověřovatelů a zapisovatelky 
2) Kontrola zápisu z minulého zasedání  
3) Kontrola pln ění usnesení 
4) Program zasedání 
5) Obecně závazná vyhláška č. 1/2010  „O místních poplatcích“ 
6) Návrh rozpočtu města na rok 2013 
7) Rozpočtové opatření 
8) Schválení zadání Změny ÚP města Buštěhrad č.4 
9) Návrh Dodatku ke smlouvě č. 1 ke Změně ÚP č. 4 – PRISVICH 
10) Návrh dodatku smlouvy č. Z/2009/02 o zimní údržbě komunikací (MPS) 
11) Smlouva o dílo – Uniservis Hašek 
12) Smlouva o dílo – Meritum Kladno 
13) Návrh Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku 1819/23                       

(Z  Pozemkového fondu ČR na město Buštěhrad) 
14) Záměr: Návrh na vyvěšení záměru na prodej části pozemku par. č. 930/1, výměra 

cca 50m2 
15) DPS:  

a) návrh Odpisového plánu 
b) návrh novely Domovního řádu 
c) návrh na prodloužení nájmu – p. Košťál  (o 6 měsíců) 
d) návrh na zařazení do pořadníku čekatelů na byt  
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16) Obecná diskuze 

 
Diskuze: 0 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nově předložený návrh 
programu zasedání zastupitelstva. 
 
Pro:  Leflerová, Oplt, Javorčeková, Mrázková, Burešová, Kindlová, Dědič 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 4 jednomyslně přijato 
 
5- Obecně závazná vyhláška č.1/2012 „O místních poplatcích“ 
Předsedající přednesla návrh nové vyhlášky „O místních poplatcích“. Uvedla, že ve vyhlášce 
dochází zejména ke zvýšení místního poplatku za svoz komunálního odpadu. Zastupitelé 
projednávali návrh 850,-Kč a shodu nalezli na částce 650,-Kč na osobu za rok. 
Diskuze: Ohledně počtu obyvatel a poplatkové povinnosti v Buštěhradě diskutovali p. 
Zámyslický a p. Koutecký, p. Stejskal, pí Kopsová, p. Janouškovec, p. Semrád. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje novou Obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2012 O místních poplatcích 
 
Pro:  Leflerová, Oplt, Javorčeková, Mrázková, Burešová, Dědič, Kindlová 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 5 jednomyslně přijato 
 
6- Návrh rozpočtu na rok 2013 
Předsedkyně finančního výboru přednesla přítomným zastupitelům a občanům návrh rozpočtu 
na rok 2013. Seznámila s příjmy a výdaji.  
Diskuze: Do diskuze se zapojili: D. Javorčeková, p. Müller, sl. Hrabinová, pí Šumná, p. 
Janouškovec, J. Leflerová, M. Burešová, M.Oplt, pí Novotná-Opltová ohledně návrhu 
rozpočtu na Buštěhradský Zpravodaj. P.Semrád, pí Novotná-Opltová, J. Leflerová, M.Oplt 
z důvodu adresného sponzoringu pro Buštěhradský Zpravodaj. Do diskuze o příspěvcích pro 
neziskové organizace se zapojili p. Jirkovský, M.Burešová, p. Koutecký, p. Zámyslický, pí 
Procházková. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje:  
  I) Schvaluje rozpočet města Buštěhradu na rozpočtový rok 2013 jako rozpočet přebytkový. 
Celkové příjmy se schvalují ve výši 37mil.155tis.72,-Kč, celkové výdaje ve výši 
34mil.931tis.720,-Kč, rozpočtový přebytek je schválen ve výši 2 224 000 Kč. Rozpočtový 
přebytek se použije na úhradu splátek dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ve výši 
2 224 000 Kč. Schválený rozpočet je nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva 
města. 
  II) Stanovuje za závazné ukazatele: 
a) na výdajové straně rozpočtu členění na úroveň tříd 5 a 6 druhového třídění v rámci 
jednotlivých paragrafů odvětvového třídění rozpočtové skladby, 
b) na příjmové straně rozpočtu v rámci třídy 1 (daňové příjmy) položky druhového třídění 
rozpočtové skladby, v rámci třídy 2 (nedaňové příjmy) a třídy 3 (kapitálové příjmy) 
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paragrafy odvětvového třídění rozpočtové skladby a v rámci třídy 4 (přijaté dotace) položky 
druhového třídění rozpočtové skladby. 
  III) Stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starostky města k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření a to v rámci závazných ukazatelů schválených zastupitelstvem města. 
  IV) Stanovuje kompetenci starostky města k provedení rozpočtového opatření v rámci třídy 
1 (daňové příjmy) a třídy 4 (přijaté dotace) v období od posledního zasedání zastupitelstva 
města do konce rozpočtového roku. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o 
provedení takového rozpočtového opatření na prvním zasedání zastupitelstva konaném v 
novém roce. 
 
