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Zápis 
 

Ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), 
které se konalo dne 3. 12. 2014 od 17.30 hod. ve společenském sále zámku Buštěhrad 

č. 2/2014 
Č. j.:      1993  / 2014 

 
Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda Kindlová, Jitka Leflerová, Jiří Blesk, Linda 

Libertinová, Věra Mrázková, Jan Mrkvička, Milan Mudra, Pavel Vavruška, Jiří 
Müller, Antonín Jeřábek 

   
Omluveni:   0 
Hosté:  0 
V sále přítomno v době zahájení 16 občanů. 
 
Pořizován audio záznam. 
 
1-Zahájení zasedání:  
Zasedání zastupitelstva města Buštěhradu zahájila v 17:35 hodin a dále řídila starostka města 
Daniela Javorčeková (dále jako předsedající). Předsedající přivítala přítomné a konstatovala, 
že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a bylo řádně vyhlášeno.  Informace podle § 93 odst. 1 
zákona o obcích byla na obou úředních deskách městského úřadu zveřejněna v souladu se 
zákonem po dobu nejméně 7 dní a to od 25. 11. 2014 do 3. 12. 2014. Předsedající dále na 
základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že přítomno je 11 
členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné. (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 
 
1- Určení ověřovatelů a zapisovatelky 
Předsedající navrhla jako zapisovatelku Dagmar Novotnou a jako ověřovatele zápisu V. 
Mrázkovou a J. Bleska. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje jako zapisovatelku Dagmar 
Novotnou a určuje ověřovatele zápisu V. Mrázkovou a J. Bleska. 
Pro:  11    Proti:  0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 1 schválen 11 hlasy. 
 
2- Složení slibu nového člena zastupitelstva – Jiří Müller 
Předsedající uvádí, že zvolená zastupitelka Jana Zemanová podala rezignaci na post 
zastupitele.  Jako další postupuje na její místo ze stejného volebního subjektu pan Jiří Müller, 
který mandát zastupitele přijímá. Předsedající tedy vyzvala pana Müllera, aby v souladu s § 
69 odst. 2 zákona o obcích přikročil ke složení slibu.  
Předsedající přečetla slib, stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích: „ Slibuji věrnost České 
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu 
města Buštěhradu a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. J. Müller 
složil slib pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. 
J. Müllerovi bylo z rukou předsedající předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva 
města podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů v platném znění. 
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3- Kontrola usnesení ze zasedání č. 1/2014-ust. 
Předsedající sdělila, že usnesení bylo na předcházejícím zasedání přijato k návrhu na povolení 
pořádání tanečních kurzů v sále zámku, byla vyhotovena smlouva o dočasném pronájmu za 
účelem zajištění plateb za energie. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
________________________________________________________________________ 
4- Schválení zápisu ze zasedání č. 1/2014-ust. 
Předsedající vyzvala ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání, Milana Mudru a Lindu 
Libertinovou, aby sdělili, zda zápis obsahuje všechny náležitosti a zdali jej ověřili. Oba 
jmenovaní shodně prohlásili, že ano. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis z ustavujícího zasedání č. 
1/2014-ust., ze dne 5. 11. 2014. 
Pro:  11    Proti:  0     Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 4 schválen 11 hlasy. 
_________________________________________________________________________ 
5- Návrh programu/doplnění programu/schválení programu 
Návrh usnesení: ZMB schvaluje doplněný program zasedání. 
Předsedající oznámila, že navržený a oznámený program chce rozšířit ještě o další body, které 
byly známy až po vyvěšení programu.  
Navržený program: 
1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 
2. Slib zastupitele / J. Müller/ 
3. Kontrola usnesení ze zasedání č. 1/2014-ust. 
4. Schválení zápisu ze zasedání č. 1/2014-ust. 
5. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 
6. Rozpočtové opatření 
7. Investiční dotace pro ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 
8. Volba předsedy Kontrolního výboru / návrh: T. Jeřábek/ (dále KV) 
9. Volba členů Kontrolního výboru 
10. Volba členů Finančního výboru (dále FV)  

a) jednací řád FV 2014-2018 
b) plán práce FV pro rok 2015 

11.  Volba členů Stavebního výboru 
12.  Volba členů Sportovního výboru 
13.  Volba předsedy Výboru pro životní prostředí  
14.  Volba členů Výboru pro životní prostředí 
15. Volba členů Grantového a dotačního výboru 
16. Volba členů Sociálního a zdravotního výboru 
17. Volba členů Kulturního výboru  
18. Stavba veřejného osvětlení v ul. Prokopova, Sadová, Na Strži – cenové nabídky 
19. Změna statutu Buštěhradského zpravodaje – časopis zastupitelstva města 

a) volba redakční rady BZ 
20. Pořízení nového územního plánu 
21. Výběr z nabídky na pořízení personálního auditu na MěÚ 
22. Výběr z nabídky na tisk a grafické zpracování Buštěhradského zpravodaje 
23. Návrh směnné smlouvy o převodu vlastnictví nemovitých věcí / spoluvlastníci Alena 

Daniela Billgert, Joseph Jagr, Iva Stepan/  
24. Žádost o směnu pozemků – pí Zárubová 
25. Vyvěšení záměrů: 

a) na  prodej pozemku parc. č. 1662, výměra 30m2 / žadatel p. Bílek/ 



Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2/2014 ze dne 3. 12. 2014 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2 / 2014 ze dne 3. 12. 2014 
 3 

b) na prodej části pozemku parc. č. 1505/9, výměra 48,2 m2 /žadatel M.Skřipec/ 
26. Žádost ředitelky ZŠ a MŠ o výjimku z počtu žáků v MŠ 
27. Zápis ze zasedání školské rady 
28. Žádost o odměnu pro ředitele ZUŠ 
29. Žádost o odměnu pro ředitelku DPS 
30. Žádost o odměnu pro ředitelku ZŠ a MŠ Oty Pavla 
31. Obsazení bytové jednotky v nouzové situaci 
32. Žádost p. Majora do registru čekatelů na byt v DPS 
33. Darovací smlouva s MÚLP / vybudovaný chodník/  
34. Schválení pronájmu Kulturního střediska pro RC Pelíšek 
35. Schválení pronájmu rybníka pro Rybářský spolek Buštěhrad 
36. Schválení prodeje pozemků (záměry byly již vyvěšeny i sejmuty): 

a)  Parc. č.  132/3 a 131/1 -Kůrkovi – za 11 644,- Kč  
b) Parc. č. 899-Pachmanová – 27 000,- Kč c) Parc. č. 1505/8,1506/4-Carthy – 

pověření     starostky k uzavření nové kupní smlouvy 
d)  Část pozemku parc. č. 1241 - Trojánek - za 100,-Kč  
e)  Část pozemku parc. č. 450/2 -Růžička – za 400,-Kč  
f)  Část pozemku parc. č. 1505/8 a 1506/4 - Kroupovi – za 3.900,-Kč  
g)  ČEZ Distribuce a.s.  - určení ceny 

37. Žádost ZO Harckých kanárů o bezplatné užívání prostorů bývalé gynekologie za  
účelem pořádání místní soutěže kanárů ve dnech 28. 12. – 29. 12. 2014. 

38. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Buštěhrad a RWE Gas Net, s. r. o. 
39. Obecná diskuze 
 
Vyzvala také zastupitele, zdali mají návrh na doplnění původně oznámeného programu – ne.  
D. Javorčeková podala návrh na doplnění bodů do programu a jejich schválení o zařazení do 
programu zasedání zastupitelstva a to o body pod číslem: 
 
18. Stavba veřejného osvětlení v ul. Prokopova, Sadová, Na Strži – cenové nabídky 
Pro:   11  Proti:    0  Zdržel se:  0 
33. Darovací smlouva s MÚLP / vybudovaný chodník/  
Pro:   11  Proti:    0  Zdržel se:  0 
39. Schválení podání podnětu kladenskému magistrátu k prověření účelnosti obchvatu 
(Plánovaný tzv. severní obchvat města) 
Pro:   10  Proti:    1  Zdržel se:  0 
40. Schválení Pravidel pro poskytnutí neinvestičního účelového finančního příspěvku z 
rozpočtu města Buštěhradu na rok 2015 
Pro:   11  Proti:    0  Zdržel se:  0 
41. Schválení podání odvolání ve věci Gonura Property  
Pro:   11  Proti:    0  Zdržel se:  0 
42. Pověření místostarostky Mgr. Magdy Kindlové  
Pro:   11  Proti:    0  Zdržel se:  0 
43. Seznámení s výsledky předběžného auditu 
Pro:   11  Proti:    0  Zdržel se:  0 
44. Schválení vyvěšení záměru o prodloužení nájemní smlouvy bytu v ul. Kladenská 207, 
Buštěhrad, (žadatel p. Havlík). 
Pro:   11  Proti:    0  Zdržel se:  0 
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Doplněný program:  
1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 
2. Slib zastupitele / J. Müller/ 
3. Kontrola usnesení ze zasedání č. 1/2014-ust. 
4. Schválení zápisu ze zasedání č. 1/2014-ust. 
5. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 
6. Rozpočtová opatření 
7. Investiční dotace pro ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 
8. Volba předsedy Kontrolního výboru / návrh: T. Jeřábek/ (dále KV) 
9. Volba členů Kontrolního výboru 
10. Volba členů Finančního výboru (dále FV)  

a) jednací řád FV 2014-2018 
b) plán práce FV pro rok 2015 

11.  Volba členů Stavebního výboru 
12.  Volba členů Sportovního výboru 
13.  Volba předsedy Výboru pro životní prostředí  
14.  Volba členů Výboru pro životní prostředí 
15. Volba členů Grantového a dotačního výboru 
16. Volba členů Sociálního a zdravotního výboru 
17. Volba členů Kulturního výboru  
18. Stavba veřejného osvětlení v ul. Prokopova, Sadová, Na Strži – cenové nabídky 
19. Změna statutu Buštěhradského zpravodaje – časopis zastupitelstva města 

a) volba redakční rady BZ 
20. Pořízení nového územního plánu 
21. Výběr z nabídky na pořízení personálního auditu na MěÚ 
22. Výběr z nabídky na tisk a grafické zpracování Buštěhradského zpravodaje 
23. Návrh směnné smlouvy o převodu vlastnictví nemovitých věcí / spoluvlastníci Alena 

Daniela Billgert, Joseph Jagr, Iva Stepan/  
24. Žádost o směnu pozemků – pí Zárubová 
25. Vyvěšení záměrů: 

a) na  prodej pozemku parc. č. 1662, výměra 30m2 / žadatel p. Bílek/ 
b) na prodej části pozemku parc. č. 1505/9, výměra 48,2 m2 /žadatel M.Skřipec/ 

26. Žádost ředitelky ZŠ a MŠ o výjimku z počtu žáků v MŠ 
27. Zápis ze zasedání školské rady 
28. Žádost o odměnu pro ředitele ZUŠ 
29. Žádost o odměnu pro ředitelku DPS 
30. Žádost o odměnu pro ředitelku ZŠ a MŠ Oty Pavla 
31. Obsazení bytové jednotky v nouzové situaci 
32. Žádost p. Majora do registru čekatelů na byt v DPS 
33. Darovací smlouva s MÚLP / vybudovaný chodník/  
34. Schválení pronájmu Kulturního střediska pro RC Pelíšek 
35. Schválení pronájmu rybníka pro Rybářský spolek Buštěhrad 
36. Schválení prodeje pozemků (záměry byly již vyvěšeny i sejmuty): 

a)  Parc. č.  132/3 a 131/1 -Kůrkovi – za 11 644,- Kč  
b) Parc. č. 899-Pachmanová – 27 000,- Kč c) Parc. č. 1505/8,1506/4-Carthy –  

pověření     starostky k uzavření nové kupní smlouvy 
d)  Část pozemku parc. č. 1241 - Trojánek - za 100,-Kč  
e)  Část pozemku parc. č. 450/2 -Růžička – za 400,-Kč  
f)  Část pozemku parc. č. 1505/8 a 1506/4 - Kroupovi – za 3.900,-Kč  
g)  ČEZ Distribuce a.s.  - určení ceny 
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37. Žádost ZO Harckých kanárů o bezplatné užívání prostorů bývalé gynekologie za 
účelem pořádání místní soutěže kanárů ve dnech 28. 12. – 29. 12. 2014. 
38. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Buštěhrad a RWE Gas Net, s. r. o. 
39. Schválení podání podnětu kladenskému magistrátu k prověření účelnosti obchvatu 

(Plánovaný tzv. severní obchvat města) 
40. Schválení Pravidel pro poskytnutí neinvestičního účelového finančního příspěvku z 

rozpočtu města Buštěhradu na rok 2015 
41.   Schválení podání odvolání ve věci Gonura Property – (město se odvolá ke krajskému 

soudu) 
42. Pověření místostarostky Mgr. Magdy Kindlové 
43.  Seznámení s výsledky předběžného auditu 
44.  Schválení vyvěšení záměru o prodloužení nájemní smlouvy bytu v ul. Kladenská 207, 

Buštěhrad, (žadatel p. Havlík). 
45.  Obecná diskuze 
 
Předsedající přednesla: 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný program zasedání 
Zastupitelstva města Buštěhradu. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 5 byl schválen 11 hlasy. 
 
 
6- Rozpočtová opatření 
Předsedající seznamuje přítomné s návrhem na přijetí usnesení ohledně stanovení kompetencí 
starostky města provádět rozpočtová opatření bez předchozího souhlasu zastupitelstva. 
Zastupitelstvo města Buštěhradu stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty 
města k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 
 
1. Na příjmové straně rozpočtu: 
 
a) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 1 (daňové příjmy). Tyto prostředky nesmí 
starosta města zapojit do výdajů, ale jsou rozpočtovány do financování. O jejich případném 
zapojení do výdajů rozhodne zastupitelstvo, 
 
b) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 2 (nedaňové příjmy) a třídy 3 (kapitálové 
příjmy) do výše 100.000,- Kč. Tyto prostředky nesmí starosta zapojit do výdajů rozpočtu 
kromě účelově určených darů, 
 
c) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté dotace) u rozpočtového zapojení 
dotací z jiných veřejných rozpočtů v případě, že zastupitelstvo schválilo aktivní účast města 
při podání žádosti o transfer nebo jsou transfery poskytovány na základě právních předpisů. 
Tyto prostředky starosta města zapojuje do výdajů. 
 
