Zápis
ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ),
které se konalo dne 24. 04. 2013 od 17.30 hod. v Kulturním středisku
č. 4/2013
Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Věra Mrázková, Miroslava Burešová, Roman
Dědič, Magda Kindlová
Omluveni: Václav Nový
V sále přítomno v době zahájení cca 25 občanů.
Zahájení zasedání
Zasedání zastupitelstva města zahájil a dále řídil místostarosta města Miroslav Oplt, který
v úvodu konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, z celkového
počtu 9 členů zastupitelstva je přítomno 6 zastupitelů, takže zasedání je schopno se usnášet
ve všech bodech programu.
Za ověřovatele zápisu tohoto zasedání navrhl Magdu Kindlovou a Romana Dědiče.
Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Jana Zemanová.
1.

Návrh usnesení: zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje jako ověřovatele zápisu Magdu
Kindlovou a Romana Dědiče a jako zapisovatelku Janu Zemanovou.
Pro: Leflerová, Oplt, Mrázková, Burešová, Dědič, Kindlová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1 schváleno 6 hlasy
Předsedající Miroslav Oplt seznámil přítomné s navrženým programem jednání, který byl
zveřejněn na úřední desce:
1. Zahájení zasedání MěZ
2. Kontrola zápisu ze zasedání MěZ č. 3/2013
3. Kontrola plnění usnesení
4.

Zadání změny č. 5 ÚP města Buštěhradu
BPS – projednání vývoje investičního záměru výstavby
Revokace usnesení č. 3/9 ze zasedání zastupitelstva ze dne 1. 6. 2013
Výstavba základnové stanice mobilních telefonů Vodafone na budově ZŠ
Řešení eroze opěrných zdí v ul. Bořivojova, Revoluční, Oty Pavla, opěrná zeď
ZUŠ, sesuv svahu nad bývalou lékárnou
4.6. Žádost o využití nebytových prostor v č. p. 65
4.7. Darovací smlouvy
a)
žádost o finanční příspěvek – o.p.s. Dobromysl
b)
žádost o finanční příspěvek - Klub přátel hornických tradic
c)
žádost o finanční příspěvek – Domov sv. Josefa v Žirči
d)
žádost o poskytnutí bezúročné půjčky na opravu domu
e)
příspěvek do Sdružení místních samospráv
4.8. Finanční příspěvek od Letiště Václava Havla v Praze
4.9. Bezúplatný převod pozemku par. č. 453 v k. ú. Buštěhrad
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu pro účely výstavby komunikace u rodinných domů na pozemcích parc.
č. 1821/2 a 1821/4 v k. ú. Buštěhrad
4.11.
Rámcová smlouva s ARIA PRESS CZECH s.r.o.
4.12.
Přerušení provozu MŠ v období prázdnin
4.13.
DPS – žádost o odpis pohledávky za pí Zdeňkou Svobodovou
4.14.
Věcná břemena firmy Dewel a Elektroštika
4.15.
Obecná diskuze
4.10.

