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Zápis 

 
ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), 

které se konalo dne 11. 9. 2013 od 17.30 hod. v Kulturním středisku 

č. 7/2013 

 

 

Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Věra Mrázková, Miroslava Burešová, 

Magda Kindlová 

 17:45 hod příchod Roman Dědič 

  17:50 hod příchod Daniela Javorčeková 

Omluveni:     Petr Sejkora, Václav Nový 

 

V sále přítomno v době zahájení cca 15 občanů. 

Pořizován audio záznam. 

1-Zahájení zasedání: Zasedání zastupitelstva zahájila v 17:40 hodin 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 5 členů.  

 

Předsedající uvedla, že je nutno schválit nejprve ověřovatele zápisu, zapisovatelku a podala: 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu V. Mrázkovou a M. 

Burešovou a  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje jako zapisovatelku Dagmar 

Novotnou  

Pro:  Leflerová, Oplt, Mrázková, Burešová, Kindlová 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 1 přijat pěti hlasy 

 

 

 2-Kontrola zápisu č.5/2013 

Předsedající vyzvala ověřovatele zápisu 5/2013 M. Kindlovou a M. Oplta, aby se vyjádřili 

k obsahu zápisu. Oba shodně prohlásili, že po zapracovaných připomínkách je zápis 

v pořádku, přečten a podepsán. Předsedající podala: 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje zápis č. 5/2013  

Pro:  Leflerová, Oplt, Mrázková, Burešová, Kindlová 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 2 přijat pěti hlasy 

 

3- Kontrola plnění usnesení:  
Předsedající dále požádala, že ověřovatelé zápisu č. 5/2013 ze zasedání dne 26.6.2013 

provedli kontrolu plnění usnesení ze zasedání č.5/2013. Oba shodně prohlásili, že usnesení ze 

zasedání č.5/2013 jsou splněna. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

 

4- Program zasedání:  
Předsedající přečetla návrh programu tak, jak byl uveřejněn na obou úředních deskách. 
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(17:45 hod. – příchod R. Dědič) 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Kontrola zápisu č.5/2013  

3. Kontrola plnění usnesení ze zápisu 5/2013 

4. Navržený program zasedání 

5. Závěrečný účet města za rok 2012 

6. Rozpočtové opatření č. 3/2013 

7. Schválení účetních závěrek za rok 2012 městem Buštěhrad zřízených příspěvkových 

organizací  ZŠ a MŠ, ZUŠ, DPS 

8. Zřízení sociálního fondu 

9. Ratifico-smlouva na nákup techniky pro TS 

10. Zřízení organizační složky Technické služby, schválení jejich zřizovací listiny 

11. Oprava střechy zámku 

12. SOD Level – realizace chodníku a odstavné plochy pro parkování - zámecké nádvoří 

13. Instalace fyzických prvků pro zabezpečení prostor MěÚ na zámku 

14. Řešení havarijního stavu podlahy v tělocvičně ZŠ 

15. Přemístění rozhlasu na zámek 

16. Odpisy pohledávek za odpady 

17. DPS – vyřazení předmětů z majetku 

18. OZV č. 2/2013 o školské spádové oblasti 

19. Odvolání jednoho člena Výboru pro životní prostředí 

 

Konstatovala, že oproti tomuto programu došlo ke změně a podává návrh na doplnění 

programu zasedání o tyto body:  

a) Schválení prodeje pozemků parc. č. 1505/8 o výměře 30m2 a 1506/4 o výměře cca 

9m2 manželům Carthyovým. 

b) Schválení opravy havarijního stavu kotelny ZUŠ 

c) Schválení opravy havarijního stavu schodů v ulici Brandlova 

d) Přidělení služebního bytu panu Bartákovi 

Diskuze:  M Kindlová požádala, zdali by zastupitelé mohli hlasovat o zařazení všech 4 bodů 

do programu najednou. Předsedající podala tedy: 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení bodů: 

a) Schválení prodeje pozemků parc. č. 1505/8 o výměře 30m2 a 1506/4 o výměře cca 

9m2 manželům Carthyovým. 

b) Schválení opravy havarijního stavu kotelny ZUŠ 

c) Schválení opravy havarijního stavu schodů v ulici Brandlova 

d) Přidělení služebního bytu panu Bartákovi 

do programu zasedání zastupitelstva. 

