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Zápis 
 

ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), 
které se konalo dne 28. 2. 2013 od 17.30 hod. v Kulturním středisku 

č. 2/2013 
 
 
Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Věra Mrázková, Daniela Javorčeková,  

Roman Dědič, Petr Sejkora, Václav Nový, Miroslava Burešová 
 
Omluveni:      Magda Kindlová 
 
Hosté:   Ing. Jindřich Jinoch  
 
V sále přítomno v době zahájení cca 20 občanů. 
 
1-Zahájení zasedání: Zasedání zastupitelstva zahájila v 17:35 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 8 členů. 
Předsedající navrhuje jmenování ověřovatelů: Roman Dědič, Daniela Javorčeková 
Zapisovatelkou byla pro toto zasedání navržena Dagmar Novotná. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje jako ověřovatele zápisu  
Romana Dědiče a Danielu Javorčekovou a jako zapisovatelku Dagmar Novotnou 
 
Pro:  Leflerová, Oplt, Javorčeková, Mrázková, Burešová, Sejkora, Nový, Dědič 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Usnesení č.1 přijato osmi hlasy.  
 
2- Kontrola zápisu z minulého zasedání: Předsedající dále konstatovala, že ověřovatelé 
zápisu č. 1/2013 ze zasedání dne 28.1.2013, zápis přečetli a ověřili.  
Diskuze: M. Burešová konstatuje, že zápis je z jejího pohledu v pořádku. D. Javorčeková – 
nedostala zápis. M. Oplt-připomíná, že nedílnou součástí zápisu č. 1/2013 je tentokrát 
zvuková nahrávka. V rámci vyjádření se k zápisu, coby ověřovatele přednesl své vyjádření 
k bodu pověření starostky k vyžádání si lustračního osvědčení pana místostarosty (vyjádření 
je přílohou tohoto zápisu). V. Nový podává v průběhu vyjádření M. Oplta návrh na usnesení 
držet se programu, jednacího řádu a vyjádření M. Oplta zařadit na konec programu. 
Předsedající dává hlasovat:  
Pro:   Javorčeková, Sejkora, Nový 
Proti:  Leflerová, Oplt, Mrázková, Burešová, Dědič 
Zdržel se: 0 
Návrh usnesení byl zamítnut 
 
Dále bylo hlasováno o možnosti přednést poznámku pana Oplta k zápisu vzhledem 
k lustračnímu osvědčení: 
Pro: Leflerová, Oplt, Mrázková, Burešová, Dědič 
Proti:  Nový, Javorčeková, Sejkora,  
Zdržel se: 0 
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M. Oplt pokračuje ve vyjádření se k bodu v zápisu č. 1/2013 ohledně jeho lustračního 
osvědčení. 17.40 hod. P. Sejkora odchod v 17:42 příchod. V 17:42 hod. odchod V. Nový, 
v 17:45 hod. návrat. V. Nový upozorňuje na nedodržení vyhotovení zápisu do 10 dní od 
ukončení VZ. M. Oplt informuje, že obdržel negativní lustrační osvědčení a sděluje: citace: 
„Vyzývám paní Javorčekovou, pana Sejkoru, pana Nového a paní Kindlovou k politické 
odpovědnosti a dostatečné sebereflexi včetně zvážení složení zastupitelského mandátu. 
Žádám je o veřejnou omluvu na veřejném zasedání, ale i u adresátů, kam pomlouvačné emaily 
směřovaly. Pokud jde o iniciátora této pomluvy, tedy pana Petrů, žádám rovněž jeho omluvu. 
Pokud tak neučiní, zvažuji přijetí dalších právních kroků.“ Konec citace. (celé vyjádření je 
přílohou tohoto zápisu). Pan Nový odpovídá, že pouze komentoval email pana Petrů, 
požaduje jeho přečtení (citace emailu V. Nového je na žádost V. Nového přílohou zápisu). P. 
Javorčeková odpovídá, že není autorem této kauzy, pouze vyjádřila své názory. Také zmiňuje 
zajímavé dokumenty, které jí byly o činnosti pana Oplta zpřístupněny v Archivu 
bezpečnostních složek, včetně informace o skartaci hlavní složky, a tím pádem se omlouvat 
rozhodně nebude. Z řad občanů nebyla k tomuto bodu v době projednání vznesena žádná 
námitka ani žádost na doplnění tohoto zápisu. Předsedající tedy podala:  
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis číslo 1/2013 ze dne 
28.1.2013 
 
