
                                                                            Zápis 
 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), 

které se konalo dne  17.12.2014 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 
č. 3/2014 

                                                                  
                                 
Č.j. 2092/2014/1 
 
Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda Kindlová, Jitka Leflerová, Jiří Blesk, Linda 
Libertinová, Věra Mrázková, Milan Mudra, Pavel Vavruška, Jiří Müller, Antonín Jeřábek 
                   
Omluveni: Jan Mrkvička 
 
V sále přítomno v době zahájení  7 občanů  
Pořizován audio záznam. 
 
1. Zahájení zasedání 

Zasedání zastupitelstva města zahájila v 17.35 hod. a dále řídila starostka  města 
Daniela Javorčeková (dále jako předsedající). Předsedající přivítala přítomné a 
konstatovala, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, z celkového 
počtu11 členů zastupitelstva bylo přítomno 10 zastupitelů, takže zasedání je schopno 
se usnášet ve všech bodech programu. Informace o konání zasedání byla zveřejněna 
v souladu se zákonem na úřední desce MěÚ. 
 
Za ověřovatele zápisu tohoto zasedání předsedající navrhla Jitku Leflerovou a Jiřího 
Müllera. 
Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Jana Zemanová. 
K návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje ověřovatele zápisu Jitku 
Leflerovou a Jiřího Müllera, a jako zapisovatelku schvaluje Janu Zemanovou 
Pro:  9   Proti: 0  Zdržel se: 1 
Návrh usnesení č. 1 schválen 9 hlasy 

 
 
2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 2/2014 ze dne 3.12.2014 
           Předseda kontrolního výboru A. Jeřábek seznámil přítomné s návrhem plánu práce 
           kontrolního výboru a konstatoval, že kontrola usnesení ze zasedání č. 2/2014 bude  
           provedena na příštím zasedání MěZ. 
            
3. Schválení zápisu ze zasedání č. 2/2014 ze dne 3.12.2014 

      Předsedající konstatovala, že ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zápis přečetli 
      a svým podpisem potvrdili jeho správnost. 
      Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis č. 2/2014 ze dne  
 3.12.2014 
      Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 
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4. Návrh programu zasedání 

Předsedající  seznámila přítomné s navrženým programem jednání, který byl zveřejněn na 
úřední desce a oznámila, že chce program rozšířit o další 3 body. 
Navržený program: 
1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 
2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 2/2014 ze dne 3.12.2014 
3. Schválení zápisu ze zasedání č. 2/2014 ze dne 3.12.2014 
4. Návrh programu/ doplnění programu/zasedání č. 3/2014 
5. Návrh rozpočtu města Buštěhradu na rok 2015 
6. Vyvěšení záměru na pronájem obecního bytu 

a) v č.p. 128, Starý Hrad, Buštěhrad 
b) v č.p. 65, Palackého, Buštěhrad 

7. Výběr nabídky na poskytování právní pomoci 
8. Prodej obecního pozemku parc.č. 1437 – na vědomí 
9. Schválení pořízení stavební uzávěry 
10. Návrh směnné smlouvy o převodu vlastnictví nemovitých věcí 

/spoluvlastníci Alena Daniela Billgert, Joseph Jagr, Iva Stepan/ 
11. Obecná diskuze 

 
Předsedající podala návrh na doplnění 4 bodů do programu zasedání pod čísly: 

      6.Rozpočtové opatření č. 16/2014 
          Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 
      7. Změna pravidel tvorby a použití Sociálního fondu 
          Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 

13.Schválení podání žádosti o dotaci z Ministerstva financí ČR, podprogram 298213 
    Pro: 10   Proti 0   Zdržel se: 0 
14. Návrh na odkoupení pozemku od firmy Biooptima 
     Pro: 10   proti 0   Zdržel se: 0 
Z řad zastupitelů nebyly podány žádné  návrhy na doplnění dalších bodů programu. 
 
