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Zápis ze zasedání zastupitelstva města Buštěhradu č.5/2014 ze dne 24.9.2014

Zápis

ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ),
které se konalo dne 24. 9. 2014 od 17.30 hod. ve společenském sále zámku Buštěhrad

č. 5/2014
Č.j.:      1697  / 2014

Přítomni: Jitka Leflerová, Roman Dědič,  Věra Mrázková, Daniela Javorčeková, Luboš
Kluiber, Miroslava Burešová, Magda Kindlová, Miroslav Oplt

Omluveni:   0
Neomluveni: Václav Nový
Hosté:  0
V sále přítomno v době zahájení 8 občanů.

Pořizován audio záznam.

1-Zahájení zasedání: 
Zasedání zastupitelstva zahájila v 17:35 hodin a dále řídila starostka města Jitka Leflerová.
Předsedající  přivítala  přítomné  a  konstatovala,  že  zastupitelstvo  bylo  řádně  svoláno,
vyhlášeno  a  je  usnášeníschopné.   Z celkového  počtu  9  členů  zastupitelstva  bylo  v době
zahájení přítomno 8 členů. 

Předsedající navrhla jako zapisovatelku Dagmar Novotnou
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zapisovatelku zápisu Dagmar
Novotnou 
Pro:  Leflerová, Burešová, Mrázková, Javorčeková, Kluiber, Dědič, Kindlová, Oplt
Proti:  0
Zdržel se: 0
a
jako ověřovatele zápisu Miroslava Oplta a Luboše Kluibera, a podala:
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje ověřovatele zápisu Miroslava
Oplta a Luboše Kluibera.
Pro:  Leflerová, Burešová, Mrázková, Javorčeková, Kluiber, Dědič, Kindlová, Oplt
Proti:  0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 1 schválen 8 hlasy.

 2- Kontrola zápisu č. 4/2014 
Předsedající požádala ověřovatele zápisu č.  4/2014 D. Javorčekovou a M. Burešovou, aby
sdělily, zda k zápisu nebyly připomínky – bez připomínek.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

3- Návrh programu zasedání č. 5/2014 
Předsedající  uvedla,  že  návrh  programu  byl  uveřejněn  na  obou  úředních  deskách  města
Buštěhradu. Znění programu: 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky
2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 4/2014
3. Návrh programu / Schválení programu zasedání
4. Návrh na využití části zámku ve vlastnictví Středočeského kraje
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5. Rozpočtové opatření č. 8/2014 a č. 9/2014 
6. Návrh rozpočtového opatření č. 10 /2014
7. Mezitímní účetní závěrky
8. Vybudování oplocení sportovního areálu
9. Návrh nové smlouvy o užívání zámecké zahrady
10. Návrh nové smlouvy o výpůjčce části zámeckého nádvoří
11. Darovací smlouva od MÚLP městu Buštěhrad
12. Dodávka a montáž kabelových rozvodů VO v rámci stavby ČEZ na úseku U rybníka a

U Cihelny
13. Dodávka a montáž zabezpečovacího systému objektu Technických služeb
14. ZŠ a MŠ – žádost o schválení účelového finančního daru – od rodičů žáka 
15. ZŠ a MŠ – žádost o zařazení do programu „Navýšení kapacit ZŠ a MŠ“
16. ZŠ a MŠ – žádost o prodej nepotřebného majetku
17. ZŠ a MŠ – žádost o schválení přijetí účelového daru od rodičů dětí z MŠ
18. DPS – žádosti o zařazení do registru čekatelů na byt a obsazení volného bytu
19. TJ Sokol – žádost o poskytnutí finančního příspěvku na oslavy 120 výročí založení

Jednoty
20. Vyvěšení záměrů: 

a) na část pozemku parc. č. 1819/1 v ul. Javorová / cca 500m2/
b) na část pozemku parc. č. 1241 / 1m2/
c) na pronájem rybníka parc. č. 1407

21. Žádost o změnu znění nájemní smlouvy bytu – Libertinová
22. Doporučení bytové komise
23. Informace o požadavcích na změnu ÚP města Buštěhradu č. 5 

Obecná diskuze

Předsedající navrhla doplnění tohoto programu o další body ve vzestupném pořadí a to: 
24.  Oprava podlahy v DPS po havárii
25.  Zřízení věcného břemena na pozemku parc. č. 1279/7
26.  Návrh  na  pojmenování  sportovního  areálu  Buštěhrad  „Sportovní  areál  Eduarda

Nováka“
27.  Informace o provozní době mateřské školy pro rok 2014/2015
28.  Dohoda o vytvoření společného školského obvodu pro obec Stehelčeves na školní rok

2015/2016 
29. Obecná diskuze

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplnění programu zasedání
č. 5/2014 o výše uvedené body – program zasedání.
Pro:  Leflerová, Burešová, Mrázková, Javorčeková, Kluiber, Dědič, Kindlová, Oplt
Proti:  0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 3 schválen 8 hlasy

