
                                                                            Zápis

                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ),
které se konalo dne  28. 1. 2013 od 17.30 hod. v Kulturním středisku

                                                                     č. 1/2013

Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Věra Mrázková, Daniela Javorčeková, 
                  Miroslava Burešová, Roman Dědič, Petr Sejkora

Omluveni: Václav Nový

V sále přítomno v době zahájení cca 25 občanů

1. Zahájení zasedání
Zasedání zastupitelstva města  zahájila a dále řídila starostka města Jitka Leflerová,
která v úvodu konstatovala, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno,
z celkového počtu 9 členů zastupitelstva je přítomno 7 zastupitelů, takže zasedání je
schopno se usnášet ve všech bodech programu.
Za  ověřovatele  zápisu  tohoto  zasedání  navrhla  Miroslava  Oplta  a  Miroslavu
Burešovou.
Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Jana Zemanová.

Návrh usnesení:  zastupitelstvo  města  Buštěhradu schvaluje jako ověřovatele  zápisu
Miroslava Oplta a Miroslavu Burešovou a jako zapisovatelku Janu Zemanovou.

Pro: Leflerová, Oplt, Mrázková, Javorčeková, Burešová, Dědič, Sejkora
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1 schváleno 7 hlasy
V 17:40 hod- příchod Magda Kindlová

2. Kontrola zápisu č. 6/2012
Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zápis přečetli a svým podpisem potvrdili jeho
správnost.

Návrh usnesení:  zastupitelstvo  města  Buštěhradu schvaluje  zápis  č.  6/2012 ze dne
19.12.2012.

Pro: Leflerová, Oplt, Mrázková, Javorčeková, Burešová, Dědič, Sejkora, Kindlová
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 2 schváleno 8 hlasy.

3. Kontrola plnění usnesení
Předseda kontrolního výboru p.  Dědič oznámil,  že usnesení  vzniklá  ze zasedání  č.
6/2012 byla splněna.
Zastupitelé tuto zprávu vzali na vědomí.



4. Program zasedání
Předsedající  Jitka  Leflerová  seznámila  přítomné  s navrženým  programem  jednání,
který byl zveřejněn na úřední desce. Dále uvedla, že navrhuje doplnění programu o
další dva body:
1. žádost RC Buštěhradský pelíšek o prodloužení nájemní smlouvy
2. projednání Smlouvy o obstarání věci – Psí útulek Bouchalka
Paní Burešová požádala o doplnění programu o body:
3. projednání rozpočtového opatření r. 2012
4. projednání rozpočtového opatření na r. 2013 a sociálního fondu
Paní  Javorčeková  požádala  o  vysvětlení,  proč  byl  stažen  z programu  jednání  bod,
který navrhovali 3 zastupitelé k projednání (pí Javorčeková, pí Kindlová a p. Sejkora):
předložení žádosti o vystavení lustračního osvědčení p. Miroslava Oplta. Předsedající
paní Javorčekové sdělila, že  p. Oplt předložil doklad o tom, že o lustrační osvědčení
požádal. 
Předsedající  Jitka  Leflerová  dala  hlasovat  o  zařazení  bodů  Rozpočtové  opatření
1/2013 a Zřízení sociálního fondu do programu zasedání.  Zastupitelé zařazení bodů
jednomyslně schválili.
Bylo  hlasováno  o  zařazení  bodu  do  programu  Pověření  starostky  k vyžádání  si
lustračního osvědčení pana Oplta.
Pro: Sejkora, Javorčeková, Kindlová
Proti: Leflerová, Oplt, Dědič, Burešová, Mrázková
Zdržel se: 0
Návrh nebyl schválen
Petr Sejkora požádal o zařazení bodů, které navrhli zastupitelé D. Javorčeková, M.
Kindlová a P. Sejkora na začátek jednání.
Pro: Sejkora, Javorčeková, Kindlová
Proti: Leflerová, Oplt, Dědič, Burešová, Mrázková
Zdržel se: 0
Návrh nebyl schválen.
D.Javorčeková podala návrh na usnesení o pověření Kontrolního výboru prověřením
všech  smluv  uzavřených  městem.  R.Dědič  požadoval  doplnění  upřesnění,  kterých
smluv.
Pro: Sejkora, Javorčeková, Kindlová, Dědič
Proti: Leflerová, Oplt, , Burešová, Mrázková
Zdržel se: 0
Návrh nebyl schválen

Předsedající  Jitka  Leflerová  seznámila  přítomné  s programem  jednání  včetně
navržených a nově schválených bodů.