Starostka J. Leflerová požádala o doplnění programu jednání o další bod: 4.15. Vyhlášení
záměru města na změnu nájemní smlouvy na obecní byt v č. p. 128.
Předsedající M. Oplt nechal hlasovat o návrhu J. Leflerové na doplnění programu jednání:
Pro: Oplt, Leflerová, Mrázková, Burešová, Dědič, Kindlová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Předsedající M. Oplt nechal hlasovat o doplněném návrhu programu jednání:
Pro: Oplt, Leflerová, Mrázková, Burešová, Dědič, Kindlová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Program zasedání byl schválen 6 hlasy.
Kontrola zápisu č. 3/2013 ze dne 10. 04. 2013
Předsedkyně finančního výboru M. Burešová navrhla, aby kontrola zápisu č. 3/2013 byla
odložena do příštího zasedání vzhledem k tomu, že není přítomen ověřovatel zápisu P.
Sejkora.
2.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje odložení kontroly zápisu č. 3/2013 na příští zasedání MěZ.
Pro: Oplt, Leflerová, Mrázková, Burešová, Dědič, Kindlová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 2 bylo přijato 6 hlasy
3. Kontrola plnění usnesení
Předseda kontrolního výboru R. Dědič konstatoval, že všechna usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva byla naplněna nebo se průběžně plní.
Z řad zastupitelů nebyly k tomuto bodu žádné připomínky.
K tomuto bodu vystoupil p. Janouškovec, který se dotázal na plnění bodů usnesení ze
zasedání č. 1/2013. Odpověděl R. Dědič, že vzhledem k probíhající kontrole pracovníky
Ministerstva vnitra budou výsledky kontroly zmíněných bodů zveřejněny na dalším zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o plnění usnesení ze zasedání MěZ ze dne 10. 4.
2013.
4.
4.1 Zadání změny č. 5 územního plánu města Buštěhrad
Zastupitelstvo města schválilo usnesením ze dne 28. 2. 2013 pořízení změny č. 5 ÚP města
Buštěhrad z vlastního podnětu podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu. Důvodem pořízení této změny ÚP je nadále nepřípustné znehodnocování
životních podmínek obyvatel města Buštěhradu dalšími investičními záměry, které by mohly
zhoršit životní prostředí obyvatel.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Buštěhradu bere na vědomí informaci pořizovatele o
„Vyhodnocení projednávání návrhu zadání změny č. 5 územního plánu města
Buštěhradu“.
2. Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zadání změny č. 5 územního plánu
města Buštěhradu 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.
3. Zastupitelstvo města Buštěhradu ukládá starostce města:
a) Zabezpečit zpracování návrhu změny č. 5 územního plánu města Buštěhradu
v souladu se schváleným zadáním.
b) Předat dokument „Zadání změny č. 5 územního plánu města Buštěhradu –
doklady o pořizování a schválení“ po jednom vyhotovení městu Buštěhradu,
výkonnému pořizovateli a projektantovi návrhu změny č. 5 územního plánu
města Buštěhradu.
c) Podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení registračního
listu za etapu „ZADÁNÍ“ změny č. 5 do evidence územně plánovací činnosti.
1.

Žádný z přítomných členů zastupitelstva nevystoupil s protinávrhem usnesení.
Pro: Oplt, Leflerová, Mrázková, Burešová, Dědič, Kindlová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení 4.1. bylo schváleno 6 hlasy.
BPS – projednání vývoje investičního záměru výstavby.
Magistrát města Kladna, Odbor výstavby, jako příslušný stavební úřad, vydal dne 29. 3. 2013
Územní rozhodnutí o umístění stavby „Bioplynové stanice Kladno“ na příslušných pozemcích
v k. ú. Buštěhrad, kterým stanovil podmínky pro umístění stavby. MěÚ Buštěhrad bylo výše
uvedené územní rozhodnutí doručeno dne 15. 4. 2013. Proti rozhodnutí o umístění stavby
BPS Kladno podá město Buštěhrad ve stanovené lhůtě odvolání.
Předsedající M. Oplt předal slovo Ing. Jinochovi, který informoval přítomné o současném
stavu:
- Námitka systémové podjatosti stavebního úřadu z důvodu účasti města Kladna
na společnosti, která vystupuje jako investor. Tato námitka byla tajemníkem
Magistrátu zamítnuta, Město Buštěhrad podalo odvolání, v současné době o
věci rozhoduje útvar Regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského
kraje.
- Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby – město Buštěhrad podá
v zákonem stanovené lhůtě odvolání. Ing. Jinoch uvedl konkrétní body,
kterých se bude odvolání týkat.
P. Janouškovec vznesl dotaz, jaké jsou další možnosti na odvolání v případě, že toto odvolání
bude zamítnuto. Ing. Jinoch uvedl, že rozhodnutí lze napadnout soudně správní žalobou,
v případě vydání stavebního povolení je více možností na vypořádání námitek.
Ing. Müller se poukázal na možnost medializace celého případu.
4.2

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Buštěhradu pověřuje starostku města paní Jitku Leflerovou podáním
odvolání proti Územnímu rozhodnutí, které vydal odbor výstavby Magistrátu města Kladna
pod č. j. Výst./1152/11-23/Ck, dne 29. 3. 2013 – o umístění stavby „Bioplynové stanice
Kladno“, které bylo doručeno městu Buštěhrad dne 15. 4. 2013.
Žádný z přítomných členů zastupitelstva nevystoupil s protinávrhem usnesení.
Pro: Oplt, Leflerová, Mrázková, Burešová, Dědič, Kindlová
Proti: 0

Zdržel se: 0
Usnesení č. 4.2. bylo přijato 6 hlasy.
4.3 Revokace usnesení č. 3/9 ze zasedání zastupitelstva dne 1. 6. 2011
Tento bod nebude na zasedání MěŹ č. 4/2013 projednáván. Po projednání se společností
Asian Corporation s.r.o. bude tento bod zařazen na program některého z dalších zasedání
MěZ.