4- Návrh na využití části zámku ve vlastnictví Středočeského kraje:
Předsedající uvedla, že původní záměr francouzské společnosti Chateau Companies de France
byl  vytvořit  v  Buštěhradě  Evropské  středisko  setkávání  mládeže.  Protože  filozofií  této
společnosti je zajišťovat v Evropě jako součást zrekonstruovaných objektů také kvalitu hotelů
a restaurací, tomuto záměru lépe odpovídá myšlenka na vytvoření institutu pro vzdělávání
kuchařů.  Společnost získala pro tento námět  podporu Institutu Paula Bocuse v Lyonu. Za
těchto  okolností  podala  tedy  také Středočeskému  kraji  tento  návrh  na  využití  prostor
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severního a východního křídla buštěhradského zámku. Má v úmyslu zde zbudovat Institut pro
vzdělávání kuchařů na evropské úrovni. Tento záměr je nyní předložen také zastupitelstvu
Města Buštěhradu k vyjádření.
Diskuze:  D. Javorčeková – vítá smysluplné využití. M. Oplt – doplnit usnesení o možnost
budoucí změny využití předmětné části zámku.
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu souhlasí s námětem využití severního a
východního křídla buštěhradského zámku pro vybudování Institutu pro vzdělávání kuchařů
na evropské úrovni.  Zastupitelé  si  vyhrazují  právo mít  možnost  vyjádřit  se k  případné
změně předmětu využití.
Pro:  Leflerová, Burešová, Mrázková, Javorčeková, Kluiber, Dědič, Kindlová, Oplt
Proti:  0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 3 schválen 8 hlasy

5- Rozpočtové opatření č. 8/2014 a č. 9/2014
Zastupitelům  byla  předložena  rozpočtová  opatření  č.  8/2014  a  č.  9/2014,  která  byla
vypracována a provedena v rámci schválených pravomocí starostky města.
Diskuze: 0
Zastupitelstvo města Buštěhradu bere na vědomí.

6- Návrh rozpočtového opatření č. 10 /2014
Zastupitelům byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 7/2014. Předsedkyně finančního
výboru M. Burešová objasnila potřebné přesuny v rozpočtu. 
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2014
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 6 byl schválen 8 hlasy.

7- Mezitímní účetní závěrky
Předsedající  předala  slovo  předsedkyni  Finančního  výboru  M.  Burešové,  která  seznámila
přítomné  s mezitímními  účetními  závěrkami  příspěvkových  organizací  města,  za  první
pololetí  roku  2014:  ZŠ  a  MŠ  Oty  Pavla,  ZUŠ  Buštěhrad  a  DPS  Buštěhrad.  První  dvě
organizace hospodaří s kladným výsledkem, DPS Buštěhrad se dostala do mínusového stavu
k 30. 6. 2014 kvůli  opožděnému přísunu dotace, ne vlastní vinou. Všechny tři  organizace
k dnešnímu datu vykazují kladné hospodaření s vyššími výnosy, než tomu bylo v minulých
letech.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

8- Vybudování oplocení sportovního areálu
Předsedající předala slovo M. Opltovi, který seznámil přítomné s faktem, že dne 23. 4. 2014
odsouhlasilo zastupitelstvo poskytnutí finančního příspěvku Fotbalovému klubu Buštěhrad na
opravu oplocení, které se nacházelo v havarijním stavu. Byla odsouhlasena částka 65.000,-Kč,
formulace usnesení však nebyla přesná. Aby bylo možno poskytnout tuto částku, je nutno
přijmout nové usnesení, které předkládá.
Diskuze: 0
Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  města  Buštěhradu  schvaluje  poskytnutí  neinvestičního
účelového příspěvku ve výši  65.000,-  Kč  spolku SK Buštěhrad, IČ:  48705829 (dále jen
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spolek).  Finanční příspěvek je spolek povinen použít výhradně  na účel opravy oplocení
sportovního  areálu.  Příspěvek  podléhá  finančnímu  vypořádání  (spolek  je  povinen
nevyužitou část příspěvku na stanovený účel vrátit do rozpočtu města). Zastupitelstvo města
ukládá  starostce  uzavřít  se  spolkem  smlouvu  o  poskytnutí  neinvestičního  účelového
příspěvku a stanovit zejména podmínky finančního vypořádání příspěvku.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 8 schválen 8 hlasy.

9- Návrh nové smlouvy o užívání zámecké zahrady
Předsedající  předkládá  nový  návrh  smlouvy  o  užívání  zámecké  zahrady  mezi  městem
Buštěhradem a Středočeským krajem jakožto majitelem. Návrh nové smlouvy byl vypracován
Středočeským krajem a podepsán novým hejtmanem.
Diskuze: 0
Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  města  Buštěhradu  schvaluje  návrh  smlouvy  o  užívání
zámecké zahrady mezi městem Buštěhradem a Středočeským krajem.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 9 schválen 8 hlasy.

