
                                                                            Zápis

                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ),
které se konalo dne  23. 4. 2014 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1

č. 2/2014
                                                                 
                                
Č.j. 764/2014/1

Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Roman Dědič, Miroslava Burešová,
                  Luboš Kluiber, Magda Kindlová, Daniela Javorčeková (od 18.00 hod.)
                  
Omluveni: Václav Nový, Věra Mrázková

V sále přítomno v době zahájení cca 25 občanů.

Pořizován audio záznam.

1. Zahájení zasedání
Zasedání zastupitelstva města zahájila a dále řídila starostka města Ing. Jitka Leflerová,
která v úvodu konstatovala, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno,
z celkového počtu 9 členů zastupitelstva bylo přítomno 6 zastupitelů, takže zastupitelé
jsou schopni usnášet se ve všech bodech programu.
Za ověřovatele zápisu tohoto zasedání předsedající navrhla Romana Dědiče a Miroslavu
Burešovou.
Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Jana Zemanová.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu Romana Dědiče a
Miroslavu Burešovou.
Jednomyslně schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje jako zapisovatelku Janu Zemanovou.
Jednomyslně schváleno.

2. Kontrola usnesení
Předsedající Jitka Leflerová požádala ověřovatelku minulého zápisu o kontrolu usnesení.
Magda Kindlová konstatovala, že všechny body usnesení byly splněny nebo se průběžně
plní.

3. Kontrola zápisu č. 1/2014 – schválení zápisu
      Předsedající J. Leflerová konstatovala, že ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zápis   
      přečetli a svým podpisem potvrdili jeho správnost, a navrhla usnesení:   
      Zastupitelstvo města schvaluje zápis ze zasedání č. 1/2014 konaného dne 26. 2. 2014   
      v předloženém znění.
      Pro: 6 hlasů, proti – 0, zdržel se – 0.
      Usnesení k bodu č. 3 bylo schváleno 6 hlasy



4. Program zasedání
Předsedající J. Leflerová seznámila přítomné s navrženým programem jednání, který byl
zveřejněn na úřední desce:
1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky
2. Kontrola usnesení
3. Kontrola zápisu ze zasedání č. 1/2014
4. Návrh programu/Schválení programu zasedání 
5. Revitalizace sportovního areálu Buštěhrad
6. Oprava havarijního stavu kanalizace v MŠ Hřebečská
7. Informace o rozpočtovém opatření č. 4/2014
8. Návrh rozpočtového opatření č. 5/2014
9. Revitalizace parku u autobusové zastávky náměstí „U Macíků“
10. Žádost  o  bezúplatný  převod  pozemků  parc.  č.  1560/1  a  1560/4  ze  Státního

pozemkového fondu na Město Buštěhrad
11. Výstavba veřejného osvětlení v ulici Pražská, Náměstí
12. Výstavba veřejného osvětlení v ul. Krátká, Stavební, Příční, Lípová, Hutnická
13. Oprava havarijního stavu schodů ulice Riegrova
14. ZŠ - žádost o schválení přijímání sponzorských darů pro rok 2014
15. Přijetí dotace z MK
16. DPS: a) odpisový plán

         b) obsazení volného bytu
17. Nápravná opatření po kontrole ODK MV
18. Vyvěšení záměrů:

a) na prodej části pozemku parc. č. 1043/1
b) na prodej části pozemku v ulici Bořivojova parc. č. 1077/1 do 50m2

c) na prodej pozemku 4 m2 parc. č. 450/2 
d) na prodej části pozemku 120 m2 parc. č. 1507 
e) na prodej části pozemků 165 m2 parc. č. 131/1 a 35 m2 parc. č. 132/3 
f) pronájem nebytových prostor v č. p. 65 Palackého – po zubní ordinaci

19. Smlouva č. OS201420000511 o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
(EKO-KOM a.s.)

20. Obecná diskuze

Předsedající požádala zastupitele o návrhy na doplnění dalších bodů programu:

21. Roman Dědič  - podání žádostí o dotace z Norských fondů.
Pro doplnění programu o tento bod hlasovalo 6 zastupitelů – návrh byl schválen.