Výstavba základnové stanice mobilních telefonů Vodafone na budově ŽS, vč.
přípojky NN.
Tento bod nebude na zasedání MěZ č. 4/2013 projednáván. Zastupitelstvo města jednoznačně
zastává názor, že umístění podobného zdroje na budově ZŠ je zcela nepřípustné, zejména
z hlediska ochrany zdraví dětí a zaměstnanců školy. K žádosti bude v tomto smyslu
vypracována odpověď. Předsedkyně RC Buštěhradský pelíšek J. Kopsová předložila
zastupitelům písemný protest RC proti výstavbě výše uvedené základnové stanice, který je
přílohou tohoto zápisu.
4.4

V 18.45 hod. se na zasedání MěZ dostavil p. Sejkora.
Řešení eroze opěrných zdí
Za účasti Výboru pro životní prostředí a Technických služeb města se uskutečnila pochůzka
po městě, při které byl zjištěn stav problematických opěrných zdí. O tomto šetření bude
sepsána podrobná zpráva, ve které budou zastupitelé i občané informováni o postupu a
možnostech řešení oprav.
4.5

Žádost o využití nebytových prostor v domě patřícímu městu – č. p. 65
MěÚ Buštěhrad byla doručena žádost p. P. Sejkory o pronájem nebytových prostor v domě č.
p. 65 (dříve zubní ordinace) za účelem využití pro Filmový štáb, který v současné době působí
v prostorách ZŠ, a který je převážně složen z žáků 9. třídy.
Na dotaz proč tento Filmový štáb nemůže využívat prostory v ZŠ sdělil P. Sejkora, že
současné vedení školy nechce, aby se po skončení vyučování žáci pohybovali v prostorách
školy.
Zároveň zastupitelé projednali žádost p. Borise Ljubčenka o pronájem nebytových prostor v č.
p. 65 (bývalá gynekologická ordinace) pro vybudování léčebného a rehabilitačního
pracoviště.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na pronájem obou nebytových
prostor v objektu č. p. 65 a pověřuje starostku města jeho vyvěšením na úřední desku města.
Pro: Oplt, Leflerová, Mrázková, Burešová, Dědič, Kindlová, Sejkora
Proti : 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4.6. bylo přijato 7 hlasy.
4.6

Darovací smlouvy
Poskytovatel sociálních služeb Dobromysl o. p. s. se sídlem v Berouně požádal MěÚ
Buštěhrad o příspěvek na svoji činnost ve výši 10.000,- Kč. Ve výše uvedeném
zařízení je trvale umístěn 1 občan Buštěhradu. Zastupitelstvo proto navrhuje
poskytnout o. p. s příspěvek ve výši 2.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku o. p. s. Dobromysl ve výši 2.000,- Kč.
Pro: Oplt, Leflerová, Mrázková, Burešová, Dědič, Sejkora, Kindlová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4.7 a) bylo schváleno 7 hlasy.
4.7

a)

Klub přátel hornických tradic-Kladno o. s. bude ve dnech 6. - 8. 9. 2013 pořádat
Setkání hornických a hutnických měst pod názvem „Kladenské fedrování“.
V souvislosti s touto akcí požádali MěÚ o finanční příspěvek. Zastupitelstvo proto
navrhuje poskytnout příspěvek ve výši 1.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku Klubu přátel hornických tradic – Kladno o.s. ve
výši 1.000,- Kč.
Pro: Oplt, Leflerová, Mrázková, Dědič, Sejkora, Kindlová
Proti: Burešová
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4.7 b) bylo schváleno 6 hlasy.
b)

c)

lůžkové zařízení ČR pro nemocné s roztroušenou sklerózou „Domov sv. Josefa“
v Žirči u Dvora Králové požádal MěÚ o finanční příspěvek. Zastupitelé navrhli
tomuto zařízení finanční příspěvek zatím neposkytovat.