2. Na výdajové straně rozpočtu: 
 
a) navýšení závazného ukazatele do výše 100.000,- Kč v období mezi jednotlivými 
zasedáními zastupitelstva. Tato pravomoc se nevztahuje na závazné ukazatele příspěvky na 
provoz zřízeným příspěvkovým organizacím a neinvestiční účelové příspěvky z rozpočtu 
města neziskovým organizacím, popř. fyzickým osobám. Navýšení jednoho závazného 
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ukazatele musí být kompenzováno snížením jiného závazného ukazatele na výdajové straně 
rozpočtu, aby rozpočtovým opatřením nedošlo ke snížení přebytku nebo ke zvýšení schodku 
schváleného (upraveného) rozpočtu, 
 
b) přesuny v rámci jednoho paragrafu mezi třídou 5 (běžné výdaje) a třídou 6 (kapitálové 
výdaje) u akcí, které byly schváleny zastupitelstvem, ale u kterých je nutné po uskutečnění 
plnění výdajů provést správné zatřídění v souladu s rozpočtovou skladbou, 
 
c) navýšení závazného ukazatele o částku v případě potřeby i vyšší než 100.000,- Kč, 
kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj k zajištění chodu města, v případě havárií nebo 
stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno 
penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné 
úhrady. Dále v případě úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a 
další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální 
charakter, protože výdaj musí být realizován. 
 
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v 
kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení 
rozpočtového opatření starostou. 
Návrh usnesení:  
a)Zastupitelstvo města Buštěhradu stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starostky 
města k provádění rozpočtových opatření v rozsahu dle usnesení č. 6 odst. II, které bylo 
schváleno na zasedání zastupitelstva konaném dne 18. 12. 2013. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č.6a) byl schválen 11 hlasy. 
 
b) Rozpočtová opatření č. 11/2014, 12/2014, 13/2014 
Předsedkyně Finančního výboru informuje o provedených rozpočtových opatřeních číslo 
11/2014, 12/2014, 13/2014, 14/2014, které byly provedeny v rámci schválených kompetencí 
starostky města v předchozím volebním období. 
Diskuze: 0 
Zastupitelstvo města Buštěhradu bere na vědomí rozpočtová opatření č. 11/2014, 12/2014, 
13/2014 a 14/2014. 
 
c) Rozpočtové opatření č. 15/2014 
L. Libertinová zdůvodňuje přesuny v rozpočtu, definované v rozpočtovém opatření č. 
15/2014. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení:  
c) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 15 / 2014. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č.6c) byl schválen 11 hlasy. 
 
 
7- Investiční dotace pro ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 
Předsedající seznamuje přítomné s návrhem na přesunutí části neinvestiční dotace na provoz 
pro ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad pro rok 2015 a to ve výši 250.000,-Kč jako investiční 
dotaci. Ředitelka ZŠ a MŠ požádala o tento přesun v rámci potřeby zajistit nákup 
interaktivních tabulí pro výuku.  
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Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje příspěvkové organizaci 
Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad poskytnutí investiční dotace do 
investičního fondu ve výši 250 000,- Kč a zároveň snížení neinvestičního příspěvku na 
provoz o výši 250 000,- Kč. Z investiční dotace je příspěvková organizace povinna realizovat 
investiční nákup interaktivních systémů. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 7 byl schválen 11 hlasy. 
  
8- Volba předsedy Kontrolního výboru / návrh: T. Jeřábek/ (dále KV) 
Předsedající seznámila přítomné s návrhem na zvolení předsedy Kontrolního výboru. Navrhla 
pana Antonína Jeřábka. Nebyl vznesen žádný protinávrh. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí jako předsedu Kontrolního výboru 
pana Antonína Jeřábka. 
Pro: 10    Proti: 0    Zdržel se: 1 
Návrh usnesení č. 8 byl schválen 10 hlasy. 
 
Předsedou Kontrolního výboru při zastupitelstvu města Buštěhrad je zvolen pan Antonín 
Jeřábek.  
 
9- Volba členů Kontrolního výboru 
Předseda Kontrolního výboru navrhuje tyto členy: Miroslav Oplt, Karel Jeřábek st., Karel 
Jedlička, Iva Forejtová. Nebyl vznesen žádný protinávrh ani doplňující návrh. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí jako členy Kontrolního výboru tyto 
osoby: RNDr. Miroslav Oplt, MUDr. Karel Jeřábek st., Ing. Karel Jedlička, Iva Forejtová. 
Pro: 11                                            Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 9 schválen 11 hlasy. 
 
10- Volba členů Finančního výboru (dále FV) 
Na návrh předsedkyně finančního výboru jsou jako členové navrženi: Ing. Jitka Menclová, 
Ing. Luděk Zámyslický, Ing. Jiří Janouškovec a Zdena Vestfálová. Nebyl vznesen žádný 
protinávrh ani doplňující návrh. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí jako členy Finančního výboru tyto 
osoby: Ing. Jitka Menclová, Ing. Luděk Zámyslický, Ing. Jiří Janouškovec st. a Zdena 
Vestfálová. 
Pro: 11                                            Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 10 schválen 11 hlasy. 
 

a) jednací řád FV 2014-2018 
Předsedkyně FV předkládá návrh Jednacího řádu Finančního výboru.  
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Jednací řád FV pro období 
2014-2018 bez připomínek. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č.10a) byl schválen 11 hlasy. 
 

b) plán práce FV pro rok 2015 
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Předsedkyně FV předkládá Plán práce FV pro rok 2015. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Plán práce FV pro rok 2015. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č.10b) byl schválen 11 hlasy. 
 
11- Volba členů Stavebního výboru 
Předseda Stavebního výboru navrhl jako členy svého výboru tyto osoby: Jiří Čermák, Jan 
Kasalický, Veronika Richterová, Jan Zelenka. Nebyl vznesen žádný protinávrh ani doplňující 
návrh. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje jako členy Stavebního výboru 
tyto osoby: Jiří Čermák, Jan Kasalický, Veronika Richterová, Jan Zelenka. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 11 byl schválen 11 hlasy. 
 
12- Volba členů Sportovního výboru 
Předseda Sportovního výboru navrhl jako členy svého výboru tyto osoby: František Rák, Aleš 
Šturm. Nebyl vznesen žádný protinávrh ani doplňující návrh. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje jako členy Sportovního výboru 
tyto osoby: František Rák, Aleš Šturm. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 12 byl schválen 11 hlasy. 
 
13- Volba předsedy Výboru pro životní prostředí 
Předsedající navrhla jako předsedu Výboru pro životní prostředí pana Jiřího Müllera. Nebyl 
vznesen žádný protinávrh. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu volí jako předsedu Výboru pro životní 
prostředí Ing. Jiřího Müllera. 
Pro: 10    Proti: 0    Zdržel se: 1 
Návrh usnesení č. 13 byl schválen 10 hlasy. 
 