Návrh doplněného programu zasedání 
1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 
2. Kontrola usnesení zasedání č. 2/2014 ze dne 3.12.2014 
3. Schválení zápisu zasedání č. 2/2014 ze dne 3.12.2014 
4. Návrh programu zasedání 
5. Návrh rozpočtu města Buštěhradu na rok 2015 
6. Rozpočtové opatření č. 16/2014 
7. Změna pravidel tvorby a použití Sociálního fondu 
8. Vyvěšení záměru na pronájem obecních bytů 

a) v č.p. 128, Starý Hrad, Buštěhrad 
b) v č.p. 65, Palackého, Buštěhrad 

9. Výběr nabídky na poskytování právní pomoci 
10. Prodej obecního pozemku parc.č. 1437  
11. Schválení pořízení stavební uzávěry 
12. Návrh směnné smlouvy o převodu vlastnictví nemovitých věcí /spoluvlastníci 

Alena Daniela Billgert, Joseph Jagr, Iva Stepan/ 
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13. Schválení podání žádosti o dotaci z Ministerstva financí, podprogram 298213 
14. Návrh na odkoupení pozemku od firmy Biooptima 
15. Obecná diskuze 

  
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný program 
zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu 
Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se:0 
Návrh usnesení č. 4 byl schválen 10 hlasy 
 
 

5. Návrh rozpočtu města Buštěhradu na rok 2015 
Předsedající požádala M. Tocauera o komentář k návrhu rozpočtu města Buštěhradu na 
rok 2015. /Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu/ 
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny připomínky. 
Diskuze: pí. Kasalická 
Návrh usnesení:  
I. Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočet na rok 2015 jako rozpočet  
     přebytkový s příjmy ve výši 36 832 730,- Kč, a s výdaji ve výši 36 688 088,- Kč. 
     Nedílnou součásti usnesení je návrh rozpočtu na rok 2015 v podobě, v jaké byl  
     zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup, popis úprav 
    /změn/ schváleného rozpočtu oproti návrhu rozpočtu a schválený rozpočet na rok 2015. 
 
II.  Zastupitelstvo města Buštěhradu stanovuje v souladu v § 102 odst. 2 písm. a) zákona  
     č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci 
     starostce města k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 

1. Na příjmové straně rozpočtu: 
a) Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 2 (nedaňové příjmy). Tyto  

prostředky nezapojuje starostka města do výdajů, ale jsou rozpočtovány  
do financování. 

b) Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 2 (nedaňové příjmy). A třídy 3 
(kapitálové příjmy). Tyto prostředky nezapojuje starostka města do výdajů 
rozpočtu kromě účelově určených darů a náhrad výdajů. 

c) Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté dotace) zejména 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 může 
starostka zapojit 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 neinvestiční ani 
investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. Navýšení závazného 
ukazatele musí být financováno buď snížením jiného závazného ukazatele na 
výdajové straně rozpočtu nebo zapojením financování (položka 8115) nebo 
rozpočtováním náhrady výdaje. Financování lze zapojit v maximální výši 
100.000,- Kč v období mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva. 

b) Přesuny v rámci jednoho paragrafu (pododdílu) mezi třídou 5 (běžné výdaje) a 
třídou 6 (kapitálové výdaje) u akcí, které byly schváleny, ale u kterých je nutné 
pro uskutečnění plnění výdajů provést správné zatřídění v souladu 
s rozpočtovou skladbou. 
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c) Navýšení závazného ukazatele o částku v případě potřeby i vyšší než 100.000,- 
Kč v případě havárií nebo stavu nouze, kdy výdaj je nutný k zajištění ochrany 
zdraví nebo 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 další nutné výdaje k zajištění chodu města, kdy schválení 
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj 
musí být realizován. 

III.  Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření 
provedeném v kompetenci starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném 
po schválení rozpočtového opatření starostkou. 

           Pro: 10    Proti: 0   Zdržel se: 0 
           Návrh usnesení č. 5 schválen 10 hlasy 
 
6. Rozpočtové opatření č. 16/2014 

S návrhem rozpočtového opatření seznámila přítomné předsedkyně FV Linda Libertinová  
Návrh rozp. opatření je přílohou tohoto zápisu. 
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 
16/2014 
Pro: 10    Proti: 0   Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 6 schválen 10 hlasy 
 

7. Změna tvorby a použití Sociálního fondu 
Předsedající požádala Martina Tocauera o komentář ke změně pravidel pro tvorbu a 
použití SF města Buštěhradu (písemný materiál je přílohou tohoto zápisu).  
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nová pravidla pro tvorbu a 
použití Sociálního fondu. 
Pro: 10    Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

