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Zápis 
 

ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), 
které se konalo dne 25. 06. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním st ředisku 

č. 4/2012 
 
 
Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Miroslava Burešová, Věra Mrázková, Daniela  
                       Javorčeková, Roman Dědič, Magda Kindlová 
 
                         
Omluveni:      Václav Nový, Petr Sejkora 
 
V sále přítomno v době zahájení cca 25 občanů. 
 
1-Zahájení zasedání: Zasedání zastupitelstva zahájila a dále řídila starostka města Jitka 
Leflerová. Zasedání bylo zahájeno v 17.35 hod. 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. 
 
Zapisovatelkou byla pro toto zasedání jednomyslně schválena Dagmar Novotná. 
Předsedající navrhuje jmenování ověřovatelů: Věra Mrázková, Miroslav Oplt 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje ověřovatele zápisu  Věru 
Mrázkovou a Miroslava Oplta . 
Pro:  Leflerová, Oplt, Javorčeková, Mrázková, Burešová, Kindlová, Dědič 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Usnesení jednomyslně schváleno.  
 
2- Kontrola zápisu z minulého zasedání: Předsedající dále konstatovala, že ověřovatelé 
zápisu č. 3/2012 ze zasedání dne 16.5.2012, zápis přečetli, a protože připomínky k tomuto 
zápisu byly zapracovány, podpisem potvrdili jeho správnost. 
Dále vyzvala ověřovatele zápisu č. 3/2012, M. Burešovou a Magdu Kindlovou, aby potvrdily 
jeho správnost. Obě ověřovatelky ústně potvrdily správnost. Předsedající navrhla hlasovat o 
schválení zápisu 3/2012. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis č.3/2012 ze zasedání dne 
16.5.2012 
Pro: Leflerová, Oplt, Javorčeková, Kindlová, Mrázková, Dědič, Burešová 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Zápis 3/2012 ze zasedání zastupitelstva ze dne 16.5.2012 byl jednomyslně schválen. 
 
3- Kontrola plnění usnesení: Předsedající vyzvala předsedu Kontrolního výboru Romana 
Dědiče o kontrolu usnesení ze zasedání MĚZ, které se konalo 16. 05. 2012.  R. Dědič  
konstatoval, že body usnesení, týkající se podpisu smluv na základě výběrových řízení, byly 
splněny, body, týkající se podpisu smluv ohledně příjmu dotací – úkol stále trvá, protože 
Středočeský kraj dosud nevypracoval smlouvu a Ministerstvo kultury podalo informaci, že 
samo učiní kontakt, jakmile bude smlouva připravena. Přednesl také zprávu Kontrolního 
výboru o zjištěných skutečnostech, týkajících se kontroly, kterou byl Kontrolní výbor pověřen 
zastupitelstvem dne 16.5.2012 s výsledkem: Zjištěno, že na MěÚ mají souběžnou pracovní 
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činnost dvě zaměstnankyně. První podniká v oboru shodném se svojí pracovní činností. Nemá 
však souhlas zaměstnavatele. Kontrolní výbor doporučil, aby zaměstnankyně požádala 
zaměstnavatele o udělení souhlasu či nesouhlasu s vykonáváním souběžné pracovní činnosti. 
Druhá je zaměstnancem firmy, která nemá shodný předmět podnikání s její činností. Má 
svolení zaměstnavatele k souběžné pracovní činnosti a tato činnost není ve střetu zájmů 
s předmětem její pracovní smlouvy. Kontrolní výbor doporučil, aby zaměstnankyně ještě 
podnikla příslušné právní kroky k úpravě její souběžné pracovní činnosti.  Kontrolní výbor 
vydal doporučení, aby nedostatky v obou pracovně právních vztazích byly vyřešeny do 
15.9.2012. K výběrovým řízením na nové tři pracovníky Kontrolní výbor zjistil, že se 
nejednalo o výběrová řízení, ale veřejné výzvy, jelikož se nejednalo  o pracovní pozice 
státních úředníků v samostatné nebo přenesené působnosti, podílející se na výkonu správních 
činností podle zákona č.312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obsazení těchto pozic je 
v kompetenci zaměstnavatele. 
Kontrolní výbor provedl šetření ohledně pracovních smluv, náplně práce a platového zařazení 
tří nových zaměstnanců MěÚ.  Bylo zjištěno, že pracovní smlouvy jsou uzavřeny zcela 
v souladu se zákonem, platové zařazení je provedeno dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ,ve 
znění pozdějších předpisů , v souladu s dosaženým vzděláním. 
Náplně práce dle platných  pracovních  smluv jsou v souladu s vykonávanou pracovní 
činností zaměstnanců. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
Předsedající požádala ověřovatele, jmenované dne 11.4.2012 k zápisu č.2/2012, aby se 
vyjádřili k autenticitě zápisu č.2/2012, protože ten byl doplňován. Ověřovatelka zápisu, 
V.Mrázková uvedla, že zápis je úplný a platný, a tento svým podpisem ověřila. P.Sejkora 
shledal za úplný a platný a svým podpisem jej ověřil. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
D.Javorčeková vznesla dotaz na způsob řešení rozporu mezi pracovní činností zaměstnankyně 
a její pozicí v soukromé firmě. Uvedla, že státní úředník nesmí být současně jednatelem 
soukromé společnosti, uvedla, že podle jejího názoru se kontrolní výbor nedobral jádra věci. 
J.Leflerová uvedla, že všichni tři noví zaměstnaci nejsou státními úředníky. R.Dědič rovněž 
odpověděl, že zaměstnankyně není úředníkem, tudíž se na ni nevztahují omezení, daná 
zákonem o úřednících. O slovo se přihlásila  D.Novotná, která uvedla, že bez návaznosti na 
argumentaci výše uvedených zastupitelů, sama řeší svoji souběžnou pracovní činnost tím, že 
odchází z vlastní vůle z pozice ve firmě.. 
 