14- Volba členů Výboru pro životní prostředí 
Předseda Výboru pro životní prostředí navrhl jako členy svého výboru tyto osoby: Ing. Jitka 
Müllerová, Jiřina Kopsová, Jana Zemanová, Ing. Jiří Janouškovec st. Nebyl vznesen žádný 
protinávrh ani doplňující návrh. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí jako členy Výboru pro životní 
prostředí tyto osoby: Ing. Jitka Müllerová, Jiřina Kopsová, Jana Zemanová, Ing. Jiří 
Janouškovec st. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 14 byl schválen 11 hlasy. 
 
15- Volba členů Grantového a dotačního výboru 
Předseda Grantového a dotačního výboru navrhuje jako členy svého výboru tyto osoby: Jitka 
Mahovská, Stanislava Šumná. Nebyl vznesen žádný protinávrh ani doplňující návrh. 
Diskuze: 0 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí jako členy Grantového a dotačního 
výboru tyto osoby: Jitka Mahovská, Stanislava Šumná. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 15 byl schválen 11 hlasy. 
 
16- Volba členů Sociálního a zdravotního výboru 
Předsedkyně Sociálního a zdravotního výboru navrhuje jako členy svého výboru tyto osoby: : 
Antonín Kadlec, Zdeněk Štefek, Hana Vaváková, Simona Horníčková  Bc.                            
Nebyl vznesen žádný protinávrh ani doplňující návrh. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí jako členy Sociálního a zdravotního 
výboru tyto osoby: Antonín Kadlec, Zdeněk Štefek, Hana Vaváková, Simona Horníčková  
Bc.        
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 16 byl schválen 11 hlasy. 
                                                                                                        
17- Volba členů Kulturního výboru  
Předseda Kulturního výboru navrhuje jako členy svého výboru tyto osoby:  Ivona Kasalická, 
Gabriela Plachá, Jaroslav Pergl, Helena Blesková, Eliška Hrabinová, Irena Vřešťálová. Nebyl 
vznesen žádný protinávrh ani doplňující návrh. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí jako členy Kulturního výboru tyto 
osoby: Ivona Kasalická, Gabriela Plachá, Jaroslav Pergl, Helena Blesková, Eliška 
Hrabinová, Irena Vřešťálová. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 17 byl schválen 11 hlasy. 
 
18- Stavba veřejného osvětlení Prokopova, Sadová, Na Strži 
P. Vavruška seznamuje přítomné s obsahem stavby- jedná se o přeložky VN a NN přičemž 
stavby se skládají ze dvou částí a to 1. zemní práce a 2. samotná montáž veřejného osvětlení.  
Předsedající seznamuje přítomné s cenovými nabídkami na provedení staveb. Pro zemní práce 
je vybrána firma Elektromont Matějka, cena díla je: 257.561,-Kč bez DPH. Jako cenově 
nejvýhodnější pro montáž veřejného osvětlení je rovněž firma Elektromont Matějka, výše 
ceny: 370.917,-Kč bez DPH. 
Diskuze: Mrkvička: jde o položení kabeláže do výkopů, které firma udělala? Vavruška: ano, 
navazuje na již provedenou stavbu „U Cihelny“. 
Návrh usnesení: 
a) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje provedení zemních prací - položení kabeláže 
firmou Elektromont Matějka za cenu 257.561,-Kč, bez DPH. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 18a) byl schválen 11 hlasy. 
 
b)Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje provedení montáže a dodávky veřejného 
osvětlení firmou Elektromont Matějka za cenu 370.917.-Kč, bez DPH. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 18b) byl schválen 11 hlasy. 
 
19- Změna statutu Buštěhradského zpravodaje – časopis zastupitelstva města 
Předsedající navrhuje, aby se podtitul Buštěhradského zpravodaje změnil na „Časopis 
městského zastupitelstva“.  
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Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nový statut Buštěhradského 
zpravodaje ve znění: „Časopis zastupitelstva města.“ 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 19 byl schválen 11 hlasy. 
 

a) volba redakční rady BZ 
Předsedající čte návrhy osob, jako členů redakční rady: Daniela Javorčeková, Jaroslav Pergl, 
Jiří Janouškovec st., Luděk Zámyslický, Jitka Müllerová.  
Návrh usnesení: ZMB volí jako členy redakční rady BZ tyto osoby: Daniela Javorčeková, 
Jaroslav Pergl, Jiří Janouškovec st., Luděk Zámyslický, Jitka Müllerová. 
Redakční rada je začleněna do Kulturního výboru a podléhá předsedovi Kulturního výboru. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 19a) byl schválen 11 hlasy. 
 
20- Pořízení nového územního plánu 
Předsedající přednáší návrh na pořízení nového územního plánu, který má město za povinnost 
přijmout do roku 2020. Podává návrh na pořízení již nyní.  
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje:  
a) pořízení územního plánu Buštěhradu, o kterém rozhodlo zastupitelstvo města podle § 6 

odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), z vlastního 
podnětu podle § 44 písm. a) stavebního zákona, který nahradí platný územní plán 
města Buštěhrad z roku 2005, ve znění jeho pozdějších změn. 

Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 20a) byl schválen 11 hlasy. 
 
b) Zastupitelstvo města Buštěhrad pověřuje: 
starostku města Ing. arch. Danielu Javorčekovou k tomu, aby spolupracovala s 
pořizovatelem územního plánu Buštěhradu jako „určený zastupitel“ ve smyslu § 47 a násl. 
stavebního zákona.  
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 20b) byl schválen 11 hlasy. 
 
21- Výběr z nabídky na pořízení personálního auditu na MěÚ 
Předsedající předkládá celkem tři cenové nabídky na pořízení personálního auditu na MěÚ 
Buštěhrad. Jako nejvýhodnější a nejlevnější je vyhodnocena nabídka firmy Talterra s.r.o.za 
cenu 44.900,-Kč. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pořízení personálního auditu 
na MěÚ firmou Talterra s.r.o. za cenu 44.900,-Kč. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 21 byl schválen 11 hlasy. 
 
22- Výběr z nabídky na tisk a grafické zpracování Buštěhradského zpravodaje 
Předsedající přednesla tři cenové nabídky firem pro tisk a grafické zpracování buštěhradského 
zpravodaje. Nejlevnější variantu nabídla firma Kočka Slaný. Zároveň oznámila, že bude 
vypovězena rámcová smlouva s firmou Aria Press, výpovědní lhůta jsou 3 měsíce. 
Diskuze: 0 
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 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje: 
 a)zadání trvalé zakázky pro zajištění tisku, grafiky a dovozu pro Buštěhradský zpravodaj s 
firmou Kočka Slaný. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 22a) byl schválen 11 hlasy. 
 
b)vypovězení rámcové smlouvy o dílo s firmou Aria Press. 
Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje ukončení rámcové smlouvy o dílo s firmou Aria 
Press. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 22b) byl schválen 11 hlasy. 
 

 
23- Návrh směnné smlouvy o převodu vlastnictví nemovitých věcí / spoluvlastníci Alena 
Daniela Billgert, Joseph Jagr, Iva Stepan/  
Předsedající informuje, že k této záležitosti se váží ještě nově zjištěné skutečnosti a tudíž 
navrhuje tento bod odložit až do zjištění všech podrobností. 
Diskuze: 0 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. Zastupitelstvo bod odkládá. 
 