22. Miroslava Burešová – žádost o změnu části zápisu ze zasedání MěZ č. 1/2012 ze 7. 3.
2012.  M.  Kindlová  vystoupila  s protinávrhem  –  jedná se  o  účelovou  změnu  a
vzhledem k probíhajícímu soudnímu řízení  v této věci  není vhodné v zápisu cokoli
měnit.
Předsedající  dala  hlasovat  o  návrhu  M.  Burešové   -   zařazení  tohoto  bodu  do
programu.
Pro doplnění  programu o tento bod hlasovalo 5 zastupitelů,  proti  -1  –  návrh byl
schválen.

Předsedající  J.  Leflerová  –  žádost  o  odkup  části  pozemku  parc.  č.  2208  v  k.  ú.
Buštěhrad.
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Pro doplnění programu o tento bod hlasovalo 6 zastupitelů  –  návrh byl schválen,
bude zařazeno k bodu č. 18. 

23. Předsedající J. Leflerová  - žádost o snížení ceny nájemného za pronájem nebytových
prostor v č.p. 65.
Pro doplnění programu o tento bod hlasovalo 6 zastupitelů – návrh byl schválen.

V 18.00  hod  se  dostavila  zastupitelka  D.  Javorčeková  /změna  počtu  přítomných  členů
zastupitelstva na 7 přítomných/.

Předsedající nechala hlasovat o návrhu programu doplněném o 4 body,  přesunutím
bodu č.  20 -  obecná diskuze na bod č.  23, a přečíslováním bodů  21., 22., 23.,  na
20.,21.,22 .
Pro – 7 hlasů, proti – 0, zdržel se – 0.
Program zasedání byl schválen 7 hlasy.

5. Revitalizace sportovního areálu Buštěhrad
Tento bod uvedl M. Oplt, který předal slovo zástupci sportovního oddílu A. Šturmovi. Pan
Šturm seznámil přítomné s navrhovanými úpravami sportovního areálu a rozdělení prací
na jednotlivé etapy: I – oplocení, II – vyhotovení projektu, III – realizace. M. Oplt doplnil
zprávu o konkrétní částku na vybudování oplocení areálu ve výši 65.000,- Kč s tím, že
další etapy revitalizace budou projednány na dalším zasedání.
Z řad  zastupitelů  vystoupila  D.  Javorčeková  –  navázání  spolupráce  s Univerzitním
centrem EEB.
V diskuzi vystoupili z řad občanů: p. Blesk, Semrád, Pergl, Müller.
Předsedající navrhla usnesení:
MěZ  schvaluje  zadání  studie  na  revitalizaci  sportovního  areálu  a  zároveň  schvaluje
poskytnutí částky do výše 65.000,- Kč na vybudování oplocení sportovního areálu.
Pro – 7 hlasů, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení k bodu č. 5 bylo schváleno 7 hlasy.

6. Oprava havarijního stavu kanalizace v MŠ Hřebečská
V rámci přestavby prostor v 1. patře objektu MŠ na další třídu byla provedena kamerová
prohlídka kanalizace. Bylo zjištěno, že potrubí je poškozené, místy propadlé a je zaústěno
do dešťové kanalizace. Celková výše nákladů na odstranění těchto závad je 189.755,52
Kč.
Návrh usnesení:
MěZ  schvaluje  poskytnutí  částky  189.755,52  Kč  z rozpočtu  města  na  opravu
kanalizačního vedení v MŠ Buštěhrad (Hřebečská ul,).
Pro – 7 hlasů, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení k bodu č. 6 bylo schváleno 7 hlasy.

7. Informace o rozpočtovém opatření č. 4/2014
Předsedkyně  finančního výboru  M. Burešová informovala o provedeném rozpočtovém
opatření v rámci schválených kompetencí starostky města.
Návrh usnesení:
MěZ bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 4/2014.

8. Návrh rozpočtového opatření č. 5/2014
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Předsedkyně finančního výboru M. Burešová předložila návrh na rozpočtové opatření č.
5/2014. D Javorčeková namítla, že opatření obsahuje návrhy finančních částek na akce,
které nebyly MěZ projednány a schváleny. Navrhla proto, aby byl tento bod zařazen až po
projednání dalších bodů programu zasedání. Předsedající tento návrh přijala.