Pro:   Kindlová, Leflerová, Mrázková, Oplt, Burešová, Dědič 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 3 byl přijat šesti hlasy. 

 

Předsedající přečetla znova doplněný program zasedání: 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Kontrola zápisu č.5/2013  

3. Kontrola plnění usnesení ze zápisu 5/2013 

4. Navržený program zasedání 

5. Závěrečný účet města za rok 2012 

6. Rozpočtové opatření č. 3/2013 
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7. Schválení účetních závěrek za rok 2012 městem Buštěhrad zřízených příspěvkových 

organizací  ZŠ a MŠ, ZUŠ, DPS 

8. Zřízení sociálního fondu 

9. Ratifico-smlouva na nákup techniky pro TS 

10. Zřízení organizační složky Technické služby, schválení jejich zřizovací listiny 

11. Oprava střechy zámku 

12. SOD Level – realizace chodníku a odstavné plochy pro parkování - zámecké nádvoří 

13. Instalace fyzických prvků pro zabezpečení prostor MěÚ na zámku 

14. Řešení havarijního stavu podlahy v tělocvičně ZŠ 

15. Přemístění rozhlasu na zámek 

16. Odpisy pohledávek za odpady 

17. DPS – vyřazení předmětů z majetku 

18. OZV č. 2/2013 o školské spádové oblasti 

19. Odvolání jednoho člena Výboru pro životní prostředí 

20. Schválení prodeje pozemků parc. č. 1505/8 o výměře 30m2 a 1506/4 o výměře cca 

9m2 manželům Carthyovým 

21. Schválení opravy havarijního stavu kotelny ZUŠ 

22. Schválení opravy havarijního stavu schodů v ulici Brandlova 

23. Přidělení služebního bytu panu Bartákovi 

 a podala: 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný program zasedání 

zastupitelstva. 
Pro:   Kindlová, Leflerová, Mrázková, Oplt, Burešová, Dědič 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 4 byl přijat šesti hlasy. 

 

 

5- Závěrečný účet města za rok 2012 
Předsedající informovala o předloženém závěrečném účtu města, který byl vyvěšen po dobu 

15 dní na úřední desce a který měli možnost také zastupitelé projednat na pracovní poradě dne 

19. 6. 2013. Tomu předcházelo dílčí přezkoumání kontrolní skupinou KÚSK dne 21. a 22. 11. 

2012 a dále 11. 4. 2013 přezkoumání hospodaření za rok 2012. Rovněž informuje zastupitele 

o předloženém dokumentu „Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků“, č. j.: 1127/2013, 

který byl zastupitelům zaslán a ve kterém je jednotlivě bodově objasněno, k jaké chybě došlo 

a jaká byla nebo budou přijata opatření, včetně termínů nápravy. Zastupitelé tento dokument 

společně projednali a byli s tímto dokumentem prokazatelně seznámeni. Předsedající uvedla, 

že tento dokument je znova předkládán ke schválení zastupitelům. (v 17:50 hod. -příchod  

D. Javorčeková). 

Diskuze:  0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje:  

a) závěrečný účet města Buštěhradu za rok 2012 a dle § 17 odst. 7 písm. b) zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyjadřuje souhlas 

s celoročním hospodařením, s výhradami dle zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření města Buštěhrad za rok 2012  

b) schvaluje přijetí dokumentu opatření k nápravě chyb a nedostatků č.j. 1127/2013 

podle předloženého návrhu, který je nedílnou přílohou zápisu ze zasedání 

zastupitelstva. 