Pro:  Leflerová, Oplt, Mrázková, Burešová, Kindlová, Dědič 
Proti:  0 
Zdržel se: Javorčeková 
Usnesení č. 6/ I, 6/II, 6/ III a 6/IV  přijata šesti hlasy. 
 
7- Rozpočtové opatření na rok 2012 
Předsedkyně finančního výboru předkládá návrh pro udělení kompetence starostce města 
vyhotovit a provést rozpočtové opatření pro rok 2012. Zákonná opatření pro účetnictví (zákon 
č.563/1991 Sb. o účetnictví) stanoví, že rozpočet ke dni 31.12. každého roku nesmí obsahovat 
částky, které by přesahovaly 100% schváleného nebo upraveného rozpočtu. Tento rozdíl je 
potřeba upravit rozpočtovým opatřením tak, aby částky rozpočtu činily v překročených 
položkách 100%. Toto rozpočtové opatření není možno vyhotovit předem. Zákon však 
vyžaduje schválení rozpočtového opatření v příslušném roce.  
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje udělení kompetence starostce 
města k provedení rozpočtového opatření pro rok 2012. Zároveň jí ukládá předložit toto 
opatření na prvním, nejbližším zasedání zastupitelstva města v roce 2013. 
 
Pro:  Leflerová, Oplt, Javorčeková, Mrázková, Burešová, Dědič, Kindlová 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 7 jednomyslně přijato 
 
 
 

    8- Územní plán –schválení Zadání změny Územního plánu č.4 
     Předsedající seznamuje zastupitele a veřejnost s postupem prací na změně ÚP č.4.  

       Předkládá návrh Zadání změny Územního plánu města Buštěhradu ke schválení 
zastupitelstvu. 
Diskuze: Bez připomínek. Předsedající dává o návrhu Zadání hlasovat. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu: 
a) Schvaluje Zadání změny č. 4 územního plánu města Buštěhrad podle § 6 odst. 5 písm. b) 
a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení. 
b) Ukládá starostce: 
 1. zabezpečit zpracování návrhu změny č. 4 územního plánu města Buštěhrad v 
souladu se schváleným zadáním; 
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 2. předat dokument „Zadání změny č. 4 územního plánu města Buštěhrad – 
Doklady o pořizování a schválení“ po jednom vyhotovení městu Buštěhrad, výkonnému 
pořizovateli a projektantovi návrhu změny č. 4 ÚPM Buštěhrad; 
 3. podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení registračního 
listu za etapu „ZADÁNÍ“ do evidence územně plánovací činnosti. 
c) Bere na vědomí:  Informaci pořizovatele o „Vyhodnocení projednávání návrhu zadání 
změny č. 4 územního plánu města Buštěhrad“, uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení. 
 
Pro:  Leflerová, Oplt, Javorčeková, Mrázková, Burešová, Kindlová, Dědič  
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 8/a), 8/b), jednomyslně přijato  
 
Zástupce zhotovitelské firmy seznámil přítomné s dalšími kroky ve smyslu  zpracování 
návrhu zadání, který bude zveřejněn na webu města v sekci ÚP. 
 
9) Návrh Dodatku č.1 ke smlouvě o Změně ÚP č.4 – firma PRISVICH 
Město Buštěhrad uzavřelo s firmou PRISVICH smlouvu pro tvorbu Změny ÚP č.4, která se 
novelizuje předloženým návrhem dodatku. Na celkové ceně participují také občané, kteří 
zažádali o změnu územního plánu. 
 
Návrh snesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh Dodatku č.1 smlouvy o 
změně ÚP č.4, uzavřenou s firmou PRISVICH. 
 
Pro:  Leflerová, Oplt, Javorčeková, Mrázková, Burešová, Dědič, Kindlová 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 9 jednomyslně přijato 
 
19:15 hod odchod M.Oplt, 19:18 hod návrat M.Oplt. 
 