9. Revitalizace parku u autobusové zastávky náměstí „U Macíků“
Tento bod uvedl M. Oplt – jedná se o celkovou rekonstrukci parku u aut. zastávky „U
Macíků“.  Akce je rozdělena do jednotlivých etap – výše nákladů  na realizaci I.  etapy,
která řeší pás zeleně při Kladenské ul. je 164.600,- Kč. Zpracovatel projektu je Ing. Arch.
Červený.
Z řad  zastupitelů  vystoupila  D.  Javorčeková  –  vyslovila  nesouhlas  s navrhovaným
řešením.
V diskuzi vystoupili z řad občanů p. Müller, Blesk, Janouškovec, p. Semrád.
Návrh usnesení:
9.1 MěZ schvaluje I. etapu revitalizace parku – pás zeleně při Kladenské ulici.
Pro – 4, proti - 2, zdržel se – 0.
Návrh usnesení k bodu č. 9.1. nebyl schválen. Bod bude projednán na příštím zasedání.

      9.2 MěZ schvaluje provedení úprav a oprav chodníků v parku pracovníky Technických  
      služeb města Buštěhrad.
      Pro – 6, proti -1, zdržel se – 0.
      Usnesení k bodu 9.2 bylo přijato 6 hlasy.
      9.3 MěZ iniciuje schůzku s Ing. Arch. Červeným a občany města Buštěhradu  
      k problematice revitalizace parku.
      Pro - 6, proti – 1, zdržel se  0.
      Usnesení k bodu č. 9.3. bylo schváleno 6 hlasy.
      9.4 MěZ pověřuje kontrolní výbor prošetřením, za jakých podmínek bylo povoleno 
      umístění prosklených vitrín v parku.
      Pro – 6, proti - 0, zdržel se – 1.
      Usnesení k bodu č. 9.4 bylo schváleno 6 hlasy.
      9.5 MěZ pověřuje vedení města jednáním s odborem dopravy Magistrátu města Kladna
      ohledně úpravy dopravního značení parkoviště u parku.
      Pro – 7, proti - 0, zdržel se – 0.
      Usnesení k bodu č. 9.5 bylo schváleno 7 hlasy.
   
Předsedající po projednání bodu č. 9 dala opět slovo předsedkyni finančního výboru, která
přečetla důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č. 5/2014. Na základě přijatých usnesení
k bodu č. 9 bude položka č. 28 – revitalizace parku – nulová.
Návrh usnesení:
MěZ schvaluje rozpočtové opatření č.5/2014v předloženém znění s tím, že položka č. 28 bude
v návrhu nulová.
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení k bodu č. 8 bylo schváleno 7 hlasy.

10. Žádost  o  bezúplatný  převod  pozemků  parc.  č.  1560/1  a  1560/4  ze  Státního
pozemkového fondu na Město Buštěhrad
Oba pozemky se nacházejí mezi pozemky města Buštěhradu v oblasti zahrady u Základní
školy.
Návrh usnesení:
MěZ schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků  parc. č.  1560/1 a 1560/4
z majetku Státního pozemkového fondu  ČR na Město Buštěhrad.
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Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení k bodu č. 10 bylo schváleno 7 hlasy.

Ve  20.00  hod  odešla  ze  zasedání  MěZ D.  Javorčeková  /změna  počtu  přítomných  členů
zastupitelstva na 6 přítomných/.

Předsedající navrhla projednat bod č. 18 – vyvěšení záměrů. Zastupitelé s projednáním
bodu č. 18 souhlasili.

18. Vyvěšení záměrů
 Zastupitelé projednali žádosti o pronájem nebytových prostor a prodej pozemků:
 a) část pozemku parc. č. 1077/1 do 48 m2 (ul. Bořivojova)
    Návrh usnesení:
    MěZ schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 1077/1 o výměře cca
    48 m2.         
    Pro – 0, proti – 6, zdržel se - 0.
    Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 1077/1 byl MěZ zamítnut.

b) část pozemku parc. č. 2208 o výměře 28 m2

    Návrh usnesení:
          MěZ schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 2208 o výměře cca 28
          m2.

    Pro – 3, proti – 3, zdržel se – 0.
    Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 2208 o výměře cca 28 m2 byl
    zamítnut.