Pro:  Leflerová, Oplt, Mrázková, Burešová, Kindlová, Dědič 

Proti: 0 
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Zdržel se: Javorčeková 

Návrh usnesení č. 5 byl přijat šesti hlasy. 

 

6- Rozpočtové opatření 3/2013 

Předsedkyně finančního výboru předkládá návrh rozpočtového opatření č. 3/2013. S tímto 

rozpočtovým opatřením byli zastupitelé seznámeni a bylo projednáno na pracovní poradě a 

doplněno o úpravu v jedné z položek. (pozn. zapisovatelky: Z tohoto důvodu označila omylem 

rozpočtové opatření číselně 4, fakticky však jde o rozpočtové opatření č. 3.). 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření 3/2013 tak 

jak bylo předloženo. 

Pro:  Leflerová, Oplt, Kindlová, Burešová, Mrázková, Dědič,  

Proti: 0 

Zdržel se: Javorčeková 

Návrh usnesení č. 6 byl přijat šesti hlasy. 

 

7- Schválení účetních závěrek za rok 2012 městem Buštěhrad zřízených příspěvkových 

organizací  

Zdůvodnění: Příspěvkové organizace města ZŠ a MŠ, ZUŠ a DPS plní svoji povinnost a 

informují o výsledku hospodaření za rok 2012 svého zřizovatele. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrky za rok 2012 městem Buštěhradem 

zřízených příspěvkových organizací města: a)ZŠ a MŠ, b) ZUŠ, c) DPS  

Diskuze: M. Burešová podává návrh, uložit ředitelce školy Mgr. Kristýně Krečové projednat 

účetní agendy a udělat analytiku účtů, aby nedocházelo v budoucnu ke zkreslování 

hospodářského výsledku doplňkové hospodářské činnosti, a podává tak: 

Návrh usnesení: d) Zastupitelstvo města Buštěhradu ukládá ředitelce ZŠ a MŠ Mgr. 

Kristýně Krečové projednat s účetní školy vedení agendy pro výdělečnou činnost, tzn. 

pronájmy prostor školy a stravování ve školní kuchyni analyticky jak v příjmové tak i 

výdajové části a zajistit tak, aby nedocházelo ke zkreslení výsledků v hospodaření v oblasti 

výdělečné činnosti. 

Pro:  Leflerová, Oplt, Burešová, Dědič, Kindlová, Mrázková, Javorčeková 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 7a), 7b), 7c), 7d) byl přijat sedmi hlasy. 

 

8- Zřízení sociálního fondu 

Předsedající informuje, že sociální fond je zřizován za účelem čerpání zaměstnaneckých 

výhod garantovaných státem. 

Diskuze:  M. Burešová objasňuje, že tyto zaměstnanecké bonusy jsou vždy kryty v rozpočtu 

města, pouze byly do této doby nesprávně analyticky zařazeny. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu zřizuje v souladu s § 84 odst.2, písm.c) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a §5 odst.1 zákona č. 

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů 

sociální fond města Buštěhradu. 
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Pro:  Leflerová, Oplt, Burešová, Dědič, Kindlová, Mrázková, Javorčeková 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 8 byl přijat sedmi hlasy 

9- Zřízení organizační složky Technické služby, schválení její zřizovací listiny 

Předsedající informuje, že navrhuje zřízení této organizační složky a schválení její zřizovací 

listiny za účelem zřízení pevného rámce Technických služeb, k uspokojování potřeb osob, 

nacházejících se na území města Buštěhradu péčí o veřejně užívané statky a poskytování 

služeb občanům města. 