10- Návrh dodatku smlouvy č. Z/2009/02 O zimní údržbě komunikací 
Předsedající předkládá návrh přílohy – dodatek ke smlouvě o zimní údržbě komunikací 
v případě kalamitního stavu – nový ceník služeb o d MPS Kladno, jako výpomoc na zavolání. 
MPS Kladno má s městem Buštěhrad uzavřenu smlouvu o výpomoci v úklidu místních 
hlavních komunikací v případě zimní kalamity. Dodatkem ke smlouvě upřesňuje ceny za tuto 
službu. Ceny zůstávají ve stejné výši jako pro loňský rok. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nový návrh Dodatku smlouvy 
č. Z/2009/02 O zimní údržbě komunikací, nový ceník služeb, pro případy kalamitního stavu 
v zimním období 2012/2013. 

Pro:  Leflerová, Oplt, Kindlová, Mrázková, Burešová, Dědič  
Proti:  0 
Zdržel se: Javorčeková 
Usnesení č. 10 přijato šesti hlasy 

                        
 
 
 
11- Smlouva o dílo – Uniservis Hašek, č. 024_2012E 
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Předsedající předkládá Smlouvu o dílo mezi městem Buštěhradem a firmou Uniservis Hašek, 
která provedla jako certifikovaná firma společnosti ČEZ přípojku, přeložky elektrovedení, 
veřejného osvětlení, rozhlasu a definitivní úpravu chodníku pro zámek Buštěhrad. 
Diskuze: D. Javorčeková -zdali jsou práce již hotovy. J.Leflerová - pokračují až do příštího 
roku. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o dílo č. 024_2012E, 
uzavřenou mezi městem Buštěhradem a firmou Uniservis Hašek a pověřuje starostku města 
podpisem této smlouvy. 
 
Pro:  Leflerová, Oplt, Kindlová, Mrázková, Burešová, Dědič  
Proti:  0 
Zdržel se: Javorčeková 
Usnesení č. 11 přijato šesti hlasy 
   
  
12- Smlouva o dílo – Meritum Kladno, č. 156/11/1 

Předsedající předkládá zastupitelům Smlouvu o dílo mezi městem Buštěhradem a firmou 
Meritum Kladno, coby zhotovitelem projektové dokumentace a autorským dozorem pro 
přeložku NN v ul. Revoluční, certifikovanou firmou, pro tyto účely, pro společnost ČEZ. 

Diskuze: M.Oplt-jedná se o koordinaci a kontinuitu prací. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o dílo č. 156/11/1 
mezi městem Buštěhradem a firmou Meritum Kladno a pověřuje starostku města podpisem 
této smlouvy. 

Pro: Leflerová, Oplt, Javorčeková, Burešová, Dědič, Mrázková 
Proti: 0 
Zdržel se: Javorčeková 
Usnesení č. 12 přijato šesti hlasy 

 
 

13- Návrh Smlouvy č. 1002991209 o bezúplatném převodu pozemku 1819/23 
z Pozemkového fondu ČR na město Buštěhrad 
Předsedající předkládá zastupitelům návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemku. parc. č. 
1819/23.Zastupitelé na svém zasedání dne 25.10.2011, schválili usnesením číslo 10/2011 
tento bezúplatný převod pozemku. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu pověřuje starostku města Buštěhradu 
podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 1819/23. 
 
Pro: Leflerová, Oplt, Burešová, Dědič, Mrázková, Javorčeková, Kindlová 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 13 jednomyslně přijato  
 
14- Žádost o odkoupení části pozemku parc.č.930/1 
Předsedající předkládá žádost manželů Masařových o odkup části pozemku parc.č.930/1, 
který je ve vlastnictví města Buštěhradu s odůvodněním, že přiléhá k jejich pozemku a o tento 
pozemek se starají a udržují jej.  
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Diskuze: R. Dědič- místním šetřením bylo zjištěno, že prodej pozemku by omezil město 
v přístupu na další pozemky města.  
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na prodej 
části pozemku parc.č. 930/1 
 
Pro: 0 
Proti:  Leflerová, Oplt, Burešová, Dědič, Mrázková, Javorčeková, Kindlová 
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 14 jednomyslně zamítnuto. 
 