4- Návrh nového programu: Předsedající předložila zastupitelům ke schválení program 
jednání, který byl s ohledem na nové požadavky zastupitelů upraven, a je proto odlišný od 
programu, který byl zveřejněn na úřední desce MěÚ. Vyjmenovala doplněné a upravené 
body. Požádala zároveň, zdali někdo ze zastupitelů má další bod, který by chtěl zařadit na 
program jednání. Vystoupila M.Burešová, s návrhem o projednání žádosti na přerozdělení 
finančních prostředků pro SK Buštěhrad – fotbal - z položky neinvestiční dotace do položky 
investiční. 
 
Původní program: 
1)  Zahájení zasedání městského zastupitelstva 
2)  Kontrola zápisu z minulého usnesení 
3)  Kontrola plnění usnesení    
4)  Závěrečný účet města –zpráva auditora 
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5)  Dodatek ke smlouvě o dílo na provedení víceprací akce: rekonstrukce západního křídla 
zámku Buštěhrad 
6)  Dodatek ke smlouvě o dílo rekonstrukce západního křídla zámku Buštěhrad – slaboproudy 
7)  Úprava Jednacího řádu zastupitelstva 
8)  Záměr:  pronájem dolního rybníka 
9)  DPS:  Zpráva auditora o hospodaření 
10) Prodej pozemků :  manželé Tonovi 
11) Obecná diskuze 
 
Doplněný program:  
1)  Zahájení zasedání městského zastupitelstva 
2)  Kontrola zápisu z minulého usnesení 
3)  Kontrola plnění usnesení    
4)  Závěrečný účet města –zpráva auditora 
5)  Rozpočtové opatření 1/2012 
6)  Dodatek ke smlouvě o dílo na provedení víceprací akce: rekonstrukce západního křídla  
     zámku Buštěhrad   
7)  Úprava Jednacího řádu zastupitelstva 
8)  Záměr:  pronájem dolního rybníka 
9)  DPS:   a) zpráva auditora o hospodaření  
                     b) žádost o zařazení do pořadníku: pí. Ronešová, p.Košťál 
                     c) návrh na obsazení bytu pro naléhavé případy  
                     d) návrh na zřízení pracovní pozice „správce objektu“DPS 
                     f) obsazení o uvolněného bytu č.35  v DPS 
10) Prodej pozemků :  manželé Tonovi ( noví majitelé nemovitosti Carthyovi),   
             Růžičkovi, Skřipcovi 
11) Žádost neziskové organizace Dobromysl se sídlem v Berouně o finanční příspěvek od  
       města Buštěhrad 
12)  BPS – informace o záměru výstavby 
13)  Žádost o přerozdělení finančních prostředků pro SK Buštěhrad-fotbal z kapitoly 
       neinvestiční do kapitoly investiční   
14)  Obecná diskuze 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný návrh programu 
zasedání zastupitelstva. 
Pro: Leflerová, Oplt, Burešová, Javorčeková, Kindlová, Dědič, Mrázková 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení jednomyslně schváleno. 