24- Žádost o směnu pozemků – pí Zárubová 
Předsedající informuje, že k této záležitosti se rovněž váží ještě nově zjištěné skutečnosti a 
tudíž navrhuje tento bod odložit až do zjištění všech podrobností. 
Diskuze: 0 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. Zastupitelstvo bod odkládá. 
 
25- Vyvěšení záměrů: 

a) na  prodej pozemku parc. č. 1662, výměra 30m2 / žadatel p. Bílek/ 
Předsedající informuje, že k této záležitosti se rovněž váží ještě nově zjištěné skutečnosti a 
tudíž navrhuje tento bod odložit až do zjištění všech podrobností. Jedná se o směnu pozemků 
část soukromého za část obecního. 
Diskuze: 0 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. Zastupitelstvo bod odkládá. 
 
26- Žádost ředitelky ZŠ a MŠ o výjimku z počtu žáků v MŠ 
Předsedající informuje přítomné o žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Oty Pavla o navýšení počtu žáků 
v mateřské škole o tři děti v každé třídě z důvodu navýšení kapacity a uspokojení poptávky 
rodičů po umístění dětí do MŠ. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje výjimku z počtu žáků ve 
třídách mateřské školy, dle ustanovení § 23 odst. 5 školského zákona- zvýšení počtu žáků ve 
třídách na adrese Hřebečská 660 do počtu 25 žáků, ve třídě na adrese Tyršova 77 do počtu 
28 žáků. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 26 byl schválen 11 hlasy. 
 
27- Zápis ze zasedání školské rady 
Předsedající přednesla obsah zápisu školské rady. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
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28- Žádost o odměnu pro ředitele ZUŠ 
Školská rada ZUŠ navrhuje odměnu pro ředitele ZUŠ za školní rok 2013/2014 ve výši 
25.000,-Kč. 
Diskuze: 0  
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odměnu pro ředitele ZUŠ ve 
výši 25.000,-Kč za školní rok 2013-2014. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 28 byl schválen 11 hlasy. 
 
29- Žádost o odměnu pro ředitelku DPS 
Předsedkyně Sociálního a zdravotního výboru navrhuje odměnu pro ředitelku DPS za rok 
2014 ve výši 25.000,-Kč. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: ZMB schvaluje odměnu pro ředitelku DPS za období roku 2014 ve výši 
25.000,-Kč. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 29 byl schválen 11 hlasy. 
 
30- Žádost o odměnu pro ředitelku ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 
Školská rada ZŠ a MŠ navrhuje odměnu pro ředitelku ZŠ a MŠ Oty Pavla za školní rok 
2013/2014 ve výši 30.000,-Kč. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odměnu pro ředitelku ZŠ a MŠ 
Oty Pavla Buštěhrad ve výši 30.000,-Kč. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 30 byl schválen 11 hlasy. 
 
31- Obsazení bytové jednotky v nouzové situaci 
Na návrh předsedkyně Sociálního a zdravotního výboru je zastupitelům předložen návrh na 
obsazení bytu pro občany v nouzi, v DPS, panem Milanem Dvončem.  
Diskuze: 0  
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje jako pomoc v nouzi nájemní 
smlouvu k obsazení bytu panu Milanu Dvončovi na dobu určitou do 28. 2. 2015. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 31 byl schválen 11 hlasy. 
 
32- Žádost p. Majora o zařazení do registru čekatelů na byt v DPS 
Předsedkyně Sociálního a zdravotního výboru předkládá návrh na zařazení pana Majora do 
registru čekatelů na byt v DPS.  
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení pana Majora do 
registru čekatelů na byt v DPS. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 32 byl schválen 11 hlasy. 
 
33- Darovací smlouva s MÚLP / vybudovaný chodník/  
Předsedkyně Finančního výboru seznamuje zastupitele s návrhem Darovací smlouvy, kterou 
je městu Buštěhrad darován chodník v ulici Revoluční od čísla pop. 18 až do čp. 20. Tato 
stavba byla vybudována z dotace Mikroregionu Údolí Lidického Potoka v roce 2008. 
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Diskuze: J. Leflerová, čísla popisná nesedí, navrhuje do usnesení zapsat pouze „v ulici 
Revoluční“, jde o chodník na hrázi rybníka. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Darovací smlouvu s MÚLP na 
prostředky pro vybudování chodníku v ulici Revoluční, Buštěhrad. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 33 byl schválen 11 hlasy. 
 
34- Schválení pronájmu Kulturního střediska pro RC Pelíšek 
Na tento pronájem byl již vyvěšen záměr ale nebyla uzavřena nájemní smlouva ani dodatek 
k nájemní smlouvě.  
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pronájem 1. patra Kulturního 
střediska pro RC Pelíšek.  
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 34 byl schválen 11 hlasy. 
 
35- Schválení pronájmu rybníka pro Rybářský spolek Buštěhrad 
Předsedající informovala přítomné o vyvěšení záměru na tento pronájem. Zájemce je 
Rybářský spolek Buštěhrad. Návrh délky pronájmu je 10 let.  
Diskuze:  Helísek-je možnost stát se členem rybářského spolku ihned nebo až mají volno.., D. 
Javorčeková-podle informací od pana Dědiče přijímají členy.  
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pronájem rybníka parc. č. 
1407 na dobu 10 let pro Rybářský spolek Buštěhrad a pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy.. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 35 byl schválen 11 hlasy. 
 
36- Schválení prodeje pozemků (záměry byly již vyv ěšeny i sejmuty): 

a) Parc. č.  132/3 a 131/1 -Kůrkovi – za 11 644,- Kč + pověření st. k uzavření kupní 
smlouvy. 

Diskuze: J. Leflerová-jde o směnu pozemků za část pozemku pro výstavbu Ořešína. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje prodej pozemků parc. č. 132/3 
a 131/1 manželům Kůrkovým za cenu 11.644,-Kč a pověřuje starostku k uzavření kupní 
smlouvy. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 36a) byl schválen 11 hlasy. 
 

b) Parc. č. 899-Pachmanová – 27 000,- Kč + pověření st. k uzavření kupní smlouvy 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje prodej pozemků parc. č. 899 
manželům Pachmanovým za cenu 27.000,-Kč a pověřuje starostku k uzavření kupní 
smlouvy. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 36b) byl schválen 11 hlasy. 
 

 
c) Parc. č. 1505/8,1506/4-Carthy – pověření starostky k uzavření nové kupní smlouvy 

Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje uzavření kupní smlouvy s 
manžely Carthyovými a pověřuje starostku k uzavření kupní smlouvy. 
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Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 36c) byl schválen 11 hlasy. 
 

d) Část pozemku parc. č. 1241 - /1m2/Trojánek - za 100,-Kč 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje prodej části pozemku parc. č. 
1241  panu Trojánkovi za cenu 100,-Kč a pověřuje starostku k uzavření kupní smlouvy. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 36d) byl schválen 11 hlasy. 
 

e) Část pozemku parc. č. 450/2 -/4m2/ Růžička – za 400,-Kč 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje prodej části pozemku parc. č. 
450/2 panu Růžičkovi za cenu 400,-Kč a pověřuje starostku k uzavření kupní smlouvy. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 36e) byl schválen 11 hlasy. 
 

f) Část pozemku parc. č. 1505/8 /výměra  30m2/ a 1506/4 - /výměra 9m2/Kroupovi – za 
3.900,-Kč 

Zastupitelstvo bod odkládá. 
 

g) na prodej části pozemku parc. č. 1505/9, výměra 77 m2 /žadatel M.Skřipec/ 
Diskuze: Jedná se o připlocenou zahradu u rybníka.. J. Blesk-je potřeba znalecký posudek? 
Javorčeková-ano, je to nad 50m2. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje prodej pozemku parc. č. 
1505/9 manželům Skřipcovým a pověřuje starostku k uzavření kupní smlouvy. 
Pro: 9    Proti: 0    Zdržel se: 2 
Návrh usnesení č. 36g) byl schválen 9 hlasy. 
 