Pro:    Leflerová, Oplt, Mrázková, Burešová, Dědič 
Proti:  Javorčeková, Nový 
Zdržel se: Sejkora 
Usnesení č. 2 přijato pěti hlasy 
 
3-Kontrola usnesení z minulého zasedání 
Předseda kontrolního výboru p. Dědič oznámil, že usnesení, vzniklá ze zasedání 1/2013, jsou 
průběžně plněna. 
Zastupitelstvo bere na vědomí 
 
4-Program zasedání: Předsedající přednesla návrh programu tak, jak byl uveřejněn na úřední 
desce. Uvedla, že došlo ke změně v původním programu. Přednesla původní návrh programu:  
Původní návrh programu:  

1) Zahájení zasedání městského zastupitelstva 
2) Kontrola zápisu z minulého zasedání  
3) Kontrola pln ění usnesení 
4) Program zasedání 
5) Vyhlášení konkurzu na ředitele/ku ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 
6) Vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ku DPS Buštěhrad 
7) Rozpočtové opatření 2012 
8) Plán práce Kontrolního výboru 
9) Plán práce Finančního výboru 
10) Smlouva o ukládce odpadů – Halda Buštěhrad 
11) Dodatek č.7 k příloze č.1smloluvy č.2009/2/017 o sběru vyt říděných složek 

komunálního odpadu 
12) Hospodářský výsledek ZUŠ – návrh na rozdělení 
13) DPS:  

a) Výroční zpráva 
b) Ceník služeb 
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c) Smlouva o poskytování péče Zájezd 
d) Smlouva o poskytování služeb Hřebeč 
e) Smlouva o poskytování služeb Lidice 

14) Vyvěšení záměru na prodej pozemku 
15) Pověření kontrolního výboru prověřením smluv, uzavřených MěÚ od počátku 
činnosti současného zastupitelstva a to těch smluv, které nebyly schváleny 
zastupitelstvem 

16) Obecná diskuze 
 
Předsedající podala návrh na doplnění programu o tyto body:  
 
Informace o veřejném ústním jednání o BPS Kladno 
Pro:    Leflerová, Oplt, Mrázková, Burešová, Dědič, Javorčeková, Sejkora 
Proti: 0 
Zdržel se: Nový 
Návrh přijat sedmi hlasy  
Vyjádření pana Jindřicha Jinocha k ústnímu jednání o BPS Kladno. 
 
Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 
Pro:    Leflerová, Oplt, Mrázková, Burešová, Dědič, Javorčeková, Nový 
Proti: 0 
Zdržel se: Sejkora 
Návrh přijat sedmi hlasy 
 
Žádost o zařazení do registru uchazečů o byt v DPS- pí Trejbalová 
Pro:    Leflerová, Oplt, Mrázková, Burešová, Dědič, Javorčeková, Nový, Sejkora 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Návrh přijat jednomyslně 
 
Finanční vyrovnání města Buštěhrad s manželi Kuběnskými ohledně investice do 
rekonstrukce městského bytu 
Pro:    0 
Proti: Leflerová, Oplt, Mrázková, Burešová, Dědič, Javorčeková, Nový, Sejkora 
Zdržel se: 0 
Návrh zamítnut  
 
Návrh mandátní smlouvy mezi městem Buštěhradem a Ing. Jindřichem Jinochem 
Pro:    Leflerová, Oplt, Mrázková, Burešová  
Proti: 0 
Zdržel se: Sejkora, Dědič, Javorčeková, Nový 
Návrh zamítnut 
 
P.Sejkora: Návrh na zařazení bodu odvolání předsedy Kontrolního výboru Romana 
Dědiče a odvolání člena Kontrolního výboru p. Semráda (celý návrh je přílohou zápisu) 
Pro:    Nový, Javorčeková, Sejkora  
Proti:  Leflerová, Oplt, Mrázková, Burešová, Dědič 
Zdržel se: 0 
Návrh zamítnut 
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V.Nový: Návrh na zařazení bodu odvolání starostky pro porušování Jednacího řádu a 
pro porušování povinnosti odpovídat na dotazy občanů 
Pro:    Nový, Javorčeková, Sejkora  
Proti:  Leflerová, Oplt, Mrázková, Burešová, Dědič 
Zdržel se: 0 
Návrh zamítnut 
V 18:17 hodin V. Nový odchod. 
 