 
      5- Závěrečný účet města – zpráva auditora: M. Burešová uvedla, že Závěrečný účet města 

byl zpracován a předkládán na základě zákona 250/2000, §17. V závěrečném účtu města 
jsou uváděny skutečné příjmy a výdaje. Položky jsou zvýšené o přijaté neinvestiční dotace a 
upravené položky, které byly navýšeny rozhodnutím zastupitelstva v průběhu roku 2011, 
schválené na veřejném zasedání. Příjmy: 62mil.750tis. Seznámila přítomné s přijatými 
dotacemi, účely dotací a jejich výší. Výdaje v roce 2011 činily 54mil143tis. I zde na straně 
výdajů byly položky upraveny rozpočtovými opatřeními, které schválilo zastupitelstvo. 
Výdaje, po úpravě, nebyly překročeny. Informovala o splácených úvěrech města a jejich 
výši. Rovněž o nákupu rybníku do majetku města Buštěhrad. V průběhu roku využilo město 
kontokorentní úvěr, který byl koncem roku vyrovnán a k dnešnímu dni není z tohoto úvěru 
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čerpáno. M. Burešová seznámila přítomné také s rozpočtovým výhledem na leta 2013 – 
2016. Předsedající požádala, zdali má někdo ze zastupitelů připomínku, uvedla, že materiály 
byly zastupitelům poskytnuty a veřejnost se měla možnost seznámit na úřední desce města, 
kde byl závěrečný účet města vyvěšen po dobu 15ti dní. 

       Do rozpravy se přihlásil p.Janouškovec: Podal návrh na využití bezplatného auditu, 
provedeného Krajským úřadem, důvodem úspora prostředků obce. Odpověď: M.Oplt, 
zastupitelstvo se zabývalo obsahem tohoto návrhu již na své pracovní poradě 21.6.2012 a 
shodlo se na návrhu, aby audit prováděl napříště středočeský krajský úřad, nikoliv dosavadní 
auditor. P.Janouškovec požádal o hlasování o tomto návrhu, předsedající navrhla hlasovat 
nejdříve o právě přednesené zprávě auditora za rok 2011. 

       Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje závěrečný účet města – 
zprávu auditora- o hospodaření města za rok 2011, předloženého na základě zákonné 
povinnosti města a uveřejněného na úřední desce po dobu 15ti dnů. 

       Pro: Leflerová, Oplt, Burešová, Kindlová, Mrázková, Dědič, Javorčeková 
  Proti: 0 
  Zdržel se: 0 

Usnesení jednomyslně schváleno. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje záměr požádat o provedení 

auditu a závěrečného účtu města na rok 2012 středočeský krajský úřad. 
Pro: Leflerová, Oplt, Javorčeková, Dědič, Mrázková, Kindlová 
Proti: Burešová 
Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato šesti hlasy. 
 