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky
2. Kontrola zápisu č. 6/2012
3. Kontrola plnění usnesení
4. Schválení programu zasedání
5. Souhlas  se  záměrem  vyhlášení  výběrového  řízení  na  zhotovení  jedné  třídy

mateřské školy v prostorách po MěÚ
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6. Veřejné ústní jednání o BPS
7. Schválení převodu pozemků na chodníky v ul. Hřebečská  a Tyršova od KSÚS
8. Souhlas se zadáním zpracování urbanistické koncepce k novému Územnímu plánu

města Buštěhradu.
9. Příspěvky neziskovým organizacím
10. Pronájem rybníka
11. Zařazení nového žadatele do registru čekatelů na byt do DPS Buštěhrad
12. Projednání rozpočtového opatření č. 1/2013 
13. Zřízení sociálního fondu
14. Pověření  kontrolního  výboru  kontrolou  neplnění  usnesení  o  kontrole  investice

600.000,- Kč na tréninkové hřiště fotbalistů
15. Pověření kontrolního výboru kontrolou evidence dotazů občanů a odpovědí na a

z MěÚ (obsah odpovědí v zákonné lhůtě)
16. Pověření kontrolního výboru kontrolou vymáhání pohledávek města
17. Návrh nových členů kontrolního výboru
18. Obecná diskuze

5. Výstavba další třídy MŠ v prostorách po MěÚ
Po přestěhování pracoviště MěÚ do nových prostor v zámku budou uvolněné prostory
v budově MŠ využity pro další třídu mateřské školy.
Návrh usnesení: zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje záměr vypsání výběrového
řízení na zhotovení jedné třídy MŠ v prostorách po MěÚ.

Pro: Leflerová, Oplt, Dědič, Sejkora, Kindlová, Javorčeková, Burešová, Mrázková
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 5 schváleno 8 hlasy.

6. BPS – informace k veřejnému ústnímu jednání
Miroslav  Oplt  seznámil  přítomné  s připravovaným  veřejným  ústním  jednáním  k
zahájení  územního  řízení  o  umístění  stavby  bioplynové  stanice  Kladno  v k.  ú.
Buštěhrad, které se bude konat 12. února 2013 v budově Magistrátu města Kladna.
Zastupitelé se na pracovní poradě usnesli na jednotném postupu, a tím je nesouhlas
s vybudováním BPS v katastru města Buštěhrad. Své stanovisko opírají o:
a) jednoznačný nesouhlas občanů města s tímto investičním záměrem (petice)
b) odborné konzultace týkající se tohoto investičního záměru
c) závěry  oponentního  posudku k projektové  dokumentaci  BPS Kladno na  úrovni

územního řízení. 
Ve  stručnosti  seznámil  přítomné  s připravenými  námitkami  v rámci  oponentního
posudku, který vypracoval pro občanské sdružení „Za životní prostředí Stehelčevsi“
Ing. Jinoch.
Dále  je  na  úterý  5.  2.  2013  naplánována  na  MěÚ  v  Buštěhradě  k výše  uvedené
problematice  schůzka s dalšími  zúčastněnými  obcemi  a  spolky,  schůzky se  mohou
zúčastnit i další občané
Paní Plachá požádala o vysvětlení, proč už se nekonají schůzky k této problematice,
tak jak se konaly dříve a proč došlo k ukončení spolupráce s Ing. Úlehlou. Pan Oplt
odpověděl,  že  v jednáních  se  dále  pokračuje  za  účasti  zainteresovaných  stran.
Spolupráce s p. poslancem Úlehlou zatím nepokračuje pro jeho časovou vytíženost,
ale i z důvodů finančních podmínek spolupráce. 
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Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo  města  a  občané  nesouhlasí  s výstavbou  BPS  Kladno  v katastru

města Buštěhradu.
b) Zastupitelstvo města pověřuje starostku města Ing. Jitku Leflerovou přednesením

odmítavého  stanoviska  městského  zastupitelstva  a  občanů  města  na  veřejném
ústním jednání dne 12. 2. 2013 k výstavbě BPS Kladno.