8. Vyvěšení záměru na pronájem obecních bytů 
a) Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na 

pronájem obecního bytu v č.p.  128, Starý Hrad, Buštěhrad. 
Pro: 10   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č.8a) schválen 10 hlasy 
 

b) Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na 
pronájem obecního bytu v č.p. 65, Palackého, Buštěhrad. 
Pro: 10   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 8b) schválen 10 hlasy 
 

9. Výběr nabídky na poskytování právní pomoci 
Předsedající předložila  celkem 4 nabídky na poskytování právní pomoci pro město 
Buštěhrad. 
- Mgr. Vít Beránek, advokát, Praha 6,    paušální odměna: 15.000,- Kč/10 hod./měs. 
- Advokátní kanc. Kindl&Výborčík, Kladno,  odměna  1.815,- Kč/hod. 
- DAS-pojištění 
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- JUDr. Renáta Sladká, advokát, Praha 4 – paušální odměna 5.000,- Kč/měs. 
       Jako nejvýhodnější je vyhodnocena nabídka JUDr. Renáty Sladké. 
       Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 
       Diskuze: 0 
       Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje uzavření smlouvy na  
       poskytování právní pomoci s advokátkou JUDr. Renátou Sladkou a pověřuje 
       starostku podpisem smlouvy. 
       Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 1 
        Návrh usnesení č. 9 schválen 9 hlasy 
 
10. Prodej obecního pozemku 

Předsedající informovala o žádosti paní Kindlové na odkup obecního pozemku parc. č. 
1437, k.ú. Buštěhrad. Tato žádost již byla projednána a schválena zastupitelstvem v r. 
2008, ale prodej pozemku nebyl dosud uskutečněn. 
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny připomínky. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu bere na vědomí informaci o prodeji 
obecního pozemku parc.č. 1437, k.ú. Buštěhrad a pověřuje vedení města zajištěním 
potřebných administrativních náležitostí k uskutečnění prodeje pozemku. 
Pro: 10    Proti: 0   Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 10 schválen 10 hlasy 
 

11. Pořízení stavební uzávěry 
Předsedající informovala o návrhu územního opatření o stavební uzávěře v plochách – 
průmyslová výroba a sklady, které jsou vymezeny platným ÚP města Buštěhradu. Veškeré 
potřebné úkony zajistí firma PRISVICH, s.r.o. ve spolupráci s Městským úřadem. 
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny připomínky. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení:Zastupitelstvo města Buštěhradu ukládá Městskému úřadu Buštěhrad 
připravit návrh územního opatření o stavební uzávěře v plochách „průmyslová výroba a 
sklady“ vymezených takto platným ÚPM Buštěhrad do účinnosti nového územního plánu 
Buštěhradu a předložit jej po projednání k vydání Zastupitelstvu města Buštěhrad 
Zastupitelstvo města Buštěhrad schvaluje uzavření smlouvy příkazní se společností 
PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, která ve spolupráci s Městským úřadem Buštěhrad zajistí 
veškeré úkony potřebné k vydání územního opatření o stavební uzávěře v plochách 
„pr ůmyslová výroba a sklady“ platného ÚPM Buštěhrad v souladu s platnými právními 
předpisy. 
Pro: 10    Proti: 0   Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 11 schváleno 10 hlasy. 
 

12. Návrh směnné smlouvy o převodu vlastnictví nemovitých věcí. 
Podíloví spoluvlastníci pozemku parc. č. 1821/3 v k ú. Buštěhrad Alena Daniela Billgert, 
Joseph Jagr a Iva Stepan, a Město Buštěhrad jako vlastník pozemků parc. č. 1821/2 a 
1821/4 v k.ú  Buštěhrad, si vzájemně směňují pozemky v obci a katastrálním území 
Buštěhrad specifikované ve Směnné smlouvě. Smluvní strany akceptují nulové rozdíly 
v cenách směňovaných pozemků a nemají vůči sobě žádné pohledávky ani závazky. 
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny připomínky. 
Diskuze: 0 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Směnné smlouvy o převodu 
vlastnictví nemovitých věcí mezi městem Buštěhrad a spoluvlastníky – Alena Daniela 
Billgert, Joseph Jagr a Iva Stepan, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
Pro: 10    Proti: 0   Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 12 schváleno 10 hlasy 
 