Diskuze: Do diskuze se zapojili p. Müller, p. Zámyslický, p. Pergl, a zastupitelé Leflerová, 

Oplt, Burešová, Mrázková. Byl představen nový vedoucí Technických služeb pan Josef 

Veselý. Zastupitelky Mrázková a Burešová navrhují stanovit zkušební dobu do 30.11.2013 a 

vyhotovit závěrečné vyhodnocení činnosti k tomuto datu vedoucím TS. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města zřizuje organizační složku Technické služby města 

Buštěhradu, schvaluje její zřizovací listinu a ukládá vedoucímu Technických služeb 

vypracovat vyhodnocení činnosti této složky do 30.11.2013. 
 

Pro: Leflerová, Oplt, Burešová, Mrázková, Dědič, Kindlová, Javorčeková 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 9 byl přijat sedmi hlasy. 

(v 18:20 odchod R. Dědič, v 18:24 příchod) 

 

10- Oprava a úprava střechy zámku 

Předsedající informuje, že v souvislosti s přesunem městského úřadu do prostor zámku je 

nutno udělat dílčí opravy střechy, instalovat pochozí lávku, provést umístění antény a 

veřejného rozhlasu. Je nutno doplnit střechu o sněhové háky. Střecha je dosud v záruce, dílo 

bylo provedeno firmou Haniš, proto byl dán této firmě požadavek na provedení těchto prací. 

Cenová nabídka je 104.683 Kč bez DPH. 

Diskuze: R. Dědič navrhuje, aby bylo firmě Haniš stanoveno zádržné až do doby, než bude 

zohledněna a provedena reklamace, kterou město Buštěhrad firmě podalo. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje cenovou nabídku firmy Haniš na úpravu 

střechy západního křídla buštěhradského zámku podle předloženého návrhu, pověřuje 

starostku podpisem objednávky na tyto práce a požaduje stanovit firmě Haniš zádržné ve 

výši 50% ceny do doby, než budou odstraněny závady na díle, reklamované městem. 

Pro: Leflerová, Oplt, Burešová, Mrázková, Dědič, Kindlová, Javorčeková 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 10 byl přijat sedmi hlasy 

  

11- SOD Level – chodník a parkoviště na nádvoří zámku pro MěÚ 

Předsedající předkládá návrh SOD č. 1308/13/T. Z důvodu přemístění městského úřadu na 

zámek a v rámci rekonstrukce západního křídla zámku je nutno provést úpravy nádvoří s 

ohledem na bezpečnou přístupnost k úřadu, chodník, odvodnění a parkoviště.  

Diskuze: M. Oplt- je nutno zrealizovat z důvodu možnosti přestěhování městského úřadu na 

zámek a realizaci výstavby další třídy MŠ. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o dílo č. 1308/13/T s firmou Level 

a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Pro: Leflerová, Oplt, Burešová, Mrázková, Dědič, Kindlová, Javorčeková,  

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 11 přijat sedmi hlasy. 

 

12-Instalace fyzických prvků pro zabezpečení prostor pro MěÚ 

V návaznosti na přesun městského úřadu do prostor zámku a z důvodu nutnosti zabezpečení 

těchto prostor (na požadavek pojišťovny) je nutno provést fyzické zabezpečení úřadu. Vstupní 

dveře zůstávají původní, památkově chráněné, proto je potřeba zvolit ochranu a zabezpečení 

ještě jinými způsoby.  

Diskuze: D. Javorčeková dotaz, zdali bylo řešení schváleno památkáři. J. Leflerová-ano. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje cenovou nabídku firmy Havran a pověřuje 

starostku podpisem objednávky na dodávku a instalaci prvků fyzického zabezpečení. 

 

Pro: Leflerová, Oplt, Burešová, Dědič, Kindlová, Mrázková, Javorčeková 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 12 přijat sedmi hlasy. 

 

13- Ratifico-smlouva na nákup techniky pro TS 

Předsedající informuje o tom, že městským úřadem byla podána žádost o dotaci z fondu 

SFŽP, programu „Snížení prašnosti z plošných zdrojů města“. Dotace se vztahuje na techniku 

až do výše 3mil.850tisíc Kč. Administraci této dotace provádí firma Ratifico na základě 

mandátní smlouvy, jejíž cena je rovněž obsažena v dotaci, jakožto tzv. uznatelný náklad. 