c) Zastupitelstvo města souhlasí, aby relevantní odmítavé stanovisko a námitky proti
výstavbě BPS Kladno, na základě oponentního posudku k projektové dokumentaci
na  úrovni  územního řízení,  přednesl  z pověření  zastupitelů  města  Buštěhradu a
ostatních zúčastněných spolků pan Ing. Jindřich Jinoch.

Pro: Leflerová, Oplt, Dědič, Kindlová, Javorčeková, Burešová, Mrázková
Proti: 0
Zdržel se: Sejkora
Usnesení č. 6  schváleno 7 hlasy

7. Schválení převodu pozemků na chodníky v ul. Hřebečská a Tyršova  od KSÚS
V současné době jsou zpracovány projekty na vybudování chodníků v ul. Hřebečské a
Tyršova. Projekt v ul. Hřebečské je rozdělen na dvě části:
1. etapa  –  rekonstrukce  chodníků  od  křižovatky  s ul.  Kladenská  směrem  ke

sportovnímu  areálu.  V tomto  úseku  jsou  všechny  dotčené  pozemky  v majetku
města. Finanční náročnost cca 1,700.000,- Kč (z toho dotace cca 1,200.000,- Kč).

2. etapa  –  pozemky  sousedící  se  sportovním  areálem,  vybudování  přechodů  pro
chodce, parkovací místa pro automobily. Pro tuto etapu je nutné požádat o převod
cca 539 m2 pozemků z vlastnictví KSÚS do vlastnictví města Buštěhradu. 
Státní fond dopravní infrastruktury vypsal dotační řízení na možnost rekonstrukce
chodníků.  Město Buštěhrad  žádost  o  poskytnutí  dotace  ve výši  1 200.000,-  Kč
podalo  dne 4. 1. 2013.

V Tyršově  ul.  je  situace  komplikovanější,  protože  je  více  majitelů  pozemků  a
jednání jsou poměrně složitá.

     Diskuze: p. Müller – dotaz na financování výstavby chodníků a podíl nových inve-
     storů. 
     
Návrh usnesení: zastupitelé pověřují starostku jednáním s KSÚS o převodu pozemků
v ul. Hřebečská z vlastnictví KSÚS na město Buštěhrad

Pro: Leflerová, Oplt, Dědič, Kindlová, Javorčeková, Burešová, Mrázková
Proti: 0
Zdržel se: Sejkora
Usnesení č. 7 schváleno 7 hlasy

 
8. Rozpočtové opatření r. 2012

Miroslava Burešová předložila zastupitelům rozpočtové opatření r. 2012. Petr Sejkora
poukázal  na  skutečnost,  že  s tímto  rozpočtovým opatřením nebyli  zastupitelé  včas
seznámeni.  Předsedající  Jitka  Leflerová  projednání  bodu  o  rozpočtovém  opatření

                                                                                                                                                                              

4



ukončila s tím, že zastupitelé se s opatřením seznámí a projednání bude zařazeno do
příštího zasedání MěZ.