10- Návrh nové smlouvy o výpůjčce části zámeckého nádvoří
Předsedající  předkládá  nový  návrh  smlouvy  o  výpůjčce  části  zámeckého  nádvoří  mezi
Městem Buštěhradem a Středočeským krajem jakožto majitelem. Návrh nové smlouvy byl
vypracován Středočeským krajem a podepsán novým hejtmanem.
Diskuze: 0
Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  města Buštěhradu schvaluje  návrh  smlouvy o výpůjčce
části zámeckého nádvoří mezi městem Buštěhradem a Středočeským krajem.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 10 schválen 8 hlasy.

11- Darovací smlouva od MÚLP městu Buštěhrad
Předsedající  seznamuje  s akcí  Mikroregionu  Údolí  Lidického  potoka  (dále  jen  MÚLP).
MÚLP požádal v letech 2007 a 2008 Středočeský kraj o dotaci na zbudování nebo opravu
chodníků  v  několika obcích  mikroregionu.  Tato  dotace  byla  MÚLP rozdělena  mezi  čtyři
obce. Předsedající uvádí, že doručené materiály nejsou zatím kompletní a že je potřeba si
vyžádat  od  MÚLP  více  podkladů,  aby  se  zastupitelé  mohli  lépe  seznámit  s předmětem
zhotovení ve městě Buštěhradě a rozhodnout tak o přijetí tohoto předmětu jakožto daru.
Diskuze:0
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu odkládá tento bod programu na další
zasedání zastupitelstva po doručení kompletní dokumentace.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 11 schválen 8 hlasy.
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12- Dodávka a montáž kabelových rozvodů VO v rámci stavby ČEZ na úseku U rybníka
a U Cihelny
Předsedající  oznamuje, že zastupitelům byly zaslány podklady ohledně  stavby ČEZ, která
nyní probíhá v ulicích U rybníka a U Cihelny v rámci plánovaných přeložek vedení NN, kde
musí  být  provedena  výstavba  veřejného  osvětlení,  protože  dojde  k demontáži  původních
sloupů vrchního vedení NN. Tuto stavbu provádí pro ČEZ firma Elektromont Matějka.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: 

a) Zastupitelstvo  města  Buštěhradu  schvaluje  provedení  zemních  prací  a  přípoloží
v ulicích U rybníka a U Cihelny pro veřejné osvětlení v rámci stavby ČEZ firmou
Elektromont Matějka.

Pro: 7
Proti: D ědič
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 12 a) schválen 7 hlasy.

b) Zastupitelstvo  města  Buštěhradu  schvaluje  výstavbu  nového  veřejného  osvětlení
v ulicích U rybníka a U Cihelny v rozsahu stavby ČEZ firmou Elektromont Matějka.

Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 12 b) schválen 8 hlasy.

13- Dodávka a montáž zabezpečovacího systému objektu Technických služeb
Z důvodu nákupu nové techniky pro TS a požadavku pojišťovny je nutné provést elektronické
zabezpečení  objektu  Technických  služeb.  Nabídku  podaly  firmy:  Aryka  in  West  a.  s,
v celkové výši 144.145,-Kč bez DPH, SCTechnology, spol. s.r.o., v celkové výši 149.115,-
Kč  bez DPH a COLSYS s.r.o.,  v celkové výši  155.228,-Kč  bez DPH. Cenově  nejnižší  je
nabídka od firmy Aryka in West.
Diskuze: Mrázková – bude servis? Leflerová – ano, také IP kamery.  L.  Kluiber – je tam
nějaké  další  zabezpečení?  P.  Vavruška  –  ano,  je  napojení  na  pult  centrální  ochrany
s dojezdem.
Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  města  Buštěhradu  schvaluje  provedení  elektronického
zabezpečení objektu Technických služeb města Buštěhradu firmou Aryka in West a.s., IČ:
26722411 za celkovou cenu 144.145,-Kč bez DPH.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 13 schválen 8 hlasy.

14- ZŠ a MŠ – žádost o schválení účelového finančního daru – od rodičů žáka 
Předsedající předkládá žádost ředitelky ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad, která žádá zřizovatele
o schválení účelového finančního daru od rodičů dítěte. Jedná se o příspěvek na plat asistenta
pedagoga  pro  jejich  syna  pro  školní  rok  2014/2015.  Celková  výše  daru  je  36.000,-Kč,
v měsíčních splátkách po 3.000,-Kč.
Diskuze: 0
Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  města Buštěhradu  schvaluje  přijetí  finančního daru  ve
prospěch ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad, IČ: 618 94 273, od rodičů  žáka v celkové výši
36.000,-Kč,  hrazený v měsíčních splátkách v částce 3.000,-Kč,  určený jako příspěvek na
plat asistenta pedagoga.
Pro: 8
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Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 14 schválen 8 hlasy.