Ve  20.30  hod.  přišla  na  zasedání  MěZ D.  Javorčeková  /změna  počtu  přítomných  členů
zastupitelstva na 7 přítomných/.

c) Zastupitelé projednali žádost manželů Kůrkových, Buštěhrad č. p. 672, na odkup části 
    pozemků parc. č. 131/1 o výměře 165 m2 a parc. č. 132/3 o výměře 35 m2.
    Návrh usnesení:
    MěZ schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 131/1 o výměře 165
    m2 a parc. č. 132/3 o výměře 35 m2.             
    Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
    Usnesení k bodu č. 18c) bylo schváleno 7 hlasy.

d) část pozemku parc. č. 450/2 o výměře 4 m2

    Návrh usnesení:
    MěZ schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 450/2 o výměře 4 m2

    Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
    Usnesení k bodu č. 18d) bylo schváleno 7 hlasy.

e) část pozemku parc. č. 1507 o výměře 71 m2 – na tuto část pozemku má s Městem
    Buštěhradem uzavřenu smlouvu paní Iveta Klímová, Buštěhrad, č. p. 260. 
    Návrh usnesení:

MěZ schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 1507 o výměře 71 
m2.
Pro – 1, proti – 6, zdržel se – 0.
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Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 1507 o výměře 71 m2 byl MěZ
zamítnut.

f) Prodej části pozemku parc. č. 1043/1 – není specifikována výměra pozemku
Návrh usnesení:
MěZ schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č.  1043/1 s tím, že
zájemce  o  koupi  pozemku  bude  vyzván,  aby  přesně  specifikoval  požadovanou
výměru.
Pro – 1, proti – 5, zdržel -1.
Vyvěšení  záměru  na  prodej  části  pozemku  parc.  č.  1043/1  o  nespecifikované
výměře byl zamítnut.

g) Pronájem nebytových prostor v č. p. 65 (bývalá zubní ordinace)
      Návrh usnesení:

MěZ schvaluje  vyvěšení  záměru  na pronájem nebytových  prostor  v č.  p.  65 (býv.
zubní ordinace), výše nájemného 2.000,- Kč a energie.

      Pro – 7 hlasů, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení k bodu č. 18g) bylo schváleno 7 hlasy.

Předsedající se pro projednání tohoto bodu vrátila k bodům č. 11.

Ve  20.45  hod.  odešla  M.  Kindlová  /změna  počtu  přítomných  členů  zastupitelstva  na  6
přítomných/.

11. Výstavba veřejného osvětlení v ulici Pražská a Náměstí
V rámci plánovaných přeložek vedení NN firmou ČEZ bude provedena výstavba nového
veřejného osvětlení v ul. Pražská a Náměstí.
Cenovou nabídku na tuto akci předložily 3 firmy:
Miloslav Kalců, Elektromontáže – se sídlem v Kralupech nad Vlt.   – 189.403,- (bez DPH)
AZ Elektrostav, a.s. – se sídlem v Nymburce                                     -  222.826,-(bez DPH)
UniServis Hašek, s.r.o. – se sídlem v Kam. Žehrovicích         -  246.292,- (bez DPH
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Z řad občanů vystoupil v diskuzi p. Müller.
Návrh usnesení:
MěZ  schvaluje  pro  výstavbu  nového  veřejného  osvětlení  firmu  Miloslav  Kalců,
Elektromontáže, která podala nejnižší cenovou nabídku na stavbu ve výši 189.403,- Kč
bez DPH.
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení k bodu č. 11 bylo schváleno 6 hlasy.

Ve  20.50  hod.  přišla  M.  Kindlová  /změna  počtu  přítomných  členů zastupitelstva  na  7
přítomných/.

12. Výstavba veřejného osvětlení v ulici Krátká, Stavební, Příční, Lípová a Hutnická
V rámci plánovaných přeložek vedení NN firmou ČEZ bude provedena výstavba nového
veřejného osvětlení v ul. Krátká, Stavební, Příční, Lípová a Hutnická.
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Cenovou  nabídku na tuto akci předložily 3 firmy:
Miloslav Kalců, Elektromontáže – se sídlem v Kralupech nad. Vlt. 
- Zemní práce 375.344,- Kč bez DPH,
- Montážní práce 177.033,- Kč bez DPH
Elektroštika s.r.o. – se sídlem v Praze 4                        - 225.140,- Kč bez DPH
UniServis Hašek s.r.o. – se sídlem v Kam. Žehrovicích     - 217.042,- Kč bez DPH
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Z řad občanů vystoupil v diskuzi: p. Blesk, Müller, Zámyslický, Pergl.
Návrh usnesení:
MěZ schvaluje pro výstavbu nového veřejného osvětlení ve výše uvedených lokalitách
firmu Miloslav Kalců, Elektromontáže, která podala nejnižší cenovou nabídku na stavbu
ve výši 177.033,- Kč bez DPH.
Pro – 7, proti  -0, zdržel se – 0.
Usnesení k bodu č. 12 bylo schváleno 7 hlasy.