9. Souhlas se zadáním zpracování urbanistické koncepce
Na  pracovní  poradě  byla  vytvořena  pracovní  skupina  ve  složení  Miroslav  Oplt,
Daniela Javorčeková, Roman Dědič, která se bude podílet na vytvoření urbanistické
koncepce.  Urbanistická  koncepce  bude  zpracována  v úzké  spolupráci  města  se
skupinou mladých architektů (p. Bořek Němec) pod vedením ing. arch. Jana Šépky.
Smyslem této koncepce je vytvoření urbanistického pohledu na to, jak by se město
Buštěhrad mělo rozvíjet.  Tato koncepce by byla jedním z podkladů pro zpracování
nového územního plánu města. Koncepce bude zpracována pouze za předpokladu, že
město nalezne dostatek finančních prostředků.
Diskuze: p. Sejkora upozornil, že na MěÚ jsou již vypracované 2 takovéto studie.
P. Blesk se dotázal, zda tato koncepce bude závazná pro vytvoření ÚP, odpověděla D.
Javorčeková, že tato koncepce závazná není.
P.  Plachá  se  dotázala,  zda  se  k návrhům uvedené  koncepce  budou  moci  vyjádřit,
případně se na ní podílet i občané Buštěhrad. Starostka uvedla, že účast občanů na
tvorbě zmíněné koncepce je žádoucí.

Návrh  usnesení:  zastupitelstvo  města  schvaluje  záměr  pro  zadání  na  vypracování
urbanistické koncepce jako podklad k novému ÚP města Buštěhradu.

Pro: Leflerová, Oplt, Dědič, Kindlová, Javorčeková, Burešová, Mrázková
Proti: 0
Zdržel se: P. Sejkora
Usnesení č. 9 schváleno 7 hlasy

10. Příspěvky neziskovým organizacím
V rámci  schváleného  rozpočtu  města  na  r.  2013  byla  neziskovým  organizacím
schválena dotace v celkové výši 537.000,- Kč. Finanční výbor navrhl rozdělení dotace
jednotlivým  organizacím  účelově  na  jejich  potřeby,  tak  jak  byly  definovány
v jednotlivých žádostech. Návrh rozdělení je přiložen k zápisu.

Návrh  usnesení:  zastupitelstvo  města  schvaluje  rozdělení  dotace  neziskovým
organizacím  pro  rok  2013  tak,  jak  jej  navrhl  finanční  výbor  prostřednictvím
předsedkyně pí Burešové.

Pro: Leflerová, Oplt, Dědič, Sejkora,  Javorčeková, Burešová, Mrázková
Proti: 0
Zdržel se: 0
M. Kindlová nehlasovala pro nepřítomnost (cca 5 min.).
Usnesení č. 10 schváleno 7 hlasy

11. Pronájem rybníka
Město Buštěhrad zveřejnilo v červenci 2012 záměr pronajmout pozemek ve vlastnictví
města parc. č. 1505/1 (vodní plocha), 1505/6 (vodní plocha), a 1505/7 (vodní plocha),
v k. ú. Buštěhrad.  O pronájem rybníka projevil zájem pouze 1 zájemce – Rybářský
spolek Buštěhrad. Zastupitelé proto navrhují, aby s Rybářským spolkem byla uzavřena
smlouva o pronájmu dolního rybníka.
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Návrh  usnesení:  zastupitelstvo  města  schvaluje  pronájem  dolního  rybníka
v Buštěhradě Rybářskému spolku  Buštěhrad za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny
ve smlouvě na pronájem rybníka  horního, tj.  za  nájem 10,-  Kč/rok,  smlouva bude
uzavřena na dobu 5 let.

Pro: Leflerová, Oplt, Kindlová, Burešová, Mrázková
Proti: 0
Zdržel se: Sejkora, Javorčeková, Dědič
Usnesení č. 11 schváleno 5 hlasy

12. Zařazení nového žadatele do registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad
Zdravotní a sociální výbor projednal žádost paní Libuše Štaffkové o její zařazení do
registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad. Žádost byla přezkoumána, bylo provedeno
šetření v místě bydliště. Zdravotní a sociální výbor doporučuje zastupitelům žádosti
vyhovět.

Návrh  usnesení:  zastupitelstvo  města  schvaluje  zařazení  paní  Libuše  Štaffkové  do
registru čekatelů na byt v DPS Buštěhrad.

Pro: Leflerová, Oplt, Dědič, Sejkora, Kindlová, Javorčeková, Burešová, Mrázková
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 12 schváleno 8 hlasy

13.  Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – RC Buštěhradský pelíšek
Zastupitelstvo projednalo žádost občanského sdružení Buštěhradský pelíšek Rodinné
centrum o prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem
Buštěhrad a obč. sdružením dne 1. 3. 2008.