V současné době došlo k akceptaci žádosti, je vyhotovena zadávací dokumentace podle 

podmínek dotace a je podána již výzva k podání nabídek. (vše uveřejněno na stránkách 

SFŽP). 

Diskuze: Do diskuze se zapojili p. Müller, p. Veselý, p.Oplt 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje žádost o dotaci z fondu SFŽP, 

programu snížení prašnosti z plošných zdrojů města, schvaluje mandátní smlouvu s firmou 

Ratifico a pověřuje starostku podpisem mandátní smlouvy. 

Pro: Leflerová, Oplt, Burešová, Dědič, Kindlová, Mrázková 

Proti: 0 

Zdržel se: Javorčeková 

Návrh usnesení č. 13 přijat sedmi hlasy 

 

14- Řešení havarijního stavu podlahy v tělocvičně ZŠ 

Předsedající informuje, že ředitelka školy obeznámila zřizovatele s havarijním stavem 

podlahy v tělocvičně školy a se stanoviskem hygienické stanice Kladno. V souvislosti s 

nutností zabezpečit výuku tělesné výchovy vznesla požadavek na schválení opravy podlahy v 

tělocvičně. Předsedající informuje, že v současné době byla hygienickou stanicí povolena ZŠ 

a MŠ výjimka pro užívání tělocvičny. 

 Diskuze: 0 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje opravu havarijního stavu podlahy v 

tělocvičně ZŠ a její realizaci přesouvá do roku 2014 dle finančních možností města. 

Pro: Leflerová, Oplt, Burešová, Mrázková, Dědič, Kindlová, Javorčeková 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 14 přijat sedmi hlasy. 

 

15- Přemístění rozhlasu na zámek 

Předsedající informuje, že v souvislosti s přesunem městského úřadu na zámek je nutno 

přemístit také veřejný rozhlas a to jak bezdrátový tak i drátový. Toto dílo pro město prováděla 

v minulosti firma BOR Klimkovice. Byla tedy vyzvána, aby zajistila tento přesun. Firmou 

byla předložena finanční kalkulace za tuto překládku a zajištění provozu. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje cenovou nabídku firmy BOR Klimkovice 

na přemístění rozhlasu na zámek a pověřuje starostku podpisem objednávky. 

Pro: Leflerová, Oplt, Burešová, Dědič, Mrázková, Kindlová, Javorčeková 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 15 přijat sedmi hlasy. 

 

16- Odpisy pohledávek za odpady
 

Předsedající informuje, že zastupitelům byl předložen soupis odpisů pohledávek za svoz 

domovního odpadu z důvodu úmrtí nebo neproveditelnosti vymáhání. Celková částka činí 

16.680,-Kč. 

 Diskuze: M. Burešová-nejde o nové případy ale o pohledávky staré. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odpis pohledávek za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů ve výši 16.680 korun. 

Pro: Leflerová, Oplt, Burešová, Dědič, Kindlová, Javorčeková, Mrázková  

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 19 přijat sedmi hlasy. 

 

17- DPS – vyřazení předmětů z majetku 

Předsedající informuje, že ředitelka DPS předkládá soupis majetku, který již nelze dále 

využívat pro jeho nefunkčnost nebo opotřebovanost. 

Diskuze: Do diskuze se zapojili p. Semrád, a zastupitelé Burešová a Oplt. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje vyřazení předmětů z majetku DPS podle 

předloženého seznamu. 

Pro: Leflerová, Oplt, Burešová, Mrázková, Dědič, Javorčeková, Kindlová 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 17 přijat sedmi hlasy. 
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18- OZV č. 2/2013 o školské spádové oblasti 

Zastupitelům je předložena nová verze OZV o školské spádové oblasti. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje návrh vyhlášky 2/2013 o vytvoření školské 

spádové oblasti. 