13. Oprava havarijního stavu schodů ulice Riegrova
Zastupitelé projednali opravu havarijního stavu schodů v ul. Riegrova. Cenovou nabídku
podaly 2 firmy:
- SAT-AN STAVBY, SE, se sídlem v Kladně-Dubí  

      1. varianta – betonové cihly                107.793,25 Kč bez DPH
      2. varianta – pozinkovaná konstrukce       173.062,- Kč bez DPH
       - FARO Kladno s.r.o., se sídlem v Kladně  - betonové cihly – 118.773,84 Kč bez DPH.
       Z řad zastupitelů vystoupila D. Javorčeková s návrhem kontaktovat firmy, které již dříve 
      v Buštěhradě schody opravovaly. Dále podotkla, že část těchto schodů je již opravená, 
      a tudíž jejich přestavba není nutná.
      Z řad občanů vystoupil v diskuzi: p. Müller, Oplt, Blesk.
      Návrh usnesení:
      MěZ pověřuje MěÚ přehodnocením cenových nabídek, zohlednění faktu, že část schodů 
      není nutné znovu opravovat.
      MěZ dále ukládá MěÚ, aby kontaktovalo firmy, které již v minulosti podobné opravy 
      V Buštěhradě prováděly.
      Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
      Usnesení k bodu č. 13 bylo schváleno 7 hlasy.

14. ZŠ – žádost o schválení přijímání sponzorských darů pro rok 2014
Ředitelka  Základní  školy  a  Mateřské  školy  Oty  Pavla  v Buštěhradě  požádala  MěZ o
schválení přijímání finančních sponzorských darů  do výše Kč  20.000,-, které by škola
mohla získat v r. 2014 bez projednávání zastupitelstvem. Při jednorázové výši sponz. daru
nad 20.000,- Kč by škola o souhlas žádala.
Dále žádá o schválení finančního sponzorského daru pro školu ve výši 70.000,- Kč od
firmy Řízení letového provozu ČR, s. p.. Sponzorský dar bude použit na dovybavení nové
třídy mateřské školy.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
a) MěZ  schvaluje  přijímání  finančních  sponzorských  darů  pro  Základní  školu  a

Mateřskou školu Oty Pavla v Buštěhradě do výše 20.000,- Kč bez schválení MěZ pro
rok 2014.

      Tato skutečnost bude doplněna do Zřizovací listiny školy.
      Pro - 7, proti – 0, zdržel se – 0.
      Usnesení k bodu 14a) bylo schváleno 7 hlasy.

                                                                                                                                                                              

7



b) MěZ schvaluje přijetí finančního sponzorského daru pro Základní školu a Mateřskou
školu Oty Pavla v Buštěhradě ve výši 70.000,- Kč od firmy Řízení letového provozu
ČR, s. p.
Pro – 7 hlasů, proti – 0, proti - 0.
Usnesení k bodu č. 14b) bylo schváleno 7 hlasy.

15. Přijetí dotace z MK
Zastupitelé projednali sdělení MK o přiznání příspěvku na akci Obnovy západního křídla
zámku Buštěhrad v orientační výši max. do 600.000,- Kč.
Návrh usnesení:
MěZ schvaluje přijetí  dotace z Ministerstva  kultury  na akci  Obnova západního křídla
zámku Buštěhrad.
MěZ pověřuje starostku zasláním písemné žádosti na Ministerstvo kultury o poskytnutí
finančního příspěvku.
Pro – 7, proti - 0, zdržel se – 0.
Usnesení k bodu č. 15 bylo schváleno 7 hlasy.

16.  DPS Buštěhrad
a) Ředitelka DPS Buštěhrad předložila zastupitelům návrh na obsazení uvolněného bytu

v DPS. Ve spolupráci se sociálním a zdravotním výborem města byla navržena paní
Zdeňka Huříková, Buštěhrad č.p. 185.