MěÚ obdržel žádost p. Josefa Hofmana, č.p. 97 o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši
20.000,- Kč na zajištění opravy štítu domu. Zastupitelé navrhují této žádosti vyhovět.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky p. Josefu Hofmanovi na zajištění
opravy štítu domu ve výši 20.000,- Kč.
Pro: Oplt, Leflerová, Mrázková, Burešová, Dědič, Kindlová, Sejkora
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4.7d) bylo schváleno 7 hlasy.
d)

Organizace Sdružení místních samospráv ČR požádalo Město o úhradu členských
příspěvků pro rok 2013. Zastupitelé po projednání dospěli k názoru, že v členství
v této organizaci nevidí žádný přínos pro město.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Buštěhrad zamítlo členství v organizaci SMS ČR a zároveň neschvaluje
úhradu členských příspěvků pro rok 2013.
Pro: Oplt, Leflerová, Mrázková, Burešová, Dědič, Kindlová, Sejkora.
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4.7.e) bylo schváleno 7 hlasy.
e)

Finanční příspěvek od Letiště Václava Havla a.s.
Letiště Václava Havla a.s. za nadměrné hlukové zatížení města v průběhu měsíců května-září
2013 poskytne městu jednorázový finanční příspěvek ve výši 250.000,- Kč. Dále byla
s Letištěm projednána možnost využití jejich mechanizace na úklid Buštěhradu a použití
asfaltového recyklátu z letištních drah na částečnou opravu některých komunikací
v Buštěhradě.
4.8

K tomuto bodu vystoupil p. Blesk s dotazem, podle jakého klíče jsou přerozdělovány finanční
prostředky, které poskytuje Letiště Praha obcím. Odpověděl p. Oplt – příspěvky jsou
přerozdělovány podle přesně stanoveného klíče, který stanovila Valná hromada DSO Údolí
lidického potoka. V rámci tohoto přerozdělení dostává město Buštěhrad částku ve výši cca
700.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Buštěhrad schvaluje přijetí finančního daru ve výši 250.000,- Kč od
Letiště Václava Havla a.s.
Pro: Oplt, Leflerová, Mrázková, Burešová, Dědič, Kindlová, Sejkora

Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4.8 bylo schváleno 7 hlasy.
Bezúplatný převod pozemku par. č. 453 v k. ú. Buštěhrad
Předsedající M. Oplt seznámil přítomné s dopisem společnosti VPÚ DECO Praha a.s., která
se zabývá projektovou činností ve výstavbě a výkonem zeměměřičských činností. Tato
společnost ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR provádí agendu spojenou
s vypořádáním pozemků, zejména bezúplatným převodem pozemků pod chodníky na města a
obce. V Buštěhradě se jedná o převod pozemků pod chodníky na ul. Kladenská (od budovy
České pošty směrem k restauraci U Junků) do vlastnictví města Buštěhrad.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.
4.9

Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
pro účely výstavby komunikace u rodinných domů na pozemcích par. č.
1821/2 a 1821/4 v k. ú. (výměra 0,2158 ha).
Předsedající M. Oplt seznámil přítomné s rozhodnutím Magistrátu města Kladna, který vydal
dne 13. 3. 2013 souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
pro účely výstavby komunikace u rodinných domů na pozemcích parc. č. 1821/2 a 1821/4 v k.
ú. Buštěhrad a to na základě žádosti společnosti SIGOS, s. r.o. Souhlasné stanovisko je
v souladu se schváleným ÚP města Buštěhradu.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.
4.10