 

h) ČEZ Distribuce a.s.  - určení ceny 
Diskuze: Předsedající uvádí–ČEZ Distribuce zažádala o prodeje pozemků pod trafostanicemi 
ČEZu, byly vyvěšeny záměry. Je zde návrh zastupitelů na určení nových cen pozemků pro 
prodej a to do 30m2 pro fyzické osoby za 500,-Kč/m2  a pro právnické osoby za 1.000,-Kč/m2 

a nad stanovenou výměru požadovat znalecký posudek o ceně. B. Opltová-proč prodávat 
ČEZu- proč ne věcné břemeno? D. Javorčeková-je možné zvážit tento postup. J. Mahovská-
jak se došlo k ceně?. D. Javorčeková-z cenové mapy pro Středočeský kraj. J. Mrkvička-žádá o 
odložení bodu. D. Javorčeková-souhlasí s odložením a dává návrh na odložení bodu. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje odložení prodeje pozemků pro 
ČEZ až po zvolení vhodné koncepce prodeje pozemků fyzickým a právnickým osobám ze 
strany zastupitelů. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 36h) byl schválen 11 hlasy. 
 
37- Žádost ZO Harckých kanárů o bezplatné užívání prostorů bývalé gynekologie za 
účelem pořádání místní soutěže kanárů ve dnech 28. 12.  – 29. 12. 2014. 
Předsedající předkládá žádost předsedy základní organizace chovu Harckých kanárů o 
bezúplatné dočasné užívání prostor v č.p. 65, Palackého, za účelem pořádání soutěže. 
Diskuze: 0  
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje dočasné bezplatné užívání 
prostor po gynekologické ordinaci v ul. Palackého 65 v období od 28.12.2014 do 29.12.2014 
pro zájmovou organizaci chovatelů harckých kanárů za účelem pořádání soutěže. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 37 byl schválen 11 hlasy. 
 
38- Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Buštěhrad a RWE GasNet, s. r. o. 
P. Vavruška seznamuje- jedná se o věcné břemeno pro výstavbu plynových přípojek v oblasti 
u paní Jeřábkové. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene mezi městem Buštěhradem a RWE GasNet č. 8800075262 a pověřuje starostku 
podpisem této smlouvy. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 38 byl schválen 11 hlasy. 
 
39- Schválení podání podnětu kladenskému magistrátu k prověření účelnosti obchvatu 
(Plánovaný tzv. severní obchvat města ) 
Předsedající informuje, že se na Magistrátu města Kladna seznámila s koncepcí možné 
výstavby obchvatu v severní části Buštěhradu a předkládá návrh na podání podnětu k zjištění 
účelnosti a posouzení stavby na magistrát města Kladna.  
Diskuze: B. Opltová-uvádí, že silnice 1/61 je hlučná a obyvatelé jihozápadní části Buštěhradu 
hlukem trpí, tímto obchvatem by se mohlo této oblasti ulevit, ptá se, proč je D. Javorčeková 
proti výstavbě tohoto obchvatu. D. Javorčeková-ani ostatní dotčené obce nesouhlasí s tím, aby 
kolem nich vedla rychlostní silnice, navíc 1/61 se má upravovat ve smyslu odhlučnění. J. 
Müller-není pro budování obchvatu ale pro odhlučnění. Dále se do diskuze zapojili: J. 
Kopsová v souvislosti s výstavbou BPS v této lokalitě, J. Leflerová – navrhuje požádat firmu 
City Plan, která se podílela na projektu, aby podala vysvětlení k této stavbě. B. Opltová- proč 
takto závažný bod není na oficiálním programu? D. Javorčeková-byl doplněn do programu. J. 
Blesk-předčítá návrh usnesení. B. Opltová- není zde proklamovaná otevřenost k občanům. S. 
Šumná-je proti rychlostní komunikaci. D. Javorčeková-jsou zde další důvody, proč nechtít 
tuto komunikaci, protla by plánovanou zemědělskou cestu. B. Opltová- ať se tedy požádá o 
jiný návrh projektu. D. Javorčeková: schvalujeme zatím pouze „podnět k prověření účelnosti 
obchvatu“.  
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání podnětu na Magistrát 
města Kladna za účelem prověření účelnosti výstavby severního obchvatu města 
Buštěhradu. 
Pro: 10    Proti: 1    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 39 byl schválen 10 hlasy. 
 
40- Schválení  Pravidel pro poskytnutí neinvestičního účelového finančního příspěvku z 
rozpočtu města Buštěhradu na rok 2015 
Předseda grantového a dotačního výboru předkládá nová pravidla pro přidělování dotací 
neziskovým organizacím, z rozpočtu města Buštěhradu. Jde o lepší zohlednění poskytovaných 
příspěvků. Bude se moci žádat až do 30.ledna 2015. Navrhuje také zřídit fond o výši 50.000,-
Kč, ze kterého by se mohlo poskytovat okamžitě na žádost do výše max. 5.000,-Kč pro 
podporu aktivit. 
Diskuze: L. Libertinová-v rozpočtu je plánováno na tento fond. J. Mahovská-jak? L. 
Libertinová- je zde návrh v rozpočtu, u příslušného paragrafu, částku je možno i upravit. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Pravidla pro poskytování 
neinvestičních účelových finančních prostředků z rozpočtu města Buštěhradu pro rok 2015. 
Pro: 10    Proti: 1    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 40 byl schválen 10 hlasy. 
 
41- Schválení podání odvolání ve věci Gonura Property  
Předsedající informuje o probíhajícím soudním sporu s firmou Aelia Property, nyní Gonura 
Property, ohledně vlastnictví pozemku pod panelovým domem v ulici Pražská, v zadním 
konci. Město soudní spor prohrálo, ale je nutno podpořit bytové družstvo, které dům spravuje, 
proto je na stole návrh na odvolání. 
Diskuze: Dotaz-jak je možné, že tyto pozemky nepatří městu? V. Mrázková- pozemky patřily 
Lesům Křivoklát, ještě za předchozího režimu, tato firma skončila po revoluci v insolvenci a 
správce konkurzní podstaty prodal pozemky firmě Aelia Property, aniž by oslovil přednostně 
město Buštěhrad, do jehož majetku pozemky historicky patřily.  
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání odvolání ve věci Město 
Buštěhrad vers. Gonura Property. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 41 byl schválen 11 hlasy. 
 