Diskuze: Do diskuze se zapojili zastupitelé Dědič, Leflerová, Oplt, z řad občanů p.Müller, pí 

Mahovská, pí Blesková 

Pro: Leflerová, Oplt, Mrázková, Burešová, Dědič, Kindlová, Javorčeková 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 18 přijat sedmi hlasy. 

 

19- Odvolání jednoho člena Výboru pro životní prostředí 

Předseda VŽP předkládá odvolání omylem nominovaného člena do VŽP. Uvádí, že došlo 

k administrativní chybě, od počátku je VŽP pětičlenný.  

Diskuze: 0 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje odvolání jednoho člena výboru pro životní 

prostředí – paní Fršlínkové. 

 

Pro: Leflerová, Oplt, Burešová, Mrázková, Dědič, Kindlová, Javorčeková 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 19 přijat sedmi hlasy. 

 

20- Schválení prodeje pozemků parc.č. 1505/8 o výměře 30m2 a 1506/4 o výměře cca 

9m2 manželům Carthyovým. 

Předsedající informuje o nutnosti nápravy stavu ohledně prodeje těchto pozemků, na které byl 

vyvěšen záměr na základě žádosti o koupi, manželi Tónovými. Ti v průběhu procesu 

schvalování prodeje do jejich vlastnictví prodali svoji nemovitost i s přilehlými pozemky 

manželům Carthyovým, čímž došlo k narušení celého procesu a smlouva o koupi je tak 

neplatná. Byl vyvěšen znova záměr na prodej těchto pozemků, jedinými zájemci jsou manželé 

Carthyovi. 

Diskuze: 0 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje prodej pozemků parc. č. 

1505/8 o výměře 30m2 a 1506/4 o výměře cca 9m2 manželům Carthyovým. 

 

Pro: Leflerová, Oplt, Burešová, Mrázková, Dědič, Kindlová, Javorčeková 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 20 přijat sedmi hlasy. 

 

21- Oprava havarijního stavu kotelny ZUŠ 
Předsedající informuje o havarijním stavu kotelny ZUŠ. Zastupitelům byly předloženy 

celkem 4 nabídky na opravu, nejlevnější nabídka byla poskytnuta firmou Jun Kladno. 

Diskuze: Do diskuze se zapojil p. Semrád. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje opravu havarijního stavu 

kotelny ZUŠ, schvaluje cenovou nabídku firmy Jun Kladno a pověřuje starostku podpisem 

objednávky. 

Pro: Leflerová, Oplt, Burešová, Mrázková, Dědič, Kindlová, Javorčeková 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 21 přijat sedmi hlasy. 

 

22- Oprava schodů v ulici Brandlova 

Předsedající předkládá návrh na opravu havarijního stavu schodů v ulici Brandlova, včetně 

posudku statika a dvou nabídek na opravu. 

Diskuze: Do diskuze se zapojili zastupitelky J. Leflerová a D. Javorčeková. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje opravu schodů v ulici 

Brandlova 

Pro: Leflerová, Oplt, Burešová, Mrázková, Dědič, Kindlová, Javorčeková 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 22 přijat sedmi hlasy. 

 

23- Přidělení služebního bytu panu Bartákovi 

Předsedající předložila návrh na přidělení služebního učitelského bytu panu Bartákovi, 

zástupci ředitelky školy. Na tento pronájem byl vyvěšen záměr. 

Diskuze: 0 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přidělení služebního bytu na 

adrese Tyršova 262, panu Bartákovi. 

Pro: Leflerová, Oplt, Burešová, Mrázková, Dědič, Kindlová, Javorčeková 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Návrh usnesení č. 23 přijat sedmi hlasy. 