Předsedající podala: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje doplněný 
program zasedání zastupitelstva včetně doplněných schválených bodů 
Pro:    Javorčeková, Leflerová, Oplt, Mrázková, Burešová, Dědič 
Proti:  Sejkora 
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 4 přijato šesti hlasy 
Diskuze: Do diskuze o povinnostech zastupitele (po odchodu zastupitele Nového) se zapojili: 
Pí Novotná-Opltová cituje ze zákona pasáž o povinnostech zastupitele na adresu V. Nového a 
vyzývá, aby zvážil setrvání ve funkci zastupitele, stejně tak vyzvala i P. Sejkoru. D. 
Javorčeková-je to subjektivní názor, jak kdo ze zastupitelů je nebo není užitečný a je nebo 
není ku prospěchu města. Za tohoto stavu zastupitelstva není pro opozici možné prosadit 
jakýkoli návrh. 
18:21 hodin odchod D. Javorčeková a P. Sejkora. J. Blesk oznamuje, že V. Nový zastupuje 
jeho jako voliče. 
 
M.Oplt: Podává dodatečný návrh na přednostní zařazení dalšího bodu - změna ÚP.č.5  
Pro:    Leflerová, Oplt, Mrázková, Burešová, Dědič 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Návrh přijat jednomyslně 
 
5-M.Burešová: Podává návrh usnesení na zvolení nového ověřovatele. J. Leflerová 
navrhuje M.Burešovou 
Předsedající konstatuje, že zastupitelé jsou přítomni v počtu nadpoloviční většiny a 
zastupitelstvo je tak usnášeníschopné. 
Pro:  Leflerová, Oplt, Mrázková, Burešová, Dědič 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Usnesení č.5 přijato jednomyslně 
Ověřovatelkou zápisu zvolena M. Burešová. 
 
Vyjádření pana Jinocha k BPS Kladno, přednesl všechny námitky, které byly uplatněny. 
Zastupitelstvo bere na vědomí 
Diskuze: J.Kopsová děkuje J.Jinochovi, děkuje zastupitelům za zaangažování pí Petránkové 
v oblasti právní porady, doporučuje zastupitelům schválení mandátní smlouvy panu 
Jinochovi. 
 
6-Změna Územního plánu č.5 
M.Oplt předkládá návrh na změnu ÚP č.5. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje změnu Územního plánu č.5.  
Pro:  Leflerová, Oplt, Mrázková, Burešová, Dědič 
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Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 6 jednomyslně přijato 
 
7- Vyhlášení konkurzu na ředitele / ředitelku ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 
Předsedající informuje, že obdržela písemnou informaci od ředitelky ZŠ a MŠ Oty Pavla pí 
Sklenářové o rozhodnutí ukončit své působení ve funkci ředitelky školy k datu 30.6.2013. Na 
základě této informace žádá předsedající zastupitele, aby schválili vyhlášení konkurzu na tuto 
pozici. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyhlášení konkurzu na pozici 
ředitel / ředitelka ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad. 
Pro:  Leflerová, Oplt, Mrázková, Burešová, Dědič 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 7 jednomyslně přijato 
Diskuze: M. Burešová – paní ředitelka oznámila již koncem roku 2012 svůj úmysl ukončit 
své působení ve funkci. 
 
8- Návrh na vyhlášení výběrového řízení  na pozici ředitele / ředitelky DPS Buštěhrad 
Předsedající informuje, že obdržela písemnou informaci o rezignaci ředitelky Domova 
s pečovatelskou službou Buštěhrad, předběžně k datu 24.7.2013. Na základě této skutečnosti 
žádá zastupitele o vyslovení souhlasu s vyhlášením výběrového řízení na tuto pozici.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyhlášení výběrového řízení na 
pozici ředitel / ředitelka Domova s pečovatelskou službou Buštěhrad. 