15- ZŠ a MŠ – žádost o zařazení do programu MŠMT „Navýšení kapacit ZŠ a MŠ“
Je reálný předpoklad navýšení počtu dětí v následujících letech, které budou zahajovat školní
a předškolní docházku v ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad. Předsedající  oznamuje, že město
reaguje na tuto prognózu a že na základě výzvy, vydané MŠMT, nechalo jakožto zřizovatel
zpracovat  základní  parametry  pro  podání  žádosti  o  grant  -  zařazení  do  programu Fondu
rozvoje  výukových  kapacit  mateřských  a  základních  škol.  Předsedající  předkládá
zastupitelům ke schválení podání žádosti o zařazení do programu zmíněného fondu rozvoje.
Žádost o grant je ve výši 20.mil. Kč, spoluúčast zřizovatele činí 4.mil.Kč.
Diskuze: M. Oplt – je rovněž diskutována alternativní nabídka od UCEEB o výstavbě 2 tříd
základní školy v rámci výzkumu výstavby nízkoenergetických objektů.
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti na MŠMT o
zařazení do programu Fondu rozvoje výukových kapacit mateřských a základních škol ve
výši 20.mil.Kč se spoluúčastí zřizovatele ve výši 4.mil.Kč.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 15 schválen 8 hlasy.

16- ZŠ  a MŠ – žádost o prodej nepotřebného majetku
Předsedající  předkládá  žádost  ředitelky  ZŠ a  MŠ Oty Pavla  Buštěhrad,  okres  Kladno,  o
schválení prodeje nepotřebného a vyřazeného majetku, který se nachází ve škole, přikládá
seznam majetku v celkové hodnotě 84.300,-Kč.
Diskuze: 0
Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  města  Buštěhradu  schvaluje  prodej  nepotřebného  a
vyřazeného  majetku  ZŠ  a  MŠ Oty  Pavla  Buštěhrad  podle  přiložené  tabulky  v celkové
hodnotě 84.300,-Kč.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 16 schválen 8 hlasy.

17- ZŠ a MŠ – žádost o schválení přijetí účelového daru od rodičů dětí z MŠ
Předsedající předkládá žádost ředitelky ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad o schválení účelového
finančního daru na kulturní, společenské a sportovní akce od rodičů dětí mateřské školy ve
výši 1.200,-Kč na žáka a školní rok 2014/2015.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu souhlasí s přijetím účelového finančního
daru ve prospěch ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad na kulturní, společenské a sportovní akce
od rodičů dětí mateřské školy ve výši 1.200,-Kč na žáka a školní rok 2014/2015.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 17 schválen osmi hlasy.

18- DPS – žádosti o zařazení do registru čekatelů na byt a obsazení volného bytu
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Předsedkyně  sociálního a zdravotního výboru seznámila přítomné se žádostmi o zařazení
uchazečů do registru čekatelů na byt v DPS. 
Uchazeči: 

1) Zdeňka Kastratovičová – žádost o zařazení + schválení obsazení volného bytu, výbor
doporučuje. 

Návrh usnesení: 
a) Zastupitelstvo města Buštěhradu souhlasí se zařazením paní Zdeňky Kastratovičové

do pořadníku čekatelů na byt v DPS.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 18/1/ a) schválen osmi hlasy.

b) Zastupitelstvo  města Buštěhradu souhlasí  s obsazením volného bytu  v DPS paní
Zdeňkou Kastratovičovou.

Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 18/1/ b) schválen osmi hlasy.

2) Stanislav  Vizingr  –  žádost  o  zařazení  +  schválení  obsazení  volného  bytu,  výbor
doporučuje.

Návrh usnesení: 
a) Zastupitelstvo města Buštěhradu souhlasí se zařazením pana Stanislava Vizingra

do pořadníku čekatelů na byt v DPS.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 18/2/ a) schválen osmi hlasy.

b) Zastupitelstvo města Buštěhradu souhlasí s obsazením volného bytu v DPS panem
Stanislavem Vizingrem

Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 18/2/ b) schválen osmi hlasy.

3) Zdeňka Rosůlková – žádost o zařazení do registru čekatelů, výbor doporučuje.
Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  města  Buštěhradu  souhlasí  se  zařazením paní  Zdeňky
Rosůlkové  do pořadníku čekatelů na byt v DPS.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 18/3/a) schválen osmi hlasy.

4) Emil Popelka – žádost o zařazení do registru čekatelů na byt v DPS, výbor z důvodů
zdravotního stavu uchazeče nedoporučuje. 

Návrh usnesení: 
a) Zastupitelstvo  města  Buštěhradu souhlasí  se  zařazením pana Emila  Popelky  do

pořadníku čekatelů na byt v DPS.
Pro: 0
Proti: 8
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Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 18/4/a nebyl schválen.

5) Anna Procházková – žádost o zařazení do registru čekatelů na byt v DPS + obsazení
volného bytu, výbor doporučuje.

Návrh usnesení: 
a) Zastupitelstvo města Buštěhradu souhlasí se zařazením paní Anny Procházkové do

pořadníku čekatelů na byt v DPS.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 18/5/ a) schválen osmi hlasy.

b) Zastupitelstvo  města Buštěhradu souhlasí  s obsazením volného bytu  v DPS paní
Annou Procházkovou.

Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 18/5/ b) schválen osmi hlasy.

19- TJ Sokol – žádost o poskytnutí finančního příspěvku na oslavy 120 výročí založení
Jednoty
Předsedající předkládá žádost Tělovýchovné Jednoty Sokol Buštěhrad o finanční příspěvek ve
výši 6.000,- na úhradu oslav 120. Výročí založení Tělovýchovné Jednoty Sokol v Buštěhradě.
Diskuze: 0
Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  města  Buštěhradu  schvaluje  poskytnutí  neinvestičního
účelového  příspěvku  Tělovýchovné  Jednotě  Sokol  Buštěhrad,  IČ:  487  07  4  14  ve  výši
6.000,-Kč  (dále  jen  Sokol).  Finanční  příspěvek  je  Sokol  povinen  použít  výhradně  pro
stanovený  účel.  Zastupitelstvo  města  ukládá  starostce  uzavřít  s TJ  Sokol  smlouvu  o
poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku a stanovit podmínky vypořádání příspěvku.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 19 schválen 8 hlasy.

20- Vyvěšení záměrů: 
a)        na část pozemku parc. č. 1819/1 v ul. Javorová / cca 500m2/
b) na část pozemku parc. č. 1241 / 1m2/
c) na pronájem rybníka parc. č. 1407
a) Předsedající předložila žádost manželů Podaných o odkup části obecního pozemku parc. č.
1819/1  o  rozloze  500m2 v ulici  Javorová.  Zdůvodnění:  problémy  s hlukem,  nepořádek,
neukázněné chování občanů v blízkosti jejich domu.
Diskuze: 0
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na prodej
části pozemku parc. č. 1819/1 o výměře 500m2.
Pro: 0
Proti: 7
Zdržel se: 1
Návrh usnesení č. 20 a) nebyl schválen.
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b)  Dále  předkládá  žádost  pana  Trojánka  o  odkup  1m2 pozemku  parc.  č.  1241,  ulice
Bořivojova.  Žádost  o  odkup  zdůvodňuje  zasažením  části  své  nemovitosti  do  prostoru
pozemku města. Předsedající podává návrh na vyvěšení záměru.
Diskuze: 0
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na prodej
části pozemku parc. č. 1241 o výměře 1m2.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 20 b) schválen osmi hlasy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) Předsedající předkládá žádost Rybářského spolku Buštěhrad o pronájem rybníka Oty Pavla
parc. č. 1407 na dobu 10 let.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na pronájem
rybníka parc. č. 1407 na dobu 10 let.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 20 c) schválen osmi hlasy.

21- Žádost o změnu znění nájemní smlouvy bytu – pí. Libertinová
Předsedající předkládá žádost Lindy Libertinové o změnu nájemní smlouvy na byt.  Užívá
služební byt, žádá o změnu v předmětu užívání – nájemní byt, se smlouvou na dobu určitou a
to do 30. 6. 2016.
Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  města  Buštěhradu  schvaluje  návrh  na  změnu  nájemní
smlouvy služebního bytu  v č.p.  128,  Starý  Hrad.  Nové znění  smlouvy bude respektovat
pouze nájemní charakter bez specifikace a doba nájmu bude uvedena na dobu určitou a to
do 30.6.2016.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 21 schválen osmi hlasy.

22- Doporučení bytové komise 
Předsedkyně bytové komise seznamuje přítomné s šetřením bytové komise ohledně obsazení
volného obecního bytu v č.p. 128, Starý Hrad. Komise doporučuje přidělení bytu paní Šárce
Machutové.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přidělení obecního bytu v č.p.
128, Starý Hrad paní Šárce Machutové.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 22 schválen osmi hlasy.

23- Informace o změně územního plánu č. 5
M.Oplt informuje o žalobě, kterou podala společnost CPDP Logistics Park Kladno II a.s., se
sídlem Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 na krajský soud pro Prahu 5. Zmíněná společnost
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se domáhá zrušení  Opatření  obecné povahy,  kterým byla  vydána změna územního plánu
Města  Buštěhradu  č.  5.  M.  Oplt  uvádí,  že  bylo  kvalifikovaně  zpracováno  oponentní
stanovisko a zasláno k soudu pro Prahu 5 jakožto vyjádření odpůrce - Města Buštěhradu.
Diskuze: J. Kratochvíl - co je předmětem žaloby? M. Oplt-text je rozsáhlý a je umístěn na
webových stránkách města.
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

24- Oprava podlahy DPS po havárii
Předsedající seznámila přítomné s informací, že v DPS došlo k havárii vodovodního potrubí,
v jejímž důsledku došlo k poškození dlažby v přízemí DPS. Ředitelka DPS žádá zřizovatele o
svolení k použití z vlastních prostředků DPS ve výši 60.000,-Kč na opravu podlahové krytiny.
Diskuze: J. Müller-  je něco hrazeno z pojistky? J. Leflerová – ano, škoda byla nahlášena
pojišťovně.
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje provedení opravy podlahové
krytiny v DPS z prostředků DPS ve výši 60.000,-Kč.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 24 schválen osmi hlasy.