      Z řad zastupitelů nebyly připomínky.
      Návrh usnesení: 
      MěZ schvaluje přidělení volného bytu v DPS paní Zdeňce Huříkové, bytem     
      Buštěhrad, č. p. 185.
      Pro – 7, proti - 0, zdržel se – 0.
      Usnesení k bodu č. 16a) bylo schváleno 7 hlasy.

b) Ředitelka DPS Buštěhrad předložila zastupitelům Vnitřní předpis č. 45 – Odpisový
plán pro DPS Buštěhrad, který upravuje oceňování a odepisování majetku příspěvkové
organizace.
Z řad zastupitelů nebyly připomínky.
Návrh usnesení:
MěZ schvaluje Vnitřní předpis č. 45 – Odpisový plán pro DPS Buštěhrad.
Pro – 7, proti - 0, zdržel se – 0.
Usnesení k bodu č. 16b) bylo schváleno 7 hlasy.

c) Ředitelka  DPS Buštěhrad  požádala  o  schválení  rozdělení  kladného  hospodářského
výsledku ve výši 164.230,- Kč za rok 2013 takto:

Rezervní fond 124.230,- Kč
Fond odměn  40.000,- Kč

Z řad zastupitelů nebyly připomínky.
Návrh usnesení:
MěZ schvaluje návrh DPS na rozdělení  kladného hospodářského výsledku ve výši
164.230,-  Kč   takto:  do  Rezervního  fondu –  124.230,-  Kč  a  do  Fondu odměn –
40.000,- Kč.
Pro – 7, proti - 0, zdržel se – 0.
Usnesení k bodu č. 16c) bylo schváleno 7 hlasy.

17. Nápravná opatření po kontrole ODK MV
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Zastupitelé byli seznámeni s přijatými nápravnými opatřeními k nápravě pochybení, které
vyplynuly z protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti města. D. Javorčeková
konstatovala, že tuto zprávu obdržela dne 23. 4. a tudíž se se zprávou nestihla seznámit.
Ostatní zastupitelé neměli žádné připomínky.
Návrh usnesení:
MěZ schvaluje vyhodnocení nápravných opatření a přijatá nápravná opatření k nápravě.
Pro – 4, proti - 3, zdržel se – 0.
Usnesení  nebylo  přijato  nadpoloviční  většinou  zastupitelů.  Zastupitelům  bude  dána
možnost se s nápravnými opatřeními seznámit a bod bude projednán na příštím zasedání
MěZ.

18.  Bod byl již projednán

19. Smlouva č. OS201420000511 o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
Společnost EKO-KOM a.s. předložila návrh nové Smlouvy o zajištění zpětného odběru a
využití  odpadů z obalů. Návrh smlouvy je upraven podle NOZ, mění strukturu odměn
/celkový  rozsah  odměn  zůstává  zachován/,  upřesňuje  procesy  související  s provozem
systému.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení:
MěZ schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se
společností EKO-KOM a.s..

      Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
      Usnesení k bodu č. 19 bylo schváleno 7 hlasy.

20. Norské fondy
D. Javorčeková seznámila zastupitele s možností požádat o dotaci z „Norských fondů“
na obnovu kulturních památek. Zastupitelé k tomuto bodu neměli připomínky.
Návrh usnesení:
MěZ schvaluje podání žádosti  o dotaci z Norských fondů  na příspěvek pro dokončení
rekonstrukce městské části zámku.
Pro – 7, proti - 0, zdržel se – 0.
Usnesení k bodu č. 20 bylo schváleno 7 hlasy.