Návrh  usnesení:  zastupitelstvo  města  schvaluje  prodloužení  nájemní  smlouvy  pro
občanské sdružení Buštěhradský pelíšek Rodinné centrum na období od 31. 3. 2013 do
30. 3. 2014.

Pro: Leflerová, Oplt. Dědič, Sejkora, Kindlová, Javorčeková, Burešová, Mrázková
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 13 schváleno 8 hlasy

14. Smlouva o obstarání věci – Psí útulek Bouchalka
Majitelka  Psího útulku Bouchalka  v Buštěhradě předložila   městu  Buštěhrad návrh
Smlouvy o obstarání věci (obstarání péče o zatoulané psy, kteří budou odchyceni v k.
ú. Buštěhrad). Návrh odměny za poskytované služby činí 20,- Kč/vč. 21% DPH/ na
jednoho obyvatele/rok. Zastupitelé návrh smlouvy projednali a navrhli, aby odměna
byla stanovena v celkové výši 30.000,- Kč. (vč. DPH). 

Návrh usnesení:  zastupitelstvo  města  schvaluje  uzavření  Smlouvy o obstarání  věci
mezi  Městem  Buštěhrad  a  paní  Eugení  Sychrovskou,  majitelkou  psího  útulku
Bouchalka, na r. 2013, s tím že celková odměna za poskytované služby je 30.000,- Kč.
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Pro: Leflerová, Oplt, Dědič, Sejkora, Kindlová, Javorčeková, Burešová, Mrázková
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 14 schváleno 8 hlasy

15.  Pověření kontrolního výboru kontrolou neplnění usnesení o kontrole investice ve
výši 600.000,- Kč na tréninkové hřiště fotbalistům
Předseda kontrolní výboru informoval zastupitele o šetření kontrolního výboru v této
věci. MUDr. Kurajský požádal o prošetření veškerých investic, které byly investovány
do tréninkového hřiště fotbalistů.

Návrh  usnesení:  zastupitelstvo  města  se  usneslo  na  pověření  kontrolního  výboru
zkontrolovat  účelnost  veškerých  vynaložených  investic  do  tréninkového  hřiště  a
legálnost výběrového řízení.  Termín plnění: do 31. 3. 2013

Pro:  Leflerová, Oplt, Dědič, Sejkora, Kindlová, Javorčeková, Burešová, Mrázková
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 15 schváleno 8 hlasy

16. Pověření kontrolního výboru kontrolou evidence dotazů občanů na a z MěÚ v r.
2012 (obsah odpovědí v zákonné lhůtě)
D. Javorčeková informovala, že existují stížnosti občanů na neplnění zákona ze strany
MěÚ.

Návrh  usnesení:  zastupitelstvo  města  se  usneslo  pověřit  kontrolní  výbor  zjištěním
stavu dodržování  zákona o poskytování  informací  občanům za rok 2012 ze strany
MěÚ (s výsledkem kolik bylo  podáno dotazů  a  kdy byly  zodpovězeny).  V případě
nedostatků doporučí KV nápravu. Termín plnění: 15. 04. 2013

Pro: Leflerová, Oplt, Dědič, Sejkora, Kindlová, Javorčeková, Burešová, Mrázková
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 16 schváleno 8 hlasy

17. Pověření kontrolního výboru kontrolou vymáhání pohledávek města
D. Javorčeková požádala o informaci, v jakém stavu je vymáhání pohledávek města
za obyvateli.

Návrh usnesení:  zastupitelstvo města  se usneslo pověřit  kontrolní výbor  kontrolou
způsobu vymáhání pohledávek města a jeho efektivity. Dále pověřuje finanční výbor
zjištěním stavu pohledávek na začátku a na konci let 2010,2011 a 2012, a zároveň
zjistit výši promlčené částky za uvedená období. Termín plnění: do 15. 4. 2013.