25- Zřízení věcného břemene na pozemek číslo 1279/7 v délce 5 x 0,6m – 3 m2

Předsedající předkládá Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene pro
veřejné osvětlení na pozemku parc. č. 1279/7 pro soukromého majitele, město jako strana
oprávněná. Poplatek za zřízení věcného břemene je 5.000,-Kč.
Diskuze: D. Javorčeková-o který pozemek jde? J. Leflerová – na Babkách.
Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  města  Buštěhradu  schvaluje  zřízení  věcného  břemene
(město je stranou oprávněnou) na pozemku parc. č. 1279/7, který je ve vlastnictví Alžběty
Růžičkové.  Věcné břemeno se zřizuje z důvodu pokládky kabelového vedení pro veřejné
osvětlení  k dotčenému pozemku.  Za zřízení  věcného břemene je město povinno uhradit
vlastníkovi  pozemku  jednorázovou  náhradu  ve  výši  5.000,-Kč.  Zastupitelstvo  města
pověřuje starostku podpisem příslušných smluv.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 25 schválen osmi hlasy.

26- Pojmenování sportovního areálu Buštěhrad po Eduardu Novákovi
R.  Dědič  informuje  o  návrhu  klubu  SK  Buštěhrad  pojmenovat  sportovní  areál  po
buštěhradském rodákovi  Eduardu Novákovi. Tato záležitost byla předjednána s manželkou
zesnulého Eduarda Nováka, která s tímto návrhem souhlasí.
Diskuze:  J. Leflerová doporučuje pojmenování. M. Oplt-tento návrh byl  rovněž projednán
v tenisovém klubu a členové souhlasí.
Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  města  Buštěhradu  schvaluje  pojmenování  sportovního
areálu SK Buštěhrad po buštěhradském rodákovi panu Eduardu Novákovi.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 26 schválen osmi hlasy.

27- Informace o provozu MŠ ve školním roce 2014/2015
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Předsedající informuje, že obdržela informaci od vedoucí učitelky MŠ o tom, že dne 4.9.2014
se konala schůze rodičů dětí MŠ, na které byla mimo jiné také odsouhlasena provozní doba
MŠ pro rok 2014/2015 v době od 06:30 do 16:30 hod.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

28- Návrh Dohody č. 4/2014 o vytvoření společného školského spádového obvodu pro
rok 2015/2016 pro obec Stehelčeves
Předsedající  předkládá  Dohodu  č.  4/2014  o  vytvoření  společného  školského  spádového
obvodu pro školní rok 2015/2016 pro obec Stehelčeves. 
Diskuze: J. Müller-bude nám obec platit? J. Leflerová – náklady jsou hrazeny Středočeským
krajem, Stehelčeves navíc zvažuje poskytnutí příspěvku.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje uzavření Dohody č. 4/2014 o
vytvoření  společného školského spádového obvodu pro obec Stehelčeves  pro školní  rok
2015/2016.
Pro: 5
Proti: 3
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 28 schválen pěti hlasy.

29- Obecná diskuze: 
M.  Oplt-podává  informaci  o  Malém  dotačním  titulu,  vypsaném  Mikroregionem  Údolí
Lidického  potoka, konec přijímání žádostí je 30.9.2014.
R.  Dědič-kontrolní  výbor  byl  pověřen  několika  úkoly,  předseda  KV  předkládá  výsledky
šetření: 
1) kontrola poskytnuté dotace na výstavbu tréninkového hřiště v areálu sportovního stadionu
Buštěhrad.
Výsledek:  Kontrolní  výbor  zjistil,  že na vybudování tréninkového hřiště  bylo  poskytnuto
městem Buštěhradem 820.000,-Kč. Tato částka byla vyčerpána, aniž by bylo možné dohledat
doklady o platbě. Při inventurách z jara letošního roku byla objevena faktura ze 4. 6. 2008 na
dodělání tréninkového (mini) hřiště a to za 255.255,-Kč. Celkové náklady se tak vyšplhaly na
922.255,-Kč do tréninkového hřiště plus 152.378,-Kč  na nákup traktůrku s příslušenstvím.
Celkem bylo tedy proinvestováno pro SK Buštěhrad v letech 2007/2008 z rozpočtu města 1.
075. 255,-Kč. Tyto výdaje byly jedny z prověřovaných výdajů o hospodaření v letech 2007-
2009, které byly předány jako podnět policii ČR. Policie ČR tuto kauzu odložila.
2) Bylo zjišťováno, zdali nástěnky, umístěné na náměstí U Macíků mají majitele či jsou jiným
způsobem evidovány na městském úřadu, jako povolené.
Výsledek: Bylo zjištěno, že nástěnky, které jsou umístěny na pozemku města na náměstí U
Macíků, nemají potřebná povolení a majitelé neplatí městu Buštěhrad ani za zábor veřejného
prostranství. Pokud došlo k umístění nástěnek v minulosti na základě ústní dohody, je toto
nedostačující a je potřeba tento stav napravit.
3) Kontrolní výbor byl pověřen zjištěním plnění usnesení č. 20 ze zasedání zastupitelstva ze
dne 18.12.2013, č. 10/2013.
Výsledek: Při kontrole nebylo zjištěno, že Město Buštěhrad zahájilo vymáhání škody ve sporu
Město  Buštěhrad  vz.  p.  Menclová  po  tom,  kdo  způsobil  škodu.  Bylo  zjištěno,  že  paní
starostka si zadala vypracování právního rozboru ohledně svého postupu v této věci. Právní
posudek zní, že postupovala v souladu s návrhy právního zástupce města.
D. Javorčeková- jak se tedy plní usnesení? R. Dědič-nelze splnit, není viník. Na toto téma
dále diskutovali: E. Hrabinová, L. Zámyslický, J. Kratochvíl, J. Müller, D. Javorčeková, M.
Kindlová.  Z této  diskuze  vzešel  návrh  usnesení,  který  formulovaly  zastupitelky  D.
Javorčeková a M. Kindlová:
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Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu pověřuje starostku města,  aby zadala
právní posudek, zda došlo ke škodě a jak má zastupitelstvo postupovat.
Pro: Javorčeková, Kindlová, Burešová, Mrázková, Dědič
Proti: Kluiber
Zdržel se: Oplt, Leflerová
Návrh usnesení č. 29 byl schválen pěti hlasy.