6- Dodatek číslo 6 – dodatek na vícepráce na zámku od firmy Archatt:  Předsedající 
přeložila návrh na schválení dodatku číslo 6, předložený městu Buštěhrad zhotovitelem 
rekonstrukce zámku v Buštěhradě. Dodatek obsahuje vícepráce na stavební práce, 
slaboproudé systémy a systémy ZTI. Projekčně je vše podloženo. Celková částka, kterou 
zhotovitel nacenil, činí 1mil480.640 Kč. Předsedající uvedla, že zmíněný dodatek má 
k dispozici pouze krátkou dobu, a to z dnešního dne, rozeslala jej okamžitě zastupitelům 
k nahlédnutí, a žádá tak jejich vyjádření.  
Diskuze: P.Semrád – dotaz na celkovou částku, kolik bude zámek ještě stát. J.Leflerová – 
odhad sumy, je asi 10-12mil.Kč na dokončení rekonstrukce. D.Javorčeková – připomínka: 
Od ledna tohoto roku upozorňuje na potřebu dodělat prostory pro MěÚ do srpna tohoto 
roku, s ohledem na dotaci. Termín dokončení srpen 2012, stavba má údajně pokyn, že má 
čas do konce roku. Žádá o písemný pokyn pro zhotovitele, aby dokončili etapu MěÚ do 
konce srpna 2012. Dotaz z publika, zdali toto není ve smlouvě o dílo na celkovou 
rekonstrukci, odpověď D.Javorčeková: jedná se o etapu MěÚ, která je limitována tímto 
datem. J Leflerová: Je nám známo, že termín je limitován. Práce se nezdržují. Bylo 
zažádáno o projekty na přípojky elektřiny, plynu a vody, se kterými nebylo počítáno při 
prvotním zadání etapy MěÚ. Tyto bylo potřeba dopracovat, bez nich by byly prostory MěÚ 
dokončené ale nepoužitelné. Byl vznesen požadavek na Magistrát města Kladna, odbor 
stavební, na povolení předčasného užívání stavby. Tento požadavek byl striktně zamítnut. 
Stejně tak, jako na přípojky, bylo potřeba dopracovat projekty na slaboproudé systémy, 
systémy ZTI, vytápění a stavební úpravy s ohledem na Dohodu o spolupráci se 
Středočeským krajem. Uvedla krátkou rekapitulaci. Sdělila, že argumentace informací o 
časovém úseku do konce roku 2012 se vztahuje k pracem na celém západním křídle, a to ve 
smyslu možnosti vůbec přístupu k prostorám pro MěÚ. Zhotovitel má nyní veškeré 
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podmínky pro to, aby práce na etapě MěÚ v termínu, bez zdržování, do konce srpna 2012 
dokončil.  
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje uzavření dodatku č.6 v rámci 
rekonstrukce Buštěhradského zámku se zhotovitelem firmou Archatt na částku 1mil.480 
640,-Kč. 
Pro: Leflerová, Oplt, Dědič, Burešová, Mrázková, Kindlová 
Proti: 0 
Zdržel se: Javorčeková 
M.Oplt: připomínka- zásluhou pracovníků městského úřadu se povedlo zajistit tyto chybějící 
projekty, aby práce mohly pokračovat. Vyjádřil potřebu zpětné analýzy prací a kontrolních 
dnů. Oceňuje skutečnost, že projekty jsou konečně na stole, a potvrzuje podmínku pro 
zhotovitele dokončení prací na etapě MěÚ do konce srpna 2012. 
Usnesení přijato šesti hlasy. 
 
7- Úprava Jednacího řádu zastupitelstva 

   Předsedající předkládá zastupitelům návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města 
   Buštěhradu a to v těchto bodech:  a) čl.2, bod 7c, doplnění o „společenský či jiný“,  
   b) čl.3. bod 3 doplnění o: „V případě nutného odchodu ověřovatele z probíhajícího zasedání 
  zastupitelstva, podá předsedající nový návrh na ověřovatele, který nahradí odcházejícího, a 
  nechá o něm hlasovat“. c) čl.4, bod 4, ve znění: „Z každého veřejného zasedání musí být 
  pracovníky MěÚ pořízen audiozáznam. Ten musí být k dispozici pověřenému zapisovateli 
  zápisu z veřejného zasedání.. Tento podklad musí být rozhodujícím v případě námitek  
  ověřovatelů. Audiozáznam bude k dispozici schváleným ověřovatelům, kteří zodpovídají za 
  správné znění zápisu. Audiozáznam bude uložen na MěÚ k dispozici pro zastupitele“,  d) 
  dále vypuštění ve čl.13,bodu 2f) „ počet přítomných občanů v době zahájení zasedání“. 

P.Janouškovec: dotaz ohledně možnosti poslechu záznamu pro občany. J.Leflerová dává do 
připomínek.  
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje úpravu Jednacího řádu 
zastupitelstva v uvedených bodech podle předloženého návrhu a připomínek. 
Pro: Leflerová, Oplt, Javorčeková, Burešová, Dědič, Kindlová, Mrázková 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Jednomyslně schváleno. 
 