15- DPS - a) Návrh Odpisového plánu 

                  b) Návrh novely Domovního řádu 

                  c) Návrh na prodloužení nájemní smlouvy – p.Košťál 

                  d) Návrh na zařazení do pořadníku čekatelů na byt v DPS 

Předsedkyně sociálního a zdravotního výboru předkládá zastupitelům Návrh odpisového 
plánu DPS, návrh novely Domovního řádu, návrh na prodloužení nájemní smlouvy pro p. 
Košťála, jehož nájemní smlouva byla původně prodloužena, posléze však dohodou ukončena 
ke dni 9.1.2013, návrh na zařazení nových žadatelů do pořadníku čekatelů na byt v DPS.(p. 
Růžička, p. Papež, pí Tydrichová, pí Laubová). 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje: 

a)Návrh Odpisového plánu DPS 

b)Návrh novely Domovního řádu DPS 

c)Návrhy na zařazení čtyř jmenovaných čekatelů do pořadníku žádostí o umístění v DPS 

d) Zamítá:  Žádost o prodloužení nájemní smlouvy v bytě DPS p.Košťálovi 

 
Pro: Leflerová, Oplt, Burešová, Dědič, Mrázková, Javorčeková, Kindlová 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 15/a), 15/b), 15/c), 15/d) přijato jednomyslně. 
 

16- Obecná diskuze: Začátek v 19:30 

Ředitelka DPS čte a předává zastupitelům Žádost – dopis- obyvatel DPS Buštěhrad k zajištění 
přístupu do zámecké zahrady. Zastupitelstvo bere na vědomí. 

Do následné diskuze se zapojili J.Leflerová, S.Šumná, D.Javorčeková. V 19:46-odchod 
V.Mrázková, v19:48-návrat. Pokračuje diskuze kolem využití zámecké zahrady. 
D.Javorčeková dává návrh, aby město uzavřelo dohodu se Středočeským krajem o užívání 
zahrady. Pí Šumná-jaké konkrétní kroky podnikne město? J. Leflerová-vedení města už 
v tomto směru podniklo kroky, snahou vedení města je dát park k využití občanům města. 
Podle sdělení p. hejtmana, při jeho poslední návštěvě v Buštěhradě,budou i na toto téma 
pokračovat jednání. P.Müller-o park by se mohly starat TS. Pí Novotná-Opltová je proti 
přebírání odpovědnosti města za tyto prostory, dokud nebudou jasné podmínky. J.Leflerová 
informuje, že už byly předány návrhy panu hejtmanovi. M.Oplt-upozorňuje na výši 
prostředků, kterou Středočeský kraj do obnovy zahrady investoval a zdůrazňuje platné záruky 
na dílo a tím i náročnost na odbornou péči o úpravu, vysazené dřeviny a hrozbu eroze půdy 
při neodborné péči. Ve 20:10-odchod M.Kindlová. Návrhy občanů p.Müllera a pí 
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Procházkové na samoúdržbu zámeckého parku občany nebo pracovníky TS. P.Janouškovec-
dotaz na pohledávky města, dále, zdali bylo usnesením zastupitelstva přijato v loňském roce, 
že bude určeno z rozpočtu města procentuální vyčlenění prostředků pro spolky. M Burešová-
nelze ihned zodpovědět, nutnost zjištění těchto informací na účtárně města, procentuální 
vyčlenění prostředků pro neziskové organizace nebylo zastupiteli schváleno. P.Janouškovec-
bude vypsáno výběrové řízení na svoz komunálního odpadu a energie? J.Leflerová-je 
předpoklad, že v prvním čtvrtletí nového roku. Pí Procházková-děkuje vedení města za 
dobrou spolupráci s Červeným křížem, tlumočí poděkování od 55 důchodců, umístěných 
v Domově důchodců v Unhošti, za projevená blahopřání a věcné dárky od města Buštěhradu. 
P.Janouškovec stále nespokojen s reakcemi na jeho dotazy podané elektronickou poštou. 
Dotazuje se na stromy v aleji k Lidicům, uvádí, že by na tento stav měla být upozorněna 
Správa a údržba silnic. Dotaz na obchvat kolem Buštěhradu-M.Oplt odpovídá, že 
rozhodnutím soudu bylo zrušeno územní rozhodnutí k tomuto projektu. P.Janouškovec zve 
občany na ples v Sokolovně dne 25.ledna 2013. Sl.Hrabinová-dotaz proč bylo z programu 
staženo jednání o žádosti mobilního operátora o umístění vysílacího zařízení? A bude se řešit 
stav Revoluční ulice po předchozích výkopových pracích? J.Leflerová žádost mobilního 
operátora se nebude projednávat, město chce nejdříve získat odborné posudky o vlivu na 
životní prostředí. Ohledně ul. Revoluční-jednáno se SÚS, opravy budou provedeny na jaře 
příštího roku. P.Müller-požadavek na opravu zápisu 5/2012 ohledně tvrzení o dvou projektech 
na školku. J.Leflerová-akceptováno. Pí Novotná-Opltová-dotaz na spisovou značku 
rozhodnutí o zrušení územního rozhodnutí na obchvat. M.Oplt upřesňuje. M.Oplt-info o jedné 
třídě školky v Brandýsku pro potřeby Buštěhradu, podmínkou pro otevření je trvalé umístění 
dítěte do Brandýska po dobu tří let. 