21. Žádost o změnu části zápisu č.1/2012 ze dne 7. 3. 2012
Zastupitelka M. Burešová žádá o vyškrtnutí části textu ze zápisu č. 1/2012 ze dne 7. 3.
2012, bod č. 27: „ p. Semrád obvinil p. Mencla z tunelování, a z toho, že za jednu práci si
nechal zaplatit 2x, když byl zaměstnancem města a zároveň jednatelem firmy KOMEN“.
M.  Burešová  uvedla,  že  tuto  větu  na  tomto  zasedání  neslyšela,  a  proto  žádá  o  její
vyškrtnutí  ze  zápisu.  M.  Kindlová  uvedla,  že  pokud  bude  takto  manipulováno
s předmětným zápisem, bude se jednat o podvod a falšování důkazů pro soudní řízení,
které v této věci probíhá. Proto nesouhlasí s tím, aby v zápise bylo cokoli změněno. 
D. Javorčeková potvrdila slova M. Kindlové a uvedla, že výše uvedenou větu na zasedání
slyšela. 
Z této části zasedání není audiozáznam - nelze proto doložit, co přesně bylo na zasedání
řečeno.
V diskuzi vystoupili: p. Blesk, pí. Blesková, Oplt, Semrád, Janouškovec, Pergl.
Návrh usnesení:
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MěZ schvaluje změnu zápisu č. 1/2012 ze dne 7. 3. 2012, konkrétně vyškrtnutí věty „p.
Semrád obvinil p. Mencla z tunelování, a z toho, že za jednu práci si nechal zaplatit 2x,
když byl zaměstnancem města a zároveň jednatelem firmy KOMEN“.
Pro – 4, proti – 2, zdržel se – 1.
L.  Kluiber  uvedl,  že se zdržel  hlasování  z toho důvodu, že v době  konání uvedeného
zasedání MěZ nebyl členem zastupitelstva, při zasedání seděl v obecenstvu a předmětnou
větu neslyšel.
Usnesení nebylo schváleno nadpoloviční většinou členů zastupitelstva, předmětný zápis
zůstává v platnosti beze změn.

22. Žádost o snížení ceny za pronájem nebytových prostor
Městskému úřadu byla doručena žádost pí Hany Vlkové a P. Černohorské (nájemkyně
nebytových prostor v č. p. 65) o snížení ceny nájemného na 1.000,- Kč + cena energií.
Zastupitelé žádost  projednali  a  rozhodli,  že výše nájemného zůstane v původní výši  –
3.000,- Kč/měs. + cena energií.
Návrh usnesení:
MěZ zamítá žádost  pí  Hany Vlkové a P.  Černohorské na snížení  ceny nájemného za
pronájem nebytových prostor v č. p. 65.
Pro – 7, proti - 0, zdržel se – 0.

23. Obecná diskuze
Pí Kočárková – žádost o umístění dopravní značky se zákazem vjezdu nákl. automobilů

z Kladenské ul.  do ul.  Žižkova (u restaurace U Junků)  – bude projednáno s odborem
dopravy Magistrátu města Kladna.

P. Blesk – pořádání koncertu ve spolupráci s p. Paulíkem, složení kulturní komise.
Odp. J. Leflerová – kulturní komise pracuje ve složení: J. Leflerová, D. Novotná, Ing.
Procházka, L. Kluiber, A. Šturm.  
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Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 2/2014

ze dne 23. 04. 2014

Zastupitelstvo  na  svém  zasedání  č.  2/2014  ze  dne  23.  04.  2014  přijalo  tato
usnesení:

Schvaluje:
1. Ověřovatele  zápisu  ze  zasedání  MěZ   Romana  Dědiče  a  Miroslavu

Burešovou
2. Zapisovatelku zápisu Janu Zemanovou
3. Zápis ze zasedání č. 1/2014 ze dne 26. 2. 2014
4. Program zasedání MěZ č. 2/2014
5. Zadání  studie  na  revitalizaci  sportovního  areálu  a  zároveň  schvaluje

poskytnutí částky do výše 65.000,- Kč na vybudování oplocení sportovního
areálu

6. Poskytnutí částky 189.755,52 Kč z rozpočtu města na opravu kanalizačního
vedení v MŠ Buštěhrad (Hřebečská ul.)

7. Provedení  úprav  a  oprav  chodníků  v parku  „U  Macíků“  pracovníky
Technických služeb města Buštěhrad

8. Rozpočtové opatření č. 5/2014 v předloženém znění s tím, že položka č. 28
bude v návrhu nulová

9. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc. č. 1560/1 a 1560/4 z
majetku Státního pozemkového fondu ČR na Město Buštěhrad

10. Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 131/1 o výměře 165m2 a
parc.  č.  132/3 o výměře  35m2 v k.  ú.  Buštěhrad manželům Kůrkovým,
bytem Buštěhrad, č.p. 672, za podmínek stanovených Městem Buštěhrad

11. Vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor v č.p. 65 (býv.  zubní
ordinace), výše nájemného 2.000,- Kč + cena energií.