8- Záměr na pronájem dolního rybníka 
Město Buštěhrad nabylo do svého vlastnictví Dolní rybník. Vzhledem k potřebě údržby, ale 
s přihlédnutím i k případnému ekonomickému přínosu předkládá předsedající návrh na 
vyvěšení záměru na jeho pronájem. Diskuze: M.Oplt- má zájem na tom, aby rybník zůstal 
v rukou města. Navrhuje spolupráci s rybářským spolkem Buštěhrad. Odmítá komerční 
využití rybníka. 
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na 
pronájem Dolního rybníka. 
Pro: Leflerová, Dědič, Burešová, Kindlová, Mrázková, Javorčeková 
Proti:  0 
Zdržel se: Oplt 
Usnesení přijato šesti hlasy. 
Dotaz. P.Plachá – jaká je představa města o nabídkách k pronájmu. Odpověď: J.Leflerová – 
souhlas s využitím rybníka a okolí jako odpočinkovou zónu, taková je představa vedení 
MěÚ. Není zájem omezovat přístup k této zóně. M.Oplt – záměr by měl vytvořit jakýsi 
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průzkum nabídek. P.Müller: rybník je v havarijním stavu, okolí je prostor pro setkávání ve 
smyslu společenských akcí. Navrhuje pronajmout místním rybářům za symbolickou cenu. 
M.Oplt: souhlasí s využitím pro relaxační zónu, na pracovní poradě zastupitelů zaznělo, že 
rybáři mají právě zájem o tento pronájem, věnovali by se těmto aktivitám. Připomínka z 
auditoria na zadání podmínek přímo do vyvěšení záměru ve smyslu neomezení pro 
obyvatele města. R.Dědič: Informuje o žádosti o dotaci, která nebyla schválena. J.Leflerová 
– je předpoklad, že zájem o pronájem projeví právě rybáři, pokud se ale objeví investor, 
bude s ním postup konzultován ve výše uvedeném duchu a za spolupráce s místními rybáři. 
M.Oplt – budou dotace od mikroregionu, možno část prostředků použít na rybník. P.Blesk- 
byla schválena částka na opravu rybníka? M.Burešová – při žádosti o dotaci je fixována 
v rozpočtu příslušná částka. 
 
9- DPS a) Zpráva auditora o hospodaření DPS 
Předsedající předložila výroční zprávu auditora zastupitelům. Zastupitelé byli včas 
seznámeni s předloženým materiálem.  

  Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje závěrečný účet DPS, zprávu 
  auditora o výsledcích hospodaření DPS za rok 2011. 
  Pro: Leflerová, Oplt, Burešová, Mrázková, Javorčeková, Kindlová, Dědič 
  Proti: 0 
  Zdržel se:  0 
  Usnesení jednomyslně schváleno. 

            b) Žádost p. Ronešové o umístění do DPS 
SaZ výbor nedoporučuje umístění v DPS Buštěhrad z důvodu nemožnosti poskytnutí péče, 
odpovídající zdravotnímu stavu žadatelky. 
Zastupitelstvo bere na vědomí 
            c) Žádost o pronájem azylového bytu panu J.Košťálovi 
SaZ doporučuje dočasný pronájem azylového bytu panu Košťálovi. Jeho pobyt bude spojen 
s činností pomoci nájemníkům DPS s drobnými domácími pracemi nebo drobnou údržbou, a 
to zejména i v době, kdy pečovatelky nejsou na místě. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje dočasné obsazení azylového 
bytu v DPS panem Košťálem, a to po dobu 3 měsíců a stanovuje nájemné ve výši 800,-
Kč/měs. Ukládá ředitelce DPS ošetřit tuto záležitost smluvně jak po stránce doby nájmu, 
tak i platební a dát toto na vědomí zřizovateli. 
Pro: Leflerová, Oplt, Burešová, Dědič, Javorčeková, Kindlová, Mrázková 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení jednomyslně schváleno 
P.Blesk dotaz na uvolnění azylového bytu v případě něčí nouze. Odpověď: P.Mrázková, 
v případě nouzového bytového stavu jiného občana bude muset pan Košťál azylový byt 
opustit. J.Leflerová žádá o zahrnutí i této podmínky do smlouvy. 
 