Pro: Leflerová, Oplt, Dědič, Sejkora, Kindlová, Javorčeková, Burešová, Mrázková
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 17 schváleno 8 hlasy
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18. Návrh nových členů kontrolního výboru
Předseda kontrolního  výboru R.  Dědič k návrhu sdělil,  že  současné složení  KV je
dostačující a není třeba KV doplnit novými členy.
D. Javorčeková namítla,  že KV byly uloženy nové úkoly,  a proto by bylo vhodné
doplnit KV o dva nové členy  (Ing. Janouškovec, Ing. Javorčeková). Dále upozornila
na  fakt,  že  předseda  KV  bývá  zastupitel  opoziční  strany,  což  v případě  tohoto
zastupitelstva není, a proto nevidí nic špatného alespoň v doplnění 2 členů do KV ze
strany opozice. Schválení nových členů napomůže transparentnosti a flexibilitě KV.
V diskuzi  vystoupili  p.  Plachá,  p.  Müller,  p.  Janouškovec  –  poukázali  na  neustále
odmítavé postoje KV k návrhům opozice.
Paní starostka v závěru diskuze podpořila stanovisko p. Dědiče.

Návrh  usnesení:  zastupitelstvo  města  se  usneslo  na  doplnění  členů  KV  o  Ing.
Janouškovce a Ing. Arch. Javorčekovou.
Pro: Javorčeková, Sejkora, Kindlová
Proti: Leflerová, Oplt, Dědič, Burešová, Mrázková
Zdržel se: 0
Usnesení č. 18 bylo 5 hlasy zamítnuto.

19. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2013 
Předsedkyně  finančního  výboru  p.  Burešová  seznámila  zastupitele  s návrhem
rozpočtového opatření č. 1/2013. Městu Buštěhrad je stanoven příspěvek na výkon
státní správy ve výši 801.400,- Kč. V rámci schváleného rozpočtu byla rozpočtována
částka ve výši 622.000,- Kč.  Návrh je přiložen k zápisu.

Návrh usnesení: zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.
1/2013

Pro: Leflerová, Oplt, Dědič, Sejkora, Kindlová, Javorčeková, Burešová, Mrázková
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19 schváleno 8 hlasy.

      V 22.30 hod. odešel ze zasedání R. Dědič. 

20. Obecná diskuze
a) D. Javorčeková požádala paní  starostku J.  Leflerovou o předložení  potvrzení  o

tom, že p. M. Oplt požádal o vydání lustračního osvědčení.  J. Leflerová uvedla, že
potvrzení viděla a není důvod k tomu, aby bylo předloženo D. Javorčekové.

b) P. Stejskal poukázal  na parkování automobilů na chodníku v ul.  Revoluční (od
rybníka  směrem  ke  škole).  Starostka  J.  Leflerová  informovala  přítomné,  že
městský  úřad  plánuje  během  jarních  měsíců  ve  spolupráci  s příslušným  odd.
Magistrátu města Kladna kontrolu dopravního značení v Buštěhradě. 

c) Pí.  Jaklinová  poukázala  na dopravní  situaci  v ul.  Kladenská  – vysoká  rychlost
projíždějících  aut.  M Oplt  informoval,  že  se připravuje plán úpravy Kladenské
ulice (přechody, dopr. značení, parkování aut), a s tím i řešení povolené rychlosti.

d) Pí. Kaiserová  se dotázala na havarijní situaci ohledně rekonstrukce domu č. p. 168
na  Kladenské  ul.  (majitel  spol.  Alex  International  CZ,  s.r.o.).  Starostka  J.
Leflerová odpověděla, že se jedná o soukromý objekt, jehož majitel údajně zemřel.
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Městský úřad požádá odbor výstavby Magistrátu města Kladna,  aby v této věci
zahájil šetření.

e) P. Helísek upozornil, že do dolního rybníku stále ústí vývody odpadů z okolních
domů a požádal městský úřad o nápravu.

f) P.  Stejskal  se  dotázal,  zda  byla  ze  strany  Středočeských  vodáren  provedena
kontrola  napojení  obyvatel  města  na  vybudovaný  kanalizační  řad.  Starostka  J.
Leflerová  sdělila,  že  Středočeské  vodárny  připravují  v Buštěhradě  kontrolu
kanalizační sítě.