 

24- Obecná diskuze   

M. Oplt seznámil přítomné s chystaným workshopem ohledně problémů s obalovnou 

asfaltových směsí, územního rozhodnutí o stavbě BPS a jeho vrácení k novému projednání, 

skládky kolem areálu Peroutka, územního plánu č. 5. (19:34-19:36 hod. -nepřítomna D. 

Javorčeková). R. Dědič vyslovil omluvu na nepřítomnost na zasedání č. 6 ze dne 31.7.2013 a 

pozdní příchod na zasedání č.7- řešil aktuálně založení požáru na svém pozemku a v minulých 

měsících někým poslané kontroly na svoji živnost. Ohledně stavu BPS diskutovali paní 

Kopsová, M. Oplt, J. Leflerová. Na téma seznam investic diskutoval p. Zámyslický, J. 

Leflerová. Na téma osvětlení v ulici Vávrova, Pražská a Lidická diskutovali p. Müller, J. 

Leflerová, dále na téma dešťové kanalizace p. Zámyslický, M. Oplt.  J. Janouškovec a M. 

Oplt na téma skládky na komunikaci podél haldy. Na téma nákupu nové techniky pro TS 

diskutoval pan Müller. D Javorčeková na téma zhotovení posudku statiky schodů v ul. 

Brandlova. J. Janouškovec a D. Novotná na téma výroční zpráva dotazů podle zákona 106, 

dále J. Janouškovec, D. Javorčeková, J. Müller na téma zodpovězení dotazů. Na téma BPS 

diskutovala pí Kopsová, M. Oplt, J. Leflerová. M. Burešová informuje o podaném trestním 

oznámení na základě výsledku auditu o hospodaření v ZŠ a MŠ Oty Pavla, v oblasti povolené 

výdělečné činnosti – jídelně, informuje o ukončení pracovního poměru zodpovědného 

pracovníka a o rozšíření trestního oznámení v důsledku dalších zjištěných chyb. K tomuto 
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tématu diskutovali J. Müller, M. Kindlová a J. Leflerová, R. Dědič. J. Janouškovec a J. 

Leflerová dále na téma výpovědi účetní města a možných škod pro město. 

Tímto byl program zasedání vyčerpán a předsedající ukončila zasedání ve 20.25 hodin. 
 

Usnesení 

ze zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

Č. 7/ 2013 ze dne 11. 9. 2013 
 

 

Zastupitelstvo na svém zasedání č. 7/2013 ze dne 11.9.2013 přijalo tato usnesení:  

 

Schvaluje: 

 

Usnesením č.1– ověřovatele M. Burešovou a V. Mrázkovou, zapisovatelku Dagmar 

Novotnou. 

Usnesením č. 2 – zápis č. 5/2013. 

Usnesením č. 3a), 3b), 3c), 3d) – doplnění bodů:  

a)  schválení prodeje pozemků parc. č. 1505/8 o výměře 30m2 a 1506/4 o výměře cca 

9m2 manželům Carthyovým. 

b) schválení opravy havarijního stavu kotelny ZUŠ 

c) schválení opravy havarijního stavu schodů v ulici Brandlova 

d) přidělení služebního bytu panu Bartákovi 

do programu zasedání zastupitelstva č.7/2013. 

Usnesením č. 4 – doplněný program zasedání zastupitelstva č. 7/2013. 

Usnesením č. 5a) – závěrečný účet města Buštěhradu za rok 2012 a dle § 17 odst. 7 písm. b) 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyjadřuje souhlas s 

celoročním hospodařením, s výhradami dle zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

města Buštěhrad za rok 2012. 

Usnesením č. 5b) -  schvaluje přijetí dokumentu opatření k nápravě chyb a nedostatků č.j. 

1127/2013 podle předloženého návrhu, který je nedílnou přílohou zápisu ze zasedání 

zastupitelstva. 

Usnesením č. 6 – rozpočtové opatření č. 3/2013. 

Usnesením č. 7a),7b),7c) - účetní závěrky příspěvkových organizací města Buštěhradu za rok 

2012 dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích, včetně výsledku hospodaření za 

rok 2012. 