Diskuze dále pokračovala na téma rekonstrukce silnice 1/61 a míst pro přecházení směrem na
Lidice, otázka zhotovení chodníku nebo cesty pro pěší mezi rodinnými domy na Chmelnici
směrem na Lidice. Do této diskuze se zapojili: L. Zámyslický- podle jeho informací má město
termín do 15.11.2014 k vyjádření se k projektu, M. Oplt, J. Leflerová – jednáme s ŘSD a
připomínky předkládáme, dále na toto téma diskutovali I. Kasalická, E. Hrabinová, J. Müller.
R.  Dědič  uvedl,  na  návrh  I.  Kasalické  o  zbudování  chodníku  směrem  na  Lidice  nelze
realizovat, protože pozemky v tomto místě nepatří městu ale soukromým majitelům.
Tímto byl program zasedání vyčerpán a předsedající ukončila zasedání ve 20:35 hodin.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva

Města Buštěhradu

Č. 5/ 2014 ze dne 24. 9. 2014

Zastupitelstvo na svém zasedání č. 5/2014 ze dne 24. 9. 2014 přijalo tato usnesení: 

Schvaluje:

Usnesením č. 1 zapisovatelku D. Novotnou a ověřovatele zápisu L. Kluibera a M. Oplta
Usnesením č. 3 doplněný program zasedání zastupitelstva č. 5/2014.
Usnesením č.  4. námět  využití  severního a východního křídla Buštěhradského zámku pro
vybudování Institutu pro vzdělávání kuchařů.
Usnesením č. 6. rozpočtové opatření č. 10/2014.
Usnesením č. 8. poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku ve výši 65.000,- Kč spolku
SK Buštěhrad, IČ: 48705829 (dále jen spolek). Finanční příspěvek je spolek povinen použít
výhradně  na  účel  opravy  oplocení  sportovního  areálu.  Příspěvek  podléhá  finančnímu
vypořádání (spolek je povinen nevyužitou část příspěvku na stanovený účel vrátit do rozpočtu
města).  Zastupitelstvo  města  ukládá  starostce  uzavřít  se  spolkem  smlouvu  o  poskytnutí
neinvestičního  účelového  příspěvku  a  stanovit  zejména  podmínky  finančního  vypořádání
příspěvku.
Usnesením č.  9. návrh smlouvy o užívání zámecké zahrady mezi Městem Buštěhradem a
Středočeským krajem.
Usnesením č. 10. návrh smlouvy o výpůjčce zámeckého nádvoří mezi Městem Buštěhradem
a Středočeským krajem.
Usnesením č. 12 a)  provedení zemních prací a přípoloží v ulicích U rybníka a U Cihelny pro
veřejné osvětlení v rámci stavby ČEZ v provedení firmou Elektromont Matějka.
Usnesením č. 12 b) výstavbu nového veřejného osvětlení v ulicích U rybníka a U Cihelny v
rozsahu stavby ČEZ v provedení firmou Elektromont Matějka.
Usnesením č. 13.  provedení elektronického zabezpečení objektu Technických služeb města
Buštěhradu firmou ARYKA IN WEST a.s., IČ: 26722411 za celkovou cenu 144.145,-Kč bez
DPH.
Usnesením č. 14. přijetí finančního daru ve prospěch ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad, IČ: 618
94 273, od rodičů žáka v celkové výši 36.000,-Kč, hrazený v měsíčních splátkách v částce
3.000,-Kč, určený jako příspěvek na plat asistenta pedagoga.
Usnesením  č.  15.  podání  žádosti  na  MŠMT  o  zařazení  do  programu  Fondu  rozvoje
výukových kapacit  mateřských a základních škol  se žádostí  o grant  ve výši  20.mil.Kč  se
spoluúčastí zřizovatele ve výši 4.mil.Kč.
Usnesením č. 16. prodej nepotřebného a vyřazeného majetku ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad v
celkové hodnotě 84.300,-Kč. 
Usnesením  č.  17.  přijetí  účelového  finančního  daru  ve  prospěch  ZŠ  a  MŠ  Oty  Pavla
Buštěhrad na kulturní, společenské a sportovní akce od rodičů dětí mateřské školy ve výši
1.200,-Kč na žáka a školní rok 2014/2015.
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Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 5/2013 ze dne 24. 9. 2014