13. Podání žádosti o dotaci z Ministerstva financí, podprogram  298213 
Předsedající požádala zastupitele o schválení podání žádosti o dotaci z MF, podprogram 
298213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol 
v okolí velkých měst. Název projektu – Navýšení kapacit ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad. 
Z řad zastupitelů vznesl připomínky J. Müller- otázka spolufinancování školy okolními 
obcemi 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhrad schvaluje podání žádosti o dotaci 
z Ministerstva financí ČR, podprogram 298213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně 
technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. Název projektu – Navýšení 
kapacit ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad. 
Pro: 8    Proti: 1   Zdržel se: 1 
Návrh usnesení č. 13 schváleno 8 hlasy 
 

14. Návrh na odkoupení pozemku od firmy Biooptima 
- Předsedající informovala o možnosti koupě areálu firmy Biooptima (cca 4.000 m2). 

Jedná se o pozemek s výrobní halou (cca 500 m2).  Město Buštěhrad by areál využilo 
pro činnost Technických služeb města, protože jejich současné prostory v objektu 
Hasičárny jsou již nedostačující. Aktuální cena pozemku  je 5 700.000,- Kč. 
Diskuze: J. Müller, Z. Zámyslický 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhrad pověřuje starostku města jednáním 
se zástupcem firmy Biooptima o podmínkách a ceně odkupu pozemku, který je 
vlastnictvím firmy. 
Pro: 7    Proti: 1   Zdržel se: 2 
Návrh usnesení č. 14 schválen 7 hlasy 
 

15. Obecná diskuze 
 

- p. Blesk – vlastnictví sklepů pod ulicí Pražská, které vedou od bývalého pivovaru 
směrem k zámku 

- p. Pergl – zda město uvažuje o zřízení kontejnerů na bioodpad a sběrných nádrží na 
přepálené tuky 

- p. Müller – třídění odpadů, otázka podzemních kontejnerů na odpad,  kontejnery na 
bioodpad 

- p. Šumná – kauza p. Menclová x Město Buštěhrad – odp. starostka D Javorčeková – 
město si vyžádalo potřebné dokumenty od Okresního soudu a předá je k dalšímu řízení 
právníkovi, který bude městu poskytovat právní pomoc. 

- p. Zámyslický – třídění odpadu právnickými osobami 
 
       Předsedající oznámila, že program zasedání byl vyčerpán, poděkovala přítomným  
       zastupitelům a zasedání v 19.25 hod. ukončila.                  -  
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Usnesení 
ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 3/2014 

ze dne 17.12.2014 
 

Zastupitelstvo na svém zasedání č. 3/2014 ze dne 17.12.2014 přijalo tato usnesení: 
 
Schvaluje: 
 
Usnesením č. 1 ověřovatele zápisu Jitku Leflerovou a Jiřího Müllera a jako 
zapisovatelku Janu Zemanovou. 
 
Usnesením č. 3 zápis č. 2/2014 ze dne 3.12.2014 
 
Usnesením č. 4  doplněný program zasedání č. 3/2014 
 
Usnesením č. 5 rozpočet města Buštěhradu na rok 2015: 

I. Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočet na rok 2015 jako rozpočet  
     přebytkový s příjmy ve výši 36 832 730,- Kč, a s výdaji ve výši 36 688 088,- Kč. 
     Nedílnou součásti usnesení je návrh rozpočtu na rok 2015 v podobě, v jaké byl  
     zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup, popis úprav 
    /změn/ schváleného rozpočtu oproti návrhu rozpočtu a schválený rozpočet na rok 2015. 
 