V 23.30 byl program zasedání vyčerpán. Předsedající poděkovala přítomným za účast
a ukončila zasedání.
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Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 1/2013

ze dne 28. 01. 2013

Zastupitelstvo na svém zasedání č. 1/2013 ze dne 28. 1. 2013 přijalo tato usnesení:

Schvaluje:

Usnesením č. 1 - ověřovatele  zápisu  Miroslava  Oplta  a  Miroslavu  Burešovou,
zapisovatelku Janu Zemanovou
Usnesením č. 2 - zápis za zasedání zastupitelstva č. 6/2012 ze dne 19.12.2012
Usnesením č. 5 - záměr vypsání výběrového řízení na zhotovení jedné třídy MŠ
v prostorách po MěÚ.
Usnesením č. 6 - pověřit  paní  starostku  jednáním s KSÚS o  převodu  pozemků
v ul. Hřebečská z vlastnictví KSÚS na město Buštěhrad
Usnesením č. 9 - záměr  pro  zadání  na  vypracování  urbanistické  koncepce  jako
podklad k novému ÚP města Buštěhradu
Usnesením č. 10 -rozdělení dotace neziskovým organizacím pro rok 2013, tak jak
jej navrhl finanční výbor prostřednictvím předsedkyně p. Burešové
Usnesením č. 11- pronájem  dolního  rybníka  v Buštěhradě  Rybářskému  spolku
Buštěhrad,  za  stejných  podmínek,  jaké  jsou  uvedeny ve  smlouvě  na  pronájem
rybníka horního, tj. nájem 10,- Kč/rok, smlouva bude uzavřena na dobu 5 let.
Usnesením č.12- zařazení  paní  Libuše  Štaffkové  do  registru  čekatelů  na  byt
v DPS Buštěhrad
Usnesením č. 13- prodloužení  nájemní  smlouvy  pro  občanské  sdružení
Buštěhradský pelíšek Rodinné centrum na období od 31.3.2013 do 30.3.2014.
Usnesením č. 14- uzavření Smlouvy o obstarání  věci mezi  Městem Buštěhrad a
paní Eugenií Sychrovskou, majitelkou psího útulku Bouchalka, na r. 2013 s tím, že
celková odměna za poskytované služby je 30.000,- Kč
Usnesením č. 15- pověření  kontrolního  výboru  kontrolou  účelnosti  veškerých
vynaložených investic  do tréninkového hřiště  a legálnost  výběrového řízení.  T:
31.03.2013.
Usnesneím č. 16- pověření kontrolního výboru zjištěním stavu dodržování zákona
o poskytování informací občanům za rok 2012 ze strany MěÚ. S výsledkem kolik
bylo dotazů a kdy byly zodpovězeny. V případě nedostatků doporučí KV nápravu.
T: 15.04.2013
Usnesením č. 17- pověření  kontrolního  výboru  kontrolou  způsobu  vymáhání
pohledávek města a jeho efektivity. Dále pověřuje finanční výbor zjištěním stavu
pohledávek na začátku a na konci let 2010, 2011 a 2012, a zároveň zjistit výši
promlčené částky za uvedená období. T: do dalšího veřejného zasedání.
Usnesením č. 19- rozpočtové opatření č. 1/2013

Bere na vědomí
1. Kontrolu plnění usnesení zasedání č.6/2012

      Zamítá
      Usnesení č. 18- doplnění členů kontrolního výboru o Ing. Janouškovce a
      Ing. Arch. Javorčekovou.
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Nedílnou součástí tohoto zápisu je zvuková nahrávka celého průběhu veřejného
zasedání včetně obecné diskuse. Nahrávka je k dispozici na MěÚ Buštěhrad. 

Zápis vyhotoven dne 13. 2. 2013

Zapsala: J. Zemanová

Ověřovatelé:

Miroslava Burešová …………………………..

Miroslav Oplt ………………………………….

Starostka města:

Ing. Jitka Leflerová
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