42- Pověření místostarostky Mgr. Magdy Kindlové 
Předsedající předkládá návrh na pověření místostarostky Magdy Kindlové vedením agendy 
příspěvkových organizací města a agendou bytů. V této souvislosti požaduje pověřit 
místostarostku revizí nájemních smluv a s tím souvisejícím prověřením dotačních podmínek, 
které bylo nutno splnit při žádosti o dotaci na rekonstrukci bytových domů města v roce 2003. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu pověřuje místostarostku města vedením 
agendy příspěvkových organizací města, agendou bytů a revizí nájemních smluv. Zároveň 
pověřuje místostarostku prověřením dotačních podmínek, které bylo nutno splnit při žádání 
o dotaci na rekonstrukci bytových domů města. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 42 byl schválen 11 hlasy. 
 
43- Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt – Kladenská 207  
Předsedající předkládá žádost manželů Havlíkových na prodloužení pronájmu bytové 
jednotky v ul. Kladenská 207, Buštěhrad. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na pronájem 
bytové jednotky v čp 207, Kladenská, Buštěhrad. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 43 byl schválen 11 hlasy. 
 
44– Seznámení s výsledky předběžného auditu ze Středočeského kraje  
Předsedající informuje přítomné o proběhnutém předběžném auditu na hospodaření města 
Buštěhradu. Uvádí, že některé nedostatky zatím ještě nejsou zcela napraveny, ale k jaru 2015 
již budou. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
45- Diskuze 
J. Blesk- několik podnětů od občanů: aby návrhy programu zasedání byly psány většími 
písmeny, aby vývěsky města byly častěji obměňovány a osazovány plakáty více esteticky. 
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Dále, jestli lze otevřít zámecký park? D. Javorčeková-pracuje se na dodatku ke smlouvě, 
prozatím je možný vstup do parku neomezeně, bude pouze upozorněno, že vstup je v zimě na 
vlastní nebezpečí, protože park se v zimě neudržuje. Park se bude zamykat v době zimní 
kalamity nebo jinak nepříznivého počasí. J. Blesk-občané požadují zamykat hřiště u 
Kulturního domu ve večerních hodinách, protože jej využívá mládež v noci nevhodným 
způsobem. D. Javorčeková-domovník má povinnost zamykat, D. Čermáková-mládež tam 
chodí za tímto účelem i přes den. Řešení je pozvat na obhlídky obecní policii. J. Blesk-měl by 
někdo vejít v kontakt s MPS, aby kontejnery na tříděný odpad po vyprázdnění zabržďovali. P. 
Helísek-dotaz na obsah nájemní smlouvy na rybník. Je zde spor o to, kdo může chytat, 
rybářský spolek prý neumožňuje všem chytat, lze to upravit nájemní smlouvou? J. Blesk-je to 
spolek, měli by to umožnit. Helísek-stanovy rybářského spolku jsou v rozporu se zájmem 
občanů, musí se na členství čekat, až spolek někdo opustí. J. Leflerová-pan Dědič prý řekl, 
kdokoliv se může do spolku přihlásit, musí však dodržovat pravidla spolku. J. Mrkvička-lze 
toto zakomponovat do nájemní smlouvy? Nikdo neví. V. Richterová-lze v rybníku plavat? D. 
Javorčeková-lze na rybníku vyrobit molo, diskutovala s rybáři. V. Richterová-požaduje v ulici 
Oty Pavla vyrobit zábradlí nebo záchytná lana, ukotvená do zdi, aby občané měli možnost 
opory při chůzi při ztížených povětrnostních podmínkách. J. Blesk-je plánována oprava zdi, 
tak proč ne. M. Mudra-raději vyrobit zábradlí. J. Müller informuje o semináři, kterého se 
účastnil, z oblasti životního prostředí- Jak dál s odpady? Za 10 let nebude možno umisťovat 
odpad na skládky, Středočeský kraj má koncepci, počítá se stavbou spalovny v Mělníku. Obce 
se budou muset vyjádřit, jakou koncepci si zvolí, zdali vlastní likvidaci nebo zdali budou 
využívat koncepce kraje. Lze tuto problematiku komunikovat na úrovni Mikroregionu a snad 
i řešit. Město má nyní 10 let na to, aby se připravilo na tuto skutečnost, je potřeba začít už 
v těchto 4 letech, vedení města musí rozhodnout, jakou cestou město půjde. J. Mrkvička-je 
nutno motivovat občany k třídění odpadu. Nikdo další se do diskuze nepřihlásil.  
 
Předsedající oznámila, že tímto byl program zasedání vyčerpán a zasedání v 20.15 hod. 
ukončila. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konec zápisu 
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva 

Města Buštěhradu 

Č. 2/ 2014 ze dne 3. 12. 2014 - new 
 
 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 2/2014-new ze dne 3. 12. 2014 přijalo tato usnesení:  
 
Schvaluje:  
 