4.11 Rámcová smlouva s firmou ARIA PRESS CZECH s.r.o.
Firma ARIA PRESS CZECH s. r. o. zajišťuje tisk Buštěhradského zpravodaje. Cena za dílo
se bude podle smlouvy odvíjet podle počtu objednaných výtisků s tím, že cena za 1 ks/12
stránek – cena 15,09 Kč (bez DPH), 1 ks/16 stránek – cena 18,50 Kč (bez DPH).
Zastupitel P. Sejkora poukázal na finanční náklady na tisk barevného zpravodaje oproti
nákladům na tisk za bývalý černobílý zpravodaj. Odpověděla p. Burešová – plánovaná částka
na BZ je zařazena v rozpočtu města, výdaje jsou kompenzovány poplatky za inzerci v BZ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Rámcovou smlouvu o dílo se společností ARIA PRESS
CZECH s. r. o. podle předloženého návrhu a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.
Pro: Oplt, Leflerová, Mrázková, Dědič, Kindlová, Burešová
Proti: p: Sejkora
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4.11 bylo schváleno 6 hlasy.
4.12 Přerušení provozu mateřské školy od 22. 7. 2013 do 23. 8. 2013.
Vedení Základní školy a Mateřské školy Oty Pavla Buštěhrad žádá o povolení přerušení
provozu Mateřské školy v době prázdnin od 22. 7. do 23. 8. 2013.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přerušení provozu Mateřské školky v době od 22.
7.do 23. 8. 2013.
Pro: Oplt, Leflerová, Mrázková, Burešová, Dědič, Kindlová, Sejkora
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4.12 bylo schváleno 7 hlasy.

DPS Buštěhrad – žádost o odpis pohledávky za pí Zdeňkou Svobodovou
Paní Zdeňka Svobodová byla klientkou DPS Buštěhrad. V roce 2012 zemřela. DPS eviduje
pohledávku za pí Svobodovou na základě vyúčtování energií za rok 2012 ve výši 2052,85 Kč.
Pí Svobodová nemá žádné dědice, na které by přešel závazek k úhradě. Vedení DPS proto
žádá o schválení odpisu této pohledávky
4.13

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odpis pohledávky ve výši 2.052,85 Kč za zemřelou
klientkou DPS pí Zdeňkou Svobodovou.
Pro: Oplt, Leflerová, Mrázková, Burešová, Dědič, Kindlová, Sejkora
Zdržel se: 0
Proti 0
Usnesení č. 4.13 bylo schváleno 7 hlasy.
Věcná břemena firmy Dewel a Elektroštika
Bod nebude na zasedání č. 4/2013 projednáván. Záležitost věcných břemen vyžaduje
podrobnější rozbor.
4.14

Změna nájemní smlouvy pro obecní byt v č. p. 128
V souvislosti s žádostí nájemce obecního bytu p. Zdeňka Žáka v č. p. 128 o změnu nájemní
smlouvy požádala starostka J. Leflerová o schválení vyvěšení záměru na změnu nájemní
smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení záměru na změnu nájemní smlouvy u obecního bytu
v bytovém domě č. p. 128.
Pro: Oplt, Leflerová, Mrázková, Burešová, Dědič, Kindlová, Sejkora
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4.15 bylo schváleno 7 hlasy.
4.15

V 19.40 hod. se na zasedání MěZ dostavila D. Javorčeková.
Obecná diskuze
p. Blesk – umístění základnové stanice mobilních telefonů Vodafone na budově ZŠ.
p. Janouškovec – plnění usnesení ze zasedání č. 1/2013 – odpověděl R. Dědič: kontrolované
body jsou součástí šetření pracovníků Ministerstva vnitra, kontrolní výbor nebude zatím
vydávat žádné stanovisko.
p. Blesková – otevření další třídy MŠ – odpověděl M. Oplt: vše záleží na dokončení prací
v zámku a přestěhování MěÚ (je plánováno na červen 2013).
p. Blesk – situace s provozováním ČOV v Buštěhradě – odpověděla starostka J. Leflerová: je
plánována schůzka s pracovníky vedení Středočeských vodáren v termínu kolem 10. května
2013.
p. Blesk – bezpečnostní situace v Buštěhradě a vybudování kamerového systému, odpověděla
starostka J. Leflerová: při výkopových pracech jsou do země ukládány tzv. přípolože pro
případné budování kamerového systému. MěÚ je ve stálém kontaktu s Obecní policí
Stehelčeves.
p. Maškulík – neposkytnutí neinvestičního příspěvku sportovnímu klubu. Předsedkyně
finančního výboru M. Burešová prohlásila, že záležitost prověří a p. Maškulíkovi zašle
zprávu.
p. Müller – zda se bude konat avizovaná akce rekonstrukce chodníků v ul. Hřebečská,
spolupráce s firmou ČEZ. Odpověděl M. Oplt: SFDI sdělil městu Buštěhradu, že příspěvek
neschválil, bude vyhlášeno 2. kolo s termínem podání žádostí do 17. 5.
2013. S firmou ČEZ zatím nebylo jednáno.
p. Pergl – otevření zámecké zahrady. Odpověděla starostka J. Leflerová: zámecká zahrada je
stále v majetku Středočeského kraje, v současné době probíhají jednání mezi pracovníky
Kraje a Buštěhradem.
p. Müller – kdo z pracovníků MěÚ dostane na starost jednání ohledně zámku a v jakém
termínu ji vyřídí. Jaké úkoly mají TS, kolik je zaměstnanců, kdo má jaké kompetence.
p. Javorčeková – možnost medializace problému zámecké zahrady, petice občanů.
5.

Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 4/2013
ze dne 24. 4. 2013
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 4/2013 ze dne 24. 04. 2013 přijalo toto usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1
Ověřovatele zápisu Magdu Kindlovou a Romana Dědiče a zapisovatelku Janu Zemanovou.
Doplněný návrh programu jednání MěZ.
Usnesením č. 2
Odložení kontroly zápisu č. 3/2013 na příští zasedání MěZ.
Usnesením č. 4.1.
Zadání změny č. 5 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.
Usnesením č. 4.6.
Vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 65.
Usnesením č. 4.7
a) poskytnutí příspěvku o.p.s. Dobromysl ve výši 2.000,- Kč
b) poskytnutí příspěvku Klubu přátel hornických tradic na akci „Kladenské fedrování“ ve
výši 1.000,- Kč
c) poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 20.000,- Kč p. Josefu Hofmanovi, Buštěhrad, č.p.
97 na opravu štítu domu
Usnesením č. 4.8
Přijetí finančního daru ve výši 250.000,- Kč od Letiště Václava Havla jako kompenzaci za
nadměrné hlukové zatížení města
Usnesením č. 4.11

Rámcovou smlouvu o dílo se společností ARIA PRESS CZECH s.r,o. podle předloženého
návrhu
Usnesením č. 4.12
Přerušení provozu Mateřské školy v době od 22. 7. do 23. 8. 2013
Usnesením č. 4.13
Odpis pohledávky ve výši 2.052,85 Kč za zemřelou klientkou DPS paní. Zdeňkou
Svobodovou.
Usnesením č. 4.15
vyvěšení záměru na změnu nájemní smlouvy na nájem obecního domu v bytovém domě č. p.
128.
Bere na vědomí
Usnesením č. 3
informaci o plnění usnesení ze zasedání MěZ ze dne 10. 04. 2013
Usnesením č. 4.1.
informaci pořizovatele o „Vyhodnocení projednávání návrhu zadání změny č. 5 územního
plánu města Buštěhrad“.
Pověřuje
Usnesením č. 4.2
Starostku města Jitku Leflerovou podáním odvolání proti Územnímu rozhodnutí, které vydal
odbor výstavby Magistrátu města Kladna pod č.j. Výst./1152/11-23/Ck, dne 29.3.2013 –
umístění stavby „Bioplynové stanice“, které bylo doručeno městu Buštěhrad dne 15.4.2013.
Usnesení č. 4.11
Starostku města Jitku Leflerovou podpisem Rámcové smlouvy se společností ARIA PRESS
CZECH s.r.o.
Ukládá
Usnesením č. 4.1 starostce města
a) zabezpečit zpracování návrhu změny č. 5 územního plánu města Buštěhrad v souladu se
schváleným zadáním.
b) předat dokument „Zadání změny č. 5 územního plánu města Buštěhrad - doklady o
pořizování a schválení“ po jednom vyhotovení městu Buštěhrad, výkonnému
pořizovateli a projektantovi návrhu změny č. 5 územního plánu města Buštěhrad
c) podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení registračního listu za etapu
„ZADÁNÍ“ změny č. 5 do evidence územně plánovací činnosti
Zamítá
Usnesením č. 4.7 e)
Uhrazení členského příspěvku pro rok 2013 organizaci Sdružení místních samospráv a
navrhuje ukončení členství města Buštěhradu v této organizaci.
Program zasedání byl vyčerpán, předsedající místostarosta Miroslav Oplt poděkoval
přítomným zastupitelům i občanům a zasedání ve 20.30 hod. ukončil.
Ověřovatelé:
Magda Kindlová…………………………..

Roman Dědič

………………………….

Starostka města:
Ing. Jitka Leflerová……………………….