10- Prodej pozemků :  a) Prodej části pozemků 1505/1 o výměře cca 23m2 za cenu 
2300,-Kč a 1506/2 o výměře 13m2 za cenu 1300,-Kč /manželům Tonovým/ 

   b) Prodej pozemku, ohrazeného manželi Růžičkovými č. 1505/1 o výměře    
    50m2 za cenu 5000,-Kč 

   c) Prodej části pozemku 1505/1 o výměře 77m2 , ohrazeného manžely Skřipcovými, za 
      cenu, stanovenou znaleckým posudkem. 
   Zastupitelstvo města Buštěhradu schválilo na svém zasedání č.1/2012 dne 7.3.2012 
   vyvěšení záměrů na prodej pozemků. Záměry byly řádně vyvěšeny v předepsané lhůtě. 
   Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl námitku ani nenabídl městu výhodnější cenu, 
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    předkládá předsedající návrh prodat tyto pozemky žadatelům.  Diskuze: P.Burešová-dotaz  
   na úhradu znaleckého posudku. J.Leflerová: znalecký posudek si budou hradit Skřipcovi. 
      Janouškovec-dotaz na plochu pozemku- zda jsou geometrické plány. Odpověď. J. 
      Leflerová, geometrické plány jsou již součástí žádosti o prodej.  

Návrh usnesení: a) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odprodej částí 
pozemků1505/1 o výměře cca 23m2 za cenu 2300,-Kč a 1506/2 o výměře 13m2 za cenu 
1300,-   Kč /manželům Tonovým/. 

      b) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje prodej části pozemku 1505/1 o výměře 
     50m2 za cenu 5000,-Kč manželům Růžičkovým. 
     c) Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku č. 1505/1 o výměře  77m2, manželům 
      Skřipcovým, za cenu, stanovenou znaleckým posudkem. 
     Pro:  Leflerová, Oplt,Javorčeková, Kindlová, Mrázková, Burešová, Dědič 
     Proti:  0 
     Zdržel se: 0 
     Usnesení a), b), c) jednomyslně schváleno. 
      
     11- Žádost organizace Dobromysl o.p.s. o finanční příspěvek na zajištění sociálních 
     služeb pro osoby se zdr. postižením. 
     Předsedající předložila zastupitelům žádost od neziskové organizace Dobromysl o.p.s. se 
     sídlem v Berouně, na zaslání příspěvku na asistenční službu pro osoby se zdravotním 
     postižením. Posouzení provedl SaZ výbor a předkládá návrh na přidělení jednorázového 
     příspěvku ve výši 2000,-Kč. Buštěhrad má v zařízení jednoho klienta.  
     Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přidělení jednorázového 
     příspěvku neziskové organizaci Dobromysl o.p.s., se sídlem Beroun, Bezručova 928, 
    IČ:24198412 ve výši 2000,-Kč. 
    Pro:  Leflerová, Oplt, Mrázková, Burešová, Javorčeková, Kindlová, Dědič 
    Proti:  0 
    Zdržel se:  0 
    Usnesení jednomyslně schváleno. 
 
    12- Návrh rozpočtového opatření č.1/2012 
    Předsedkyně finančního výboru předložila zastupitelům návrh rozpočtového opatření.  
    Jedná se o přesuny mezi kapitolami. V příjmové části k navýšení u odvodů za dotace a 
    poplatky a daně, dary, pronájmy, prodeje menších pozemků. Celkově se jedná o přesun 
    finančních prostředků ve výši 3.368396. Ve výdajové části došlo k navýšení výdajů  
    u školy, ZUŠ a v knihovně-revize kotlů, dotace na zámek, těl. činnost, výměna kotle, 
    cestovné. FV navrhuje opatření- výše využívat služební vozidlo. Rozpočet je i nadále 
    vyrovnaný. 
    Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh rozpočtového 
    Opatření č.1/2012 
   Pro:  Burešová, Leflerová, Oplt, Kindlová, Dědič, Mrázková 
   Proti:  0 
   Zdržel se:  Javorčeková 
   Usnesení přijato šesti hlasy. 
 