Usnesením č. 1 jako zapisovatelku Dagmar Novotnou, jako ověřovatele zápisu Věru 
Mrázkovou a Jiřího Bleska. 
Usnesením č. 4 zápis z ustavujícího zasedání č. 1/2014-ust. ze dne 5.11.2014. 
Usnesením č. 5 doplněný program zasedání 2/2014 
Usnesením č. 6a) stanovení, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starostky města k 
provádění rozpočtových opatření v rozsahu dle usnesení č. 6 odst. II, které bylo schváleno na 
zasedání zastupitelstva konaném dne 18. 12. 2013. 
Usnesením č. 6c) rozpočtové opatření č. 15 / 2014. 
Usnesením č. 7 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad 
poskytnutí investiční dotace do investičního fondu ve výši 250 000,- Kč a zároveň snížení 
neinvestičního příspěvku na provoz o výši 250 000,- Kč. Z investiční dotace je příspěvková 
organizace povinna realizovat investiční nákup interaktivních systémů. 
Usnesením č. 8 volí jako předsedu Kontrolního výboru pana Antonína Jeřábka.. 
Usnesením č. 8a) volí předsedu výboru pro výstavbu Jiřího Bleska. 
Usnesením č. 9 volí jako členy Kontrolního výboru tyto osoby: Miroslav Oplt, Karel Jeřábek 
st., Karel Jedlička, Iva Forejtová. 
Usnesením č. 10 volí jako členy Finančního výboru tyto osoby: Ing. Jitka Menclová, Ing. 
Luděk Zámyslický, Ing. Jiří Janouškovec a Zdena Vestfálová. 
Usnesením č. 10a) Jednací řád FV pro období 2014-2018 bez připomínek. 
Usnesením č. 10b) Plán práce FV pro rok 2015 
Usnesením č. 11 jako členy Stavebního výboru tyto osoby: Jiří Čermák, Jan Kasalický, 
Veronika Richterová, Jan Zelenka. 
Usnesením č. 12 jako členy Sportovního výboru tyto osoby: František Rák, Aleš Šturm. 
Usnesením č. 13 volí jako předsedu Výboru pro životní prostředí Ing. Jiřího Müllera.. 
Usnesením č. 14 volí jako členy Výboru pro životní prostředí tyto osoby: Ing. Jitka 
Müllerová, Jiřina Kopsová, Jana Zemanová, Ing. Jiří Janouškovec st. 
Usnesením č. 15 volí jako členy Grantového a dotačního výboru tyto osoby: Jitka Mahovská, 
Stanislava Šumná. 
Usnesením č. 16 volí jako členy Sociálního a zdravotního výboru tyto osoby: Antonín 
Kadlec, Zdeněk Štefek, Hana Vaváková, Simona Horníčková  Bc.    
Usnesením č. 17 volí jako členy Kulturního výboru tyto osoby: Ivona Kasalická, Gabriela 
Plachá, Jaroslav Pergl, Helena Blesková, Eliška Hrabinová, Irena Vřešťálová.                                                                                                      
Usnesením č. 18a) provedení zemních prací - položení kabeláže firmou Elektromont Matějka 
za cenu 257.561,-Kč bez DPH . 
Usnesením č. 18b) provedení montáže a dodávky VO firmou Elektromont Matějka za cenu 
370.917.-Kč, bez DPH. 
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Usnesením č. 19 nový statut Buštěhradského zpravodaje ve znění: „Časopis zastupitelstva 
města.“ 
Usnesením č. 19a) volí jako členy redakční rady BZ tyto osoby: Daniela Javorčeková, Luděk 
Zámyslický, Jiří Janouškovec, Jaroslav Pergl, Jitka Müllerová. 
Redakční rada je začleněna do Kulturního výboru a podléhá předsedovi Kulturního výboru. 
Usnesením č. 20a) pořízení územního plánu Buštěhradu, o kterém rozhodlo zastupitelstvo 
města podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), z vlastního 
podnětu podle § 44 písm. a) stavebního zákona, který nahradí platný územní plán města 
Buštěhrad z roku 2005, ve znění jeho pozdějších změn. 
Usnesením č. 20b) pověřuje: starostku města Ing. arch. Danielu Javorčekovou k tomu, aby 
spolupracovala s pořizovatelem územního plánu Buštěhradu jako „určený zastupitel“ ve 
smyslu § 47 a násl. stavebního zákona. 
Usnesením č. 21 pořízení personálního auditu na MěÚ firmou Talterra s.r.o. za cenu 44.900,-
Kč. 
Usnesením č. 22a) Uzavření smlouvy o dílo pro zajištění tisku, grafiky a dovozu pro 
Buštěhradský zpravodaj s firmou Kočka Slaný a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 
Usnesením č. 22b) Vypovězení rámcové smlouvy o dílo s firmou Aria Press. 
Bod č. 23 odkládá 
Bod č. 24 odkládá 
Bod č. 25 odkládá 
Usnesením č. 26 výjimku z počtu žáků ve třídách mateřské školy, dle ustanovení § 23 odst. 5 
školského zákona-navýšení počtu žáků ve třídách na adrese Hřebečská 660 do počtu 25 žáků, 
ve třídě na adrese Tyršova 77 do počtu 28 žáků. 
Usnesením č. 28 odměnu pro ředitele ZUŠ ve výši 25.000,-Kč za školní rok 2013-2014 
Usnesením č. 29 odměnu pro ředitelku DPS za období roku 2014 ve výši 25.000,-Kč 
Usnesením č. 30 odměnu pro ředitelku ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad ve výši 30.000,-Kč. 
Usnesením č. 31 pomoc v nouzi nájemní smlouvu k obsazení bytu panu Milanu Dvončovi na 
dobu určitou do 28.2. 2015. 
Usnesením č. 32 zařazení pana Majora do registru čekatelů na byt v DPS. 
Usnesením č. 33 Darovací smlouvu s MÚLP na prostředky pro vybudování chodníku v ulici 
Revoluční, Buštěhrad. 
Usnesením č. 34 schvaluje pronájem 1. patra Kulturního střediska pro RC Pelíšek. 
Usnesením č. 35 pronájem rybníka parc. č. 1407 na dobu 10 let pro Rybářský spolek 
Buštěhrad a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 
Usnesením č. 36a)  schvaluje prodej pozemků parc. č. 132/3 a 131/1 manželům Kůrkovým za 
cenu 11.644,-Kč a pověřuje starostku k uzavření kupní smlouvy. 
Usnesením č. 36b) prodej pozemků parc. č. 899 manželům Pachmanovým za cenu 27.000,-
Kč a pověřuje starostku k uzavření kupní smlouvy. 
Usnesením č. 36c) schvaluje uzavření kupní smlouvy s manžely Carthyovými a pověřuje 
starostku k uzavření kupní smlouvy. 
Usnesením č. 36d) prodej části pozemku parc. č. 1241  panu Trojánkovi za cenu 100,-Kč a 
pověřuje starostku k uzavření kupní smlouvy. 
Usnesením č. 36e) prodej části pozemku parc. č. 450/2 panu Růžičkovi za cenu 400,-Kč a 
pověřuje starostku k uzavření kupní smlouvy. 
Bod č. 36f) odkládá. 
Usnesením č. 36g) prodej pozemku parc. č. 1505/9 manželům Skřipcovým a pověřuje 
starostku k uzavření kupní smlouvy. 
Usnesením č. 36h) odložení prodeje pozemků pro ČEZ až po zvolení vhodné koncepce 
prodeje pozemků fyzickým a právnickým osobám ze strany zastupitelů. 
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Usnesením č. 37 dočasné bezplatné užívání prostor po gynekologické ordinaci v ul. 
Palackého 65 v období od 28. 12. 2014 do 29. 12. 2014 pro zájmovou organizaci chovatelů 
harckých kanárů za účelem pořádání soutěže. 
Usnesením č. 38 smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Buštěhradem a RWE Gas 
Net č. 8800075262 a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 
Usnesením č. 39 podání podnětu na Magistrát města Kladna za účelem prověření účelnosti 
výstavby severního obchvatu města Buštěhradu. 
Usnesením č. 40 Pravidla pro poskytování neinvestičních účelových finančních prostředků z 
rozpočtu města Buštěhradu pro rok 2015. 
Usnesením č. 41 podání odvolání ve věci Gonura Property vers. Město Buštěhrad. 
Usnesením č. 42 pověření místostarostky města vedením agendy příspěvkových organizací 
města, agendou bytů a revizí nájemních smluv. Zároveň pověřuje místostarostku prověřením 
dotačních podmínek, které bylo nutno splnit při žádání o dotaci na rekonstrukci bytových 
domů města. 
Usnesením č. 43 vyvěšení záměru na pronájem bytové jednotky v čp 207, Kladenská, 
Buštěhrad. 
 
 

Bere na vědomí:  

Bod 3     Kontrolu usnesení 
Bod 6 b) Rozpočtová opatření č. 11/2014, 12/2014,13/2014 a 14 / 2014. 
Bod 27   Zápis ze zasedání školské rady. 
Bod 44   Seznámení s výsledky předběžného auditu ze Středočeského kraje. 
 
 
Zápis vyhotoven dne:  9. 12. 2014 
 
Zápis odeslán ke kontrole ověřovatelům dne: 9. 12. 2014  
 
 
Zapisovatelka:  
Dagmar Novotná………………. 
 
 
Ověřovatelé: 
 
Věra Mrázková ……………..                     Jiří Blesk ……………… 
 
Starostka města:  
 
Ing. arch. Daniela Javorčeková ………………  
 
 
Přílohy zápisu: 
č.1 Návrh programu zasedání č. 2/2014 vyvěšený na úředních deskách MěÚ. 
č.2 Listina prokazující složení slibu Jiřího Müllera. 
č.3 Prezenční listina ze dne 3.12.2014. 

   
 