7a)- ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno 

7b)- ZUŠ Buštěhrad 

7c)- DPS Buštěhrad 

Usnesením č. 8 – zřízení sociálního fondu. 

Usnesením č. 9 – zřízení organizační složky Technické služby města Buštěhradu a jejich 

zřizovací listinu. 

Usnesením č. 10 – cenovou nabídku firmy Haniš na úpravu střechy západního křídla 

buštěhradského zámku podle předloženého návrhu, pověřuje starostku podpisem objednávky 

na tyto práce a požaduje stanovit firmě Haniš zádržné ve výši 50% ceny do doby, než budou 

odstraněny závady na díle, reklamované městem. 
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Usnesením č. 11 – smlouvu o dílo č. 1308/13/T s firmou Level a pověřuje starostku podpisem 

smlouvy. 

Usnesením č. 12 – cenovou nabídku firmy Havran a pověřuje starostku podpisem objednávky 

na dodávku a instalaci prvků fyzického zabezpečení. 

Usnesením č. 13 -  schvaluje žádost o dotaci z fondu SFŽP, programu snížení prašnosti z 

plošných zdrojů města, schvaluje mandátní smlouvu s firmou Ratifico a pověřuje starostku 

podpisem mandátní smlouvy. 

Usnesením č. 14 – opravu havarijního stavu podlahy v tělocvičně ZŠ a její realizaci přesouvá 

do roku 2014 dle finančních možností města.
 

Usnesením č. 15 – cenovou nabídku firmy BOR Klimkovice na přemístění rozhlasu na zámek 

a pověřuje starostku podpisem objednávky. 

Usnesením č. 16 - odpis pohledávek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 16.680 korun. 

Usnesením č.17 - vyřazení předmětů z majetku DPS podle předloženého seznamu.
 

Usnesením č. 18 – návrh vyhlášky 2/2013 o vytvoření školské spádové oblasti. 

Usnesením č. 19 - odvolání jednoho člena výboru pro životní prostředí – paní Fršlínkové. 

Usnesením č. 20 - prodej pozemků parc. č. 1505/8 o výměře 30m
2
 a 1506/4 o výměře cca 9m

2
 

manželům Carthyovým. 

Usnesením č. 21 – schvaluje opravu havarijního stavu kotelny ZUŠ, schvaluje cenovou 

nabídku firmy Jun Kladno a pověřuje starostku podpisem objednávky. 

Usnesením č. 22 – opravu schodů v ulici Brandlova. 

Usnesením č. 23 - přidělení služebního bytu na adrese Tyršova 262, panu Bartákovi. 

 

Ukládá:  

Usnesením č. 7d) ředitelce ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad projednat s účetní školy vedení 

agendy pro výdělečnou činnost, tzn. pronájmy prostor školy a stravování ve školní kuchyni 

analyticky jak v příjmové tak i výdajové části a zajistit tak, aby nedocházelo ke zkreslení 

výsledků v hospodaření v oblasti výdělečné činnosti. 

 Bere na vědomí:   

1) Kontrolu usnesení ze zasedání 5/ 2013. 

 

Zápis vyhotoven dne:  13. 9. 2013 

Zápis odeslán ke kontrole ověřovatelům dne: 16. 9. 2013   

 

Ověřovatelé: 

 

Miroslava Burešová: ……………. dne:                    Věra Mrázková: ………………dne: 

 

Starostka města:  

 

Ing. Jitka Leflerová   _____________dne:  

 

 

Přílohy zápisu: č.1 Návrh programu zasedání vyvěšený na Úředních deskách MěÚ 

  č.2 Prezenční listina ze dne 26.6.2013 

    č.3 Dokument přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků č.j. 1127/2013  

    na základě provedeného přezkumu hospodaření města Buštěhrad ze dne  

  17.4. 2013  
 