   13- Žádost Sk fotbal o přesun financí z kapitoly provozních výdajů do investičních 
   výdajů.  
   Předsedkyně Finančního výboru předkládá návrh na přesun financí pro SK Buštěhrad  
   z důvodu využití prostředků na pořízení zavlažovacího zařízení travnaté plochy. Celková 
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   investice činí 225.860,-Kč +DPH, převedeno bude 120.tis. dotace od města. 
   Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přesun finančních 
   prostředků z provozních výdajů ve výši 120.tis.Kč.u dotace pro SK Buštěhrad z kapitoly 
  provozních výdajů do kapitoly investičních výdajů. 
  Pro:  Leflerová, Oplt, Burešová, Dědič, Kindlová, Javorčeková 
  Proti:  0 
  Zdržel se:  Mrázková 
  Usnesení přijato šesti hlasy. 
  P.Blesk – dotaz na koncepci využití hřiště. J.Leflerová- koncepce existuje, stará 
 10let, je možno ji aktualizovat. Poukazuje na finanční možnosti města.  
 
 14- Bioplynová stanice – informace 
 J.Leflerová podává informaci o besedě na den 28.6.2012. MPS přináší nové informace. 
 M.Oplt podává informaci ve smyslu proběhlé geneze komunikace s MPS ohledně návrhu na  
 výstavbu BPS, od dubna 2012 po nynější dobu. Do diskuze se zapojili p.Plachá, p.Müller, 
 p.Semrád, p. Kratochvíl, p.Tajovský. P.Müller vyzval zastupitele, aby hlasováním vyjádřili 
svůj nesouhlas s výstavbou, a tento zaslali investorovi. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu vyslovuje nesouhlas se záměrem 
vybudování bioplynové stanice v katastru města Buštěhrad. 
Pro: Leflerová. Oplt, Burešová, Mrázková, Javorčeková, Kindlová, Dědič 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Usnesení přijato jednomyslně 
 
15- Obecná diskuze 
P.Plachá  -zelený pruh za hřbitovní zdí- čí je? Pozemek byl neudržován, nyní udržován TS 
města Buštěhradu, přeúčtovávají se náklady p. Karlíkovi? J.Leflerová, je přeúčtováváno. 
P.Plachá navrhuje odkoupit pozemek do majetku města.  M.Oplt informuje o využití pozemku 
u Ořešína k vybudování parkoviště.. 
Dotaz na kapacitu MŠ, zdali bude řešena ještě jinak, než novou třídou. Je možnost domluvit 
se starostou Brandýska naplnění jejich školky buštěhradskými dětmi? M.Oplt – vejde 
v kontakt se starostou Brandýska. Stížnost na neinformovanost od vedení školy. J.Leflerová, 
M.Oplt – ředitelka ZŠ má od vedení města všechny informace. P.Janouškovec – proč nedostal 
odpovědi na své elektronické dotazy. J.Leflerová – potíže se serverem a s PC technikou. 
Druhý dotaz – existuje plánovací smlouva s developerem v u. Okružní, kvůli kanalizaci. 
M.Oplt- je to technický problém. J.Janouškovec - kauza 600tis. na tréningové hřiště? 
Odpověď-R.Dědič - je v šetření. 
P.Müller – poukazuje na špatný stav stromů v aleji k Lidicím. M.Oplt –VŽP se tímto zabývá 
komplexně, nejen alejí k Lidicům, jsou i jiné lokality, které vyžadují pozornost – dětská 
hřiště, VŽP ve spolupráci s panem Novákem mapuje situaci, v rozpočtu jsou vyčleněny na 
toton prostředky. M.Burešová – alej k Lidicům jsou stromy patřící SÚS, informovat SÚS. 
E.Hrabinová – jak je to s Buštěhradským zpravodajem? J. Leflerová – nyní vyjde prázdninové 
dvojčíslo, od září bude vycházet jako měsíčník. J.Blesk- u DPS je vyvrácený kanál, v ul. 
Švermově také. Odpověď: J.Leflerová - techn.služby mají příkaz k vyčištění. M.Oplt – 
proběhla oprava silnic od Geosanu – reakce na dřívější reklamace zničených částí ulic, bez 
předchozí konzultace s městem. J. Blesk – v zámeckém parku došlo ke krádeži kabelů,kdo 
bude spravovat zámecký park? Odpověď. J.Leflerová – dosud nemáme vyjádření od 
Středočeského kraje. H.Blesková – rozježděná dlažba u DPS do zámeckého parku. 
J.Leflerová – čekáme na vyjasnění kompetencí se Středočeským krajem. L.Semrád informuje 
o přijetí zákona o rozpočtovém určení daní, kdy město Buštěhrad by mělo obdržet počátkem 
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roku 2013 cca 6mil.do rozpočtu navíc – zákon prosadili poslanci TOP 09 a STAN 
s koaličními partnery. Zvážit, jak tyto prostředky použít. 
 