Pro:  Leflerová, Oplt, Mrázková, Burešová, Dědič 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 8 jednomyslně přijato 
 

9- Rozpočtové opatření 2012 

M. Burešová informuje o rozpočtovém opatření 2012, jehož vytvoření bylo schváleno 
zastupiteli na zasedání č.6/2012 ze dne 19.12.2012 a předloženo jako doplnění programu na 
zasedání č. 1/2013 dne 28.1.2013. Jedná se o vyrovnání účetního stavu ke konci roku 2012. 

Zastupitelstvo bere na vědomí 

 

10- Plán práce Kontrolního výboru pro rok 2013 

R. Dědič seznámil přítomné s plánem práce Kontrolního výboru na rok 2013. (Plán práce KV 
je přílohou zápisu). 

Diskuze: p. Helísek-žádá připojit ke kontrole také kontrolu vypouštění odpadů do rybníků. R. 
Dědič-připojí k plánu kontrol. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Plán práce Kontrolního 
výboru na rok 2013 

Pro:  Leflerová, Oplt, Mrázková, Burešová, Dědič 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
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Usnesení č. 10 jednomyslně přijato 
 

11- Plán práce Finančního výboru pro rok 2013 
M. Burešová seznámila přítomné s plánem práce Finančního výboru pro rok 2013. Uvádí, že 
FV i KV má právo namátkově kontrolovat příspěvkové organizace mimo schválený plán 
kontrol. Diskuze: p. Zámyslický na téma poplatku za vodu, zda provozovatel čističky přispívá 
nějakou částkou do kasy města. J. Leflerová - nepřispívá, bude setkání s ředitelem 
Středočeských vodáren, nastíní tento požadavek. P. Komůrka-je povinnost připojit se na 
vybudovanou kanalizaci, pokud má občan zřízenu vlastní čističku odpadních vod? J. Jinoch- 
je to povinnost, není povinností, jen pokud to technické možnosti nedovolují. P. Blesk-
zjišťuje někdo, zdali jsou všichni připojeni na kanalizaci? R. Dědič-vodárny mají vlastní 
metodu na zjišťování připojení, kterou uplatňují. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Plán práce Finančního výboru 
pro rok 2013 

Pro: Leflerová, Oplt, Burešová, Dědič, Mrázková 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 11 jednomyslně přijato  
P. Blesková - žádá o vyrozumění o provedení kontroly v DPS s větším časovým předstihem, 
kvůli letním dovoleným zaměstnanců. M. Burešová-bere na vědomí. 

 
12- Návrh Smlouvy č. SML02/2013 o ukládce odpadů v areálu skládky Haldy Buštěhrad 
mezi společností Real Eko Technik spol. s. r. o., IČ: 26179113 a městem Buštěhradem 
Předsedající předkládá zastupitelům návrh smlouvy č. SML02/2013 o ukládce odpadů 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o ukládce odpadů na 
skládce Halda Buštěhrad a pověřuje starostku města Buštěhradu podpisem Smlouvy č. 
SML02/2013 o ukládce odpadů na skládce Halda Buštěhrad. 
 
Pro: Leflerová, Oplt, Burešová, Dědič, Mrázková 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 12 jednomyslně přijato  
 
13- Dodatek č. 7 k příloze č.1 smlouvy č. 2009/2/017 o sběru vyt říděných složek 
komunálního odpadu mezi MPS Kladno a městem Buštěhrad 
Předsedající předkládá návrh dodatku, který byl projednán na pracovní poradě. Uvádí, že ceny 
jsou ve stejné výši, jako pro rok 2012, pouze se zvýšil počet „hnízd“ pro nádoby na tříděný 
odpad a tím se částka navyšuje.  
Diskuze: R. Dědič- nelze zjistit levnějšího dodavatele? J. Leflerová-byl učiněn průzkum, ale 
ceny jsou vyšší než u MPS. M. Burešová-nelze vyjednat slevu v platbě? J. Leflerová-MPS 
není ochotna ke slevě. Pí Kopsová - popelnice na bioodpad jsou na Kladně zdarma, proč u nás 
ne? M. Burešová-protože občanům Kladna platí biopopelnice město Kladno. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh dodatku č.7 a pověřuje 
starostku města podpisem dodatku č.7 k příloze č.1smlouvy č.2009/02/017 o sběru 
vytříděných složek komunálního odpadu mezi MPS Kladno a městem Buštěhrad. 
 



Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2/2013 ze dne 28.2.2013 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2 / 2013 ze dne 28.2.2013 
 7 

Pro: Leflerová, Oplt, Burešová, Dědič, Mrázková 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 13 jednomyslně přijato  
 
14- Hospodářský výsledek ZUŠ 
Předsedající předložila návrh ředitele ZUŠ na rozdělení hospodářského výsledku ZUŠ. 
Celková částka hospodářského výsledku činí 136 095,36 Kč. Návrh rozdělení: do fondu 
odměn 30% částky tedy 40 828,-Kč, do fondu rezervního 70% tedy částku 95 267,36 Kč. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje návrh rozdělení 
hospodářského výsledku ZUŠ Buštěhrad za rok 2012 v poměru 30% do fondu odměn, tedy 
částku 40 828,-Kč a 70% do fondu rezervního, tedy částku 95 267,36 Kč. 
 
Pro: Leflerová, Oplt, Burešová, Dědič, Mrázková 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 14 jednomyslně přijato  
 
15- DPS - a) výroční zpráva 

                  b) ceník služeb 

                  c) smlouva o poskytování péče Zájezd 

                  d) smlouva o poskytování péče Hřebeč 

                  e) smlouva o poskytování péče Lidice                   

Zastupitelé se měli možnost seznámit s Výroční zprávou DPS, ke které neměli žádné 
připomínky, stejně tak i k rozšířenému ceníku služeb. Byli seznámeni také se Smlouvami o 
poskytování péče pro výkon pečovatelské služby v obcích Zájezd, Lidce, Hřebeč.Byli 
seznámeni s návrhem o zařazení do registru uchazečů o byt v DPS-pí Trejbalová. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje: 

a)Výroční zprávu DPS 

b)Ceník služeb DPS 

c) Smlouvu o poskytování péče výkonu pečovatelské služby pro obec Zájezd  

d) Smlouvu o poskytování péče výkonu pečovatelské služby pro obec Hřebeč 

e) Smlouvu o poskytování péče výkonu pečovatelské služby pro obec Lidice 

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

16- Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 2212 

Předsedající seznámila zastupitele se žádostí občana o odprodej části městského pozemku 
parc. číslo 2212. Celková výměra pozemku je 676 m2. 
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Diskuze: M. Burešová – není zde pro město nějaká překážka? J. Leflerová - není. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu souhlasí s vyvěšením záměru na prodej 
části pozemku parč. č. 2212. 

Pro: Leflerová, Oplt, Burešová, Dědič, Mrázková 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 16 jednomyslně přijato  
 

17- Návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 

Ředitelka ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad doručila návrh na rozdělení hospodářského výsledku 
školy v celkové výši 177 491,45 Kč v poměru 40 000,-Kč do fondu odměn a 137 491,45 Kč 
do fondu rezervního. 

Diskuze: 0 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozdělení hospodářského 
výsledku ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad podle návrhu, tzn. 40 000 Kč do fondu odměn, 
137 491,45kč do fondu rezervního. 

Pro: Leflerová, Oplt, Burešová, Dědič, Mrázková 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 17 jednomyslně přijato  
 
18-Návrh na doplnění plánu kontrol Kontrolního výboru- prov ěření uzavřených smluv 
MěÚ od počátku činnosti tohoto zastupitelstva, zejména těch, které nebyly schváleny 
zastupitelstvem. 
Návrh podala písemně zastupitelka Javorčeková. 
Diskuze: R. Dědič souhlasí, požaduje termín do konce září 2013. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor zařazením do plánu práce 
na rok 2013 požadavek prověření smluv MěÚ od počátku činnosti tohoto zastupitelstva, a to  
těch, které nebyly schváleny zastupitelstvem, s termínem do konce září roku 2013. 
 