12. Pro výstavbu nového veřejného osvětlení v ul.  Pražská a Náměstí  firmu
Miloslav Kalců, Elektromontáže, která podala nejnižší cenovou nabídku na
stavbu ve výši 189.403,- Kč bez DPH

13. Pro  výstavbu  nového  veřejného  osvětlení  v ulicích  Krátká,  Stavební,
Příční,  Lípová a Hutnická firmu Miloslav Kalců,  Elektromontáže, která
podala nejnižší cenovou nabídku na stavbu ve výši 177.033,- Kč bez DPH

14. Přijímání finančních sponzorských darů pro Základní školu a Mateřskou
školu Oty Pavla v Buštěhradě do výše 20.000,- Kč bez schválení MěZ pro
rok 2014.

15. Přijetí sponzorského daru pro Základní školu a Mateřskou školu Oty Pavla
v Buštěhradě ve výši 70.000,- Kč od firmy Řízení letového provozu ČR, s.
p.

16. Přijetí dotace z Ministerstva kultury v orient. výši do 600.000,- Kč na akci
Obnova západního křídla zámku Buštěhrad

17. Přidělení  volného  bytu  v DPS Buštěhrad  paní  Zdeňce  Huříkové,  bytem
Buštěhrad, č.p. 185

18. Vnitřní předpis č. 45 – Odpisový plán pro DPS Buštěhrad
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19. Rozdělení  kladného  HV  DPS  Buštěhrad  ve  výši  164.230,-  Kč  do
Rezervního fondu – 124.230,- Kč a do Fondu odměn – 40.000,- Kč

20. Uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se
společností EKO-KOM a.s.

21. Podání  žádosti  o  dotaci  z Norských  fondů  na  příspěvek  pro  dokončení
rekonstrukce městské části zámku

           Bere na vědomí
            Informaci o rozpočtovém opatření č. 4/2014 
        

      Pověřuje
1. Vedení  města,  aby  iniciovalo  schůzku  s tvůrcem  studie  na  revitalizaci

parku U Macíků Ing. Arch. Červeným a občany města Buštěhradu
2. Kontrolní výbor prošetřením, za jakých podmínek bylo povoleno umístění

prosklených vitrín v parku U Macíků
3. Vedení  města  jednáním  s odborem  dopravy  Magistrátu  města  Kladna

ohledně úpravy dopravního značení parkoviště u parku U Macíků
4. Vedení  města  přehodnocením  cenových  nabídek  na  opravu  schodů

v Riegrově  ulici  při  zohlednění  faktu,  že část  schodů  není  nutné znovu
opravovat

5. Starostku  města  zasláním  písemné  žádosti  na  Ministerstvo  kultury  o
poskytnutí finančního příspěvku na akci Obnova západního křídla zámku
Buštěhrad

      Ukládá
1. Vedení města, aby kontaktovalo firmy, které v minulosti prováděly opravy

schodů v Buštěhradě (oprava schodů v Riegrově ulici)

       Zamítá
1. Vyvěšení záměru na prodej pozemku parc. č. 1077/1  o výměře cca 48m2

v k. ú. Buštěhrad
2. Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 2208 o výměře cca 28

m2v k.ú. Buštěhrad
3. Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 1507 o výměře cca 71

m2 v k.ú. Buštěhrad
4. Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. 1043/1 o nespec. výměře

v k.ú. Buštěhrad

          
Usnesení k bodu č. 9.1 a 17 nebyly schváleny nadpoloviční většinou všech 

          zastupitelů. Body budou projednány na dalším zasedání MěZ.
          Usnesení k bodu č. 21 nebylo schváleno nadpoloviční většinou všech 
          zastupitelů, a proto zápis ze zasedání MěZ č./1/2012 zůstává v platnosti beze
          změn.
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Program zasedání byl vyčerpán, předsedající J. Leflerová poděkovala přítomným
zastupitelům i občanům a zasedání v 21.55 hod. ukončila.

Ověřovatelé:

Roman Dědič                        …………………………..

Miroslava Burešová              …………………………...

Starostka města:

Ing. Jitka Leflerová                ……………………… 

Zápis byl pořízen dne 2. května 2014. 
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