Tímto byl program zasedání vyčerpán. Starostka poděkovala přítomným za účast a pozvala 
přítomné opětovně na besedu ohledně bioplynové stanice na den 28.6.2012. Zasedání 
ukončila ve 21:05 hod. 
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                                                                    Usnesení 
ze zasedání Městského zastupitelstva v Buštěhradě (MěZ), 

   které se konalo dne 25. 06. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním st ředisku 
         č. 4/2012 

 
 

MěZ po projednání: 
 

 
A. Schvaluje 

1. Ověřovatele zápisu V.Mrázkovou a  M.Oplta. 
2. Zapisovatelku zápisu Dagmar Novotnou. 
3. Program zasedání, doplněný o body, které byly navrženy zastupiteli v úvodu 

zasedání. 
4. Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 16.5.2012 č.3/2012. 
5. Závěrečný účet města – zpráva auditora o hospodaření města za rok 2011. 
6. Provedení auditu hospodaření města pro rok 2012 Středočeským krajským 

úřadem. 
7. Dodatek č.6 na provedení víceprací firmou Archatt - akce rekonstrukce 

západního křídla zámku ve výši 1mil.480 640,-Kč. 
8. Úpravu Jednacího řádu zastupitelstva. 
9. Vyvěšení záměru na pronájem Dolního rybníka. 
10. Zprávu auditora o hospodaření za rok 2011 v příspěvkové organizaci DPS. 
11. Pronájem azylového bytu v DPS panu Košťálovi po dobu tří měsíců za nájemné 

ve výši 800,-Kč/měs. 
12. Prodej pozemků: a) Prodej části pozemků 1505/1 o výměře cca 23m2 za cenu 

2300,-Kč a 1506/2 o výměře 13m2 za cenu 1300,-Kč.  
b) Prodej pozemku č. 1505/1 o výměře 50m2 za cenu 5000,-Kč. 

                     c) Prodej části pozemku 1505/1 o výměře 77m2 za cenu, stanovenou znaleckým 
                    posudkem. 

13. Poskytnutí jednorázové dotace ve výši 2000,-Kč neziskové organizaci 
Dobromysl o.p.s., poskytující služby zdravotně postiženým, se sídlem Beroun, 
Bezručova 928, IČ:24198412. 

14. Návrh rozpočtového opatření č.1/2012. 
15. Přesun finančních prostředků z provozních výdajů ve výši 120.tis.Kč.u dotace 

pro SK Buštěhrad z kapitoly provozních výdajů do kapitoly investičních výdajů. 
16. Nesouhlas se záměrem vybudování bioplynové stanice v katastru města 

Buštěhrad investorem MPS Kladno. 
 
 

B. Bere na vědomí 
1. Zprávu Kontrolního výboru o výsledku šetření ohledně možného střetu zájmů 

zaměstnance MěÚ a jeho souběžné pracovní činnosti. 
2. Zprávu Kontrolního výboru o výsledku šetření správnosti přijetí, pracovních 

náplní a platového zařazení nových pracovníků MěÚ. 
3. Informaci předsedy Kontrolního výboru o stavu dotací na rok 2012. 
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4. Zápis ze zasedání zastupitelstva č.2/2012 
5. Zamítnutí žádosti o zařazení do pořadníku v DPS. 

 
C. Ukládá: 
1. Ředitelce DPS smluvně ošetřit dočasné přidělení azylového bytu a stanovit 

schválené nájemné. 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven 2. 7. 2012 
 
 
 
 
Zapsala:  Dagmar Novotná 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  Věra Mrázková………………………… 
 
                       RNDr.Miroslav Oplt …………………… 
 
Starostka:      Ing. Jitka Leflerová …………………………. 
 
 
 
 
 
 
Příloha: původní návrh programu zasedání  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