II.  Zastupitelstvo města Buštěhradu stanovuje v souladu v § 102 odst. 2 písm. a) zákona  
     č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci 
     starostce města k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 

1. Na příjmové straně rozpočtu: 
a) Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 2 (nedaňové příjmy). Tyto  

prostředky nezapojuje starostka města do výdajů, ale jsou rozpočtovány  
do financování. 

b)Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 2 (nedaňové příjmy). A třídy 3 
(kapitálové příjmy). Tyto prostředky nezapojuje starostka města do výdajů rozpočtu 
kromě účelově určených darů a náhrad výdajů. 
c)Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté dotace) zejména 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 může 
starostka zapojit 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 neinvestiční ani 
investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. Navýšení závazného 
ukazatele musí být financováno buď snížením jiného závazného ukazatele na 
výdajové straně rozpočtu nebo zapojením financování (položka 8115) nebo 
rozpočtováním náhrady výdaje. Financování lze zapojit v maximální výši 100.000,- 
Kč v období mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva. 
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b) Přesuny v rámci jednoho paragrafu (pododdílu) mezi třídou 5 (běžné výdaje) a 
třídou 6 (kapitálové výdaje) u akcí, které byly schváleny, ale u kterých je nutné 
pro 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 v případě havárií nebo stavu nouze, kdy výdaj je nutný k zajištění ochrany 
zdraví nebo 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 další nutné výdaje k zajištění chodu města, kdy schválení 
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj 
musí být realizován. 

III.  Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření 
provedeném v kompetenci starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném 
po schválení rozpočtového opatření starostkou. 

                         
                        Usnesením č. 6 rozpočtové opatření č. 16/2014 
 
                        Usnesením č. 7 nová pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu 
 
                   Usnesením 8a) vyvěšení záměru na pronájem obecního bytu v domě č.p. 128, 
                        Starý Hrad, Buštěhrad 
 
  Usnesením 8b) vyvěšení záměru na pronájem obecního bytu v č.p. 65, 
  Palackého, Buštěhrad 
 
  Usnesením č. 9 uzavření smlouvy na poskytování právní pomoci s advokátkou  
  JUDr. Renátou Sladkou a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
 
  Usnesením č. 11 uzavření smlouvy příkazní se společností PRISVICH, s.r.o.,  
  IČ 27101053, která ve spolupráci s Městským úřadem zajistí veškeré úkony 
  potřebné k vydání územního opatření o stavební uzávěře v plochách  
  „průmyslová výroba a sklady“ platného ÚPM Buštěhrad v souladu s platnými 
  právními předpisy. 
 
  Usnesením č. 12 uzavření Směnné smlouvy o převodu vlastnictví nemovitých 
  věcí mezi městem Buštěhrad a spoluvlastníky – Alena Daniela Billgert, Joseph  
  Jagr a Iva Stepan, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
 
  Usnesením č. 13 podání žádosti o dotaci u Ministerstva financí ČR,  
                        podprogram 298213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické  
  základny regionálních škol v okolí velkých měst. Název projektu – 
  „Navýšení kapacit ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad. 
 
  Ukládá: 
  Usnesením č. 11 Městskému úřadu Buštěhrad připravit návrh územního  
  opatření o stavební uzávěře v plochách „průmyslová výroba a sklady“ 
  vymezených takto platným ÚPM Buštěhrad do účinnosti nového územního
  plánu Buštěhradu a předložit jej po projednání k vydání Zastupitelstvu  
  města Buštěhrad 
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  Bere na vědomí 
  Usnesením č. 10 informaci o prodeji obecního pozemku parc.č. 1437,  
  k.ú. Buštěhrad a pověřuje vedení města zajištěním potřebných admin. 
  náležitostí k uskutečnění prodeje pozemku. 
 
  Pověřuje 
  Usnesením č. 14 starostku města jednáním se zástupcem firmy Biooptima 
  o podmínkách a ceně odkupu pozemku, který je vlastnictvím firmy 
   
   
  

 
Ověřovatelé: 
 
Ing. Jitka Leflerová                         ………………………….. 
 
Ing. Jiří Müller                                  …………………………. 
 
Starostka města: 
 
Ing. Arch. Daniela Javorčeková     ………………………………………. 

  
 

 
 
 
 
 
Přílohy: Návrh programu zasedání č. 3/2014  
              Prezenční listina 
              Návrh rozpočtu města Buštěhradu pro rok 2015 
              Rozpočtové opatření č. 16/2014 
          Změna pravidel pro tvorbu a použití sociálního fondu 
 
 