Pro: Leflerová, Oplt, Burešová, Dědič, Mrázková 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 18 jednomyslně přijato  
 
19- Návrh na zařazení do registru čekatelů na byt v DPS 
V. Mrázková předkládá žádost pí Trejbalové o zařazení do registru žadatelů o byt v DPS 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje zařazení žádosti pí Trejbalové o byt v DPS 
do registru uchazečů o byt. 
Pro: Leflerová, Oplt, Burešová, Dědič, Mrázková 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 19 jednomyslně přijato  
 
20- Návrh na pořízení změny Územního plánu města Buštěhradu č. 5 
M. Oplt předkládá návrh na pořízení změny ÚP města Buštěhradu č. 5. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje:  
a) pořízení změny územního plánu města Buštěhradu č. 5, o kterém rozhodlo zastupitelstvo 
z vlastního podnětu podle §6 odst.5 písm.a) a §44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
b) uzavření Smlouvy o dílo a mandátní smlouvy podle § 6, odst. 6, písm. b) stavebního 
zákona na pořízení a zhotovení změny č. 5 ÚP města Buštěhradu mezi městem Buštěhrad a 
právnickou osobou  PRISVICH, s.r.o., IČ:27101053, oprávněnou k výkonu územně 
plánovací činnosti podle §24 odst. 1 stavebního zákona, jako výkonným pořizovatelem a 
zhotovitelem změny č.5.a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. 
c)pověřuje zastupitele pana Miroslava Oplta k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem 
změny ÚPM Buštěhrad č. 5 jako „určený zastupitel“ ve smyslu § 47, odst. 1 a násl. 
stavebního zákona. 
 
Pro: Leflerová, Oplt, Burešová, Dědič, Mrázková 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 20a), 20b), 20c) jednomyslně přijato  
 
 
 
21- Obecná diskuze 
M Oplt informuje, že Mikroregion údolí lidického potoka se na svém zasedání usnesl 
navrhnout zastupitelům jednotlivých obcí DSO MÚLP společný nákup energií přes 
Českomoravskou komoditní burzu. Dále uvádí, že se MÚLP podařilo získat celkem 9 mil. Kč 
na dotacích od Letiště Praha. Na tento rok je to pro Buštěhrad 1mil.Kč. Pokusí se zohlednit ve 
finančním vyrovnání zvýšený hluk od května 2013 do září 2013. P. Blesk: je možné zajistit 
monitoring tohoto hluku, Lidice údajně mají možnost. M. Oplt: iniciace o odškodnění vzešla 
od letiště, budeme jednat o kompenzaci pro Buštěhrad. P. Jinoch: tento záměr letiště podléhá 
posouzení vlivu na životní prostředí, letiště má za povinnost kompenzovat obcím zvýšenou 
hlukovou zátěž. 
 
Tím byl program zasedání vyčerpán, předsedající ukončila zasedání ve 20:00 hodin. 
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Usnesení 

Ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu 

Č. 2/ 2013 ze dne 28.2.2013 
 
 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 2/2013 ze dne 28.2.2013 přijalo tato usnesení:  
 
Schvaluje: 
 