Usnesením č. 18/1/a)  zařazení paní Zdeňky Kastratovičové do pořadníku čekatelů na byt v
DPS.
Usnesením č. 18/1/b) obsazení volného bytu v DPS paní Zdeňkou Kastratovičovou.
Usnesením č. 18/2/a) zařazení pana Stanislava Vizingra  do pořadníku čekatelů na byt v DPS.
Usnesením č. 18/2/b) obsazení volného bytu v DPS panem Stanislavem Vizingrem.
Usnesením č. 18/3/a) zařazení paní Zdeňky Rosůlkové  do pořadníku čekatelů na byt v DPS.
Usnesením č. 18/5/a) zařazení paní Anny Procházkové do pořadníku čekatelů na byt v DPS.
Usnesením č. 18/5/b) obsazení volného bytu v DPS paní Annou Procházkovou.
Usnesením č. 19. poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku Tělocvičné Jednotě Sokol
Buštěhrad, IČ: 487 07 4 14 ve výši 6.000,-Kč (dále jen Sokol). Finanční příspěvek je Sokol
povinen použít výhradně pro stanovený účel. Zastupitelstvo města ukládá starostce uzavřít s
TJ Sokol  smlouvu o poskytnutí  neinvestičního účelového příspěvku a  stanovit  podmínky
vypořádání příspěvku.
Usnesením č. 20.b)  vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 1241 o výměře 1m2.
Usnesením č. 20. c)  vyvěšení záměru na pronájem rybníka parc. č. 1407 na dobu 10 let.
Usnesením č. 21. návrh na změnu nájemní smlouvy pro bytovou jednotku v č.p. 128, Starý
Hrad. Nové znění smlouvy bude respektovat pouze nájemní charakter bez specifikace a doba
nájmu bude uvedena na dobu určitou a to do 30.6.2016.
Usnesením č. 22. přidělení obecního bytu v č.p. 128, Starý Hrad paní Šárce Machutové.
Usnesením č.  24.  provedení  opravy podlahové krytiny v DPS z prostředků  DPS ve výši
60.000,-Kč.
Usnesením č. 25. zřízení věcného břemene (město je stranou oprávněnou) na pozemku parc.
č. 1279/7, který je ve vlastnictví Alžběty Růžičkové.  Věcné břemeno se zřizuje z důvodu
pokládky kabelového vedení pro veřejné osvětlení k dotčenému pozemku. Za zřízení věcného
břemene je město povinno uhradit vlastníkovi pozemku jednorázovou náhradu ve výši 5.000,-
Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem příslušných smluv.
Usnesením č. 26. pojmenování sportovního areálu SK Buštěhrad po buštěhradském rodákovi
panu Eduardu Novákovi.
Usnesením č. 28.  uzavření Dohody č. 4/2014 o vytvoření společného školského spádového
obvodu pro obec Stehelčeves pro školní rok 2015/2016.
Usnesením č. 29. pověřuje starostku města, aby zadala právní posudek. 

Zamítá: 

Návrh usnesení č. 18/4/a) zařazení pana Emila Popelky do pořadníku čekatelů na byt v DPS.
Návrh usnesení č. 20. a) vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 1819/1 o výměře
500m2.

Bere na vědomí: 

Zápis č. 4/2014.
Rozpočtová opatření č. 8/2014 a č. 9/2014.
Mezitimní účetní závěrky příspěvkových organizací města Buštěhradu za 1.pol.roku 2014.
Informaci o změně územního plánu č.5.
Informaci o provozní době MŠ.

Zápis vyhotoven dne:  1. 10. 2014

Zápis odeslán ke kontrole ověřovatelům dne: 1. 10. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 5 / 2014 ze dne 24.9.2014



15

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 5/2013 ze dne 24. 9. 2014

Ověřovatelé:

Miroslav Oplt  …………….                    Luboš Kluiber  ………………

Starostka města: 

Ing. Jitka Leflerová ……………… 

Přílohy zápisu: č.1 Návrh programu zasedání č. 5/2014 vyvěšený na Úředních deskách MěÚ
  č.2 Prezenční listina ze dne 24.9.2014
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