Ve 20:45 byl program zasedání vyčerpán. Předsedající poděkovala přítomným za účast, 
popřála občanům klidné prožití svátků a úspěšný vstup do nového roku a zasedání ukončila. 
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Usnesení 

Ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu 

Č. 6/ 2012 ze dne 19.12.2012 
 
 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 6/2012 ze dne 19.9.2012 přijalo tato usnesení:  
 
Schvaluje: 
 
Usnesením č.1 – ověřovatele zápisu Romana Dědiče, Věru Mrázkovou, zapisovatelku 
Dagmar Novotnou. 
Usnesením č. 2 – zápis ze zasedání zastupitelstva č. 5/2012 ze dne 19.9.2012 
Usnesením č. 4 – předložený upravený program zasedání zastupitelstva č. 6/2012 dne 
19.12.2012 
Usnesením č. 5 – obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 „O místních  poplatcích“ 
Usnesením č. 6/I, 6/II, 6/III, 6/IV – návrh rozpočtu na rok 2013 
Usnesením č. 7 – rozpočtové opatření na rok 2012 
Usnesením č. 8/a) – dokument Zadání změny Územního plánu č. 4 města Buštěhrad 
Usnesením č. 8/b) – ukládá starostce zabezpečit zpracování návrhu změny č. 4 územního 
plánu města Buštěhrad v souladu se schváleným Zadáním, předat dokument „Zadání změny č. 
4 územního plánu města Buštěhrad – Doklady o pořizování a schválení“ po jednom 
vyhotovení městu Buštěhrad, výkonnému pořizovateli a projektantovi návrhu změny č. 4 
ÚPM Buštěhrad a podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení registračního 
listu za etapu „ZADÁNÍ“ do evidence územně plánovací činnosti. 
Usnesením č. 9 – Dodatek č. 1 Smlouvy o pořízení změny ÚP č. 4, s firmou PRISVICH 
Usnesením č. 10 – Dodatek smlouvy o zimní údržbě komunikací s MPS Kladno, č. Z/2009/02 
Usnesením č. 11 – Smlouvu o dílo s firmou Uniservis Hašek č. 024_2012E a pověřuje starostku 
města podpisem smlouvy 
Usnesením č. 12 – Smlouvu o dílo s firmou Meritum Kladno č. 156/11/1a pověřuje starostku 
města podpisem smlouvy 
Usnesením č. 13 – Smlouvu č. 1002991209 O bezúplatném převodu pozemku parc.č. 1819/23 
Usnesením č. 15/a), 15/b), 15/c) – návrh Odpisového plánu, Domovního řádu, zařazení do 
pořadníku uchazečů o byt v DPS 
 
Bere na vědomí:   

1) Informaci pořizovatele o „Vyhodnocení projednávání návrhu zadání změny č. 4 
územního plánu města Buštěhrad“, uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení. 

2) Kontrolu usnesení ze zasedání č. 5/2012 ze dne 19.9.2012 
3) Dopis – žádost od obyvatel DPS Buštěhrad, předaný ředitelkou DPS  

 
Zamítá:  
Usnesením č. 14 – žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 930/1 
Usnesením č. 15/d) – návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS panu Košťálovi 
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Zápis vyhotoven dne:  27.12.2012 
 
 
Ověřovatelé: 
 
Věra Mrázková  _________________ 
 
Roman Dědič     _________________ 
 
Starostka města:  
 
Ing. Jitka Leflerová   _____________ 



Připomínka k zápisu ze zasedání zastupitelstva č.6/2012 ze dne 19.12.2012 doručená p.Müllerem 

Připomínka k bodu 16.Obecná diskuze poslední věta na str.7, pokračující první větou na str. 8  - 

Nahrazuje se novým textem:  

„Návrhy občanů Müllera a Procházkové na samoúdržbu zámeckého parku. Pí Procházková navrhuje 

údržbu občany města, p.Müller navrhuje vyškolení odborného pracovníka v Technických službách pro 

účely této údržby.“ 

Ověřovatelé:   

Věra Mrázková 

Roman Dědič 

 

Starostka: 

Ing. Jitka Leflerová 

 