Usnesením č.1 – ověřovatele zápisu Romana Dědiče, Danielu Javorčekovou, zapisovatelku 
Dagmar Novotnou. 
Usnesením č. 2 – zápis ze zasedání zastupitelstva č. 1 / 2013 ze dne 28.1.2013 
Usnesením č. 4 – předložený doplněný program zasedání zastupitelstva č. 2/2013 dne 
28.2.2013 
Usnesením č. 5 – ověřovatele zápisu Miroslavu Burešovou 
Usnesením č. 6 – souhlas se změnou ÚP města Buštěhradu č. 5 
Usnesením č. 7 – souhlas s vyhlášením konkurzu na pozici ředitele / ředitelky ZŠ a MŠ Oty 
Pavla Buštěhrad, okres Kladno 
Usnesením č. 8- souhlas s vyhlášením výběrového řízení na pozici ředitele / ředitelky DPS 
Buštěhrad 
Usnesením č. 10 – plán práce Kontrolního výboru pro rok 2013 
Usnesením č. 11 – plán práce Finančního výboru pro rok 2013 
Usnesením č. 12 – smlouvu o ukládce odpadů na skládce Halda Buštěhrad a pověřuje 
starostku města Buštěhradu podpisem Smlouvy č. SML02/2013 o ukládce odpadů na skládce 
Halda Buštěhrad. 
Usnesením č. 13 – schvaluje návrh dodatku č. 7 a pověřuje starostku města podpisem dodatku 
č. 7 k příloze č.1smlouvy č.2009/02/017 o sběru vytříděných složek komunálního odpadu 
mezi MPS Kladno a městem Buštěhrad 
Usnesením č. 14 – schvaluje návrh rozdělení hospodářského výsledku ZUŠ Buštěhrad za rok 
2012 v poměru 30% do fondu odměn, tedy částku 40 828,-Kč a 70% do fondu rezervního, 
tedy částku 95 267,36 Kč 
Usnesením č. 15/a) Výroční zprávu DPS 
Usnesením č. 15/b) Ceník služeb DPS 
Usnesením č. 15/c) Smlouvu o poskytování péče výkonu pečovatelské služby pro obec 
Zájezd 
Usnesením č.15/d) Smlouvu o poskytování péče výkonu pečovatelské služby pro obec 
Hřebeč 
Usnesením č.15/e) Smlouvu o poskytování péče výkonu pečovatelské služby pro obec Lidice 
Usnesením č. 16 – souhlas s vyvěšením záměru na odprodej části pozemku parc.č. 2212 o 
celkové výměře 676 m2 

Usnesením č. 17 - rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad podle 
návrhu, tzn. 40 000 Kč do fondu odměn, 137 491,45kč do fondu rezervního. 

Usnesením č. 18 – pověření kontrolního výboru zařazením do plánu práce na rok 2013 
požadavek na  prověření  smluv MěÚ od počátku činnosti současného zastupitelstva a to těch 
smluv, které nebyly schváleny zastupitelstvem, s termínem do konce září roku 2013. 
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Usnesením č. 19 – návrh na zařazení paní Trejbalové do registru uchazečů o byt v DPS 
Usnesením č. 20/a) pořízení změny územního plánu města Buštěhradu č.5, o kterém rozhodlo 
zastupitelstvo z vlastního podnětu podle §6 odst.5písm.a) a §44 písm.a)zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Usnesením č. 20/b) uzavření Smlouvy o dílo a mandátní smlouvy podle § 6, odst.6, písm. b) 
stavebního zákona na pořízení a zhotovení změny č.5 ÚP města Buštěhradu mezi městem 
Buštěhrad a právnickou osobou  PRISVICH, s.r.o., IČ:27101053, oprávněnou k výkonu 
územně plánovací činnosti podle §24 odst.1 stavebního zákona, jako výkonným 
pořizovatelem a zhotovitelem změny č.5. a pověření starostky podpisem této smlouvy. 
Usnesením 20/c) pověřuje zastupitele pana Miroslava Oplta k tomu, aby spolupracoval 
s pořizovatelem změny ÚPM Buštěhrad č. 5 jako „určený zastupitel“ ve smyslu § 47, odst. 1 a 
násl. stavebního zákona. 
 
 

Bere na vědomí:   
1) Kontrolu usnesení ze zasedání 1/ 2013 
2) Rozpočtové opatření 2012 
3) Vyjádření pana Ing. J. Jinocha o uplatnění námitek při veřejném ústním jednání o BPS 

Kladno dne 12.2.2013 
 
 
Zápis vyhotoven dne:  6.3.2013 
 
 
Ověřovatelé: 
 
Roman Dědič         ______________Daniela Javorčeková – do 18:21hod.____________ 
 
Miroslava Burešová  _________________ 
 
Starostka města:  
 
Ing. Jitka Leflerová   _____________ 
 
 
 
Přílohy zápisu: č.1 Prezenční listina 
    č.2 Plán práce Finančního výboru pro rok 2013 
    č.3 Plán práce Kontrolního výboru pro rok 2013 
    č.4 Návrh P. Sejkory na usnesení zastupitelstva 
    č.5 Email V. Nového v reakci na email p. Petrů 
    č.6 Vyjádření M. Oplta k nařčení jeho osoby 
  














