
                                                                            Zápis

                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ),
které se konalo dne 26. 02. 2014 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1

č. 1/2014
                                                               
                             
Č.j. 295/2014/1

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

V sále přítomno v době zahájení  cca 25 občanů.

Pořizován audio záznam.

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 
Zasedání zastupitelstva 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 je přítomno 7 zastupitelů, takže
zasedání je schopno se usnášet ve všech bodech programu.
Za  ověřovatele  zápisu  tohoto  zasedání  předsedající  navrhla  Luboše  Kluibera  a
Magdu Kindlovou.
Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Jana Zemanová.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu Luboše Kluibera
a Magdu Kindlovou.
Jednomyslně schváleno.
Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  města  schvaluje  jako  zapisovatelku  Janu
Zemanovou.
Jednomyslně schváleno.

2. Kontrola usnesení
Předsedající  požádala  ověřovatelku  minulého  zápisu  o  kontrolu  usnesení.  Daniela
Javorčeková konstatovala, že všechny body usnesení byly splněny nebo se průběžně
plní.

3. Kontrola zápisu ze zasedání  č. 10/2013 – schválení zápisu
           Předsedající J. Leflerová konstatovala, že ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zápis
           přečetli a svým podpisem potvrdili jeho správnost, a navrhla usnesení:    

Zastupitelstvo schvaluje zápis ze zasedání č. 10/2013 konaného dne 18. 12. 2013.
Pro - 7 hlasů, proti - 0, zdržel se - 0. 
Usnesení k bodu 3 schváleno 7 hlasy.

4. Návrh programu/Schválení programu zasedání



Předsedající J. Leflerová seznámila přítomné s navrženým programem jednání, který
byl vyvěšen na úřední desce, a s navrženými úpravami programu, tj.  stažení bodu č.
23  a  doplnění  programu  o  bod  č.  24  –  změna  adresy  obřadní  místnosti  města
Buštěhradu. a s přečíslováním bodů.
Návrh programu zasedání č. 1/2014

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky
2. Kontrola usnesení
3. Kontrola zápisu ze zasedání č. 10/2013 – schválení zápisu
4. Návrh programu/ Schválení programu zasedání č. 1/2014
5. Rozpočtové opatření – informace o rozpočtovém opatření č. 1/2014 a 2/2014
6. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2014
7. Návrh na vyřazení majetku
8. Schválení podání žádosti o dotaci na Středočeský kraj – obnova kulturních památek

(zámek) 
9. Plán práce Kontrolního výboru a Finančního výboru 
10. Výroční  zpráva  ZUŠ,  Zpráva  o  činnosti  za  1.  pololetí  školního  roku  2013/14  a

rozdělení hospodářského výsledku 
11. Vyvěšení záměrů:

a) na pronájem nebytových prostor v Kulturním středisku, Kladenská pro rok 2014
(RC Pelíšek)

b) na prodej části pozemku č. 276/1 (p. Zelenka) 55 m2
c) na prodej pozemků u rybníka, u hřiště, Skala, parc. č. 1831/6 o výměře 10 m2, č.

1423 o výměře 7 m2, 999/2 o výměře 7 m2 pro ČEZ Distribuce a. s. 
d) na prodej části pozemku parc. č. 1560/2 pro GAS Net (regulační stanice plynu)

12. Schválení prodeje pozemků:
a) Vladimír Kroupa, parc. č. 1242/2 o výměře 14 m2
b) ČEZ Distribuce  zastoupená  Energon  reality  –  pozemky pod  trafostanicemi  na

území města Buštěhradu podle vyvěšeného záměru
13. Prodloužení nájemní smlouvy na byt (Kladenská 207)
14. Odsouhlasení pronájmu nebytových prostor v č. p. 65 Palackého
15. DPS – a) zařazení do registru čekatelů o byt v DPS

- b) nový ceník pečovatelských služeb
16. Plánovací smlouva - dodatek - Project Development s.r.o.
17. Řešení opěrné zdi pí Koubová
18. Parkování u Tatíčků 
19. Pozemek pro zahrádkářskou kolonii – p. Lhota
20. Smlouva o obstarání věci - Bouchalka
21. Sponzorský dar pro Hospic sv. Hedviky
22. Žádost p. Krejzy
23. Kulturní výbor
24. Změna adresy obřadní síně z Kladenská 207 na Revoluční 1
25.  Obecná diskuze

      Z řad zastupitelů nebyl další návrh na doplnění programu.
      Z řad občanů vystoupil ing. Koutecký, který vznesl dotaz – proč není do jednání zařazeno 
      finanční vyrovnání mezi manželi Kuběnskými a městem Buštěhradem. Předsedající 
      J. Leflerová uvedla, že zastupitelé rozhodli o tom, že tato záležitost nebude dále 
      projednávána a ve věci bude vydáno písemné rozhodnutí.
      Dále vystoupila p. Rudčenková s poděkováním všem, kteří se podíleli na rekonstrukci 
      zámku a s dotazem, jak budou využívány další prostory zámku, a jaká je energetická 
      náročnost vybudovaných prostor. Odpověděla J. Leflerová a D. Javorčeková.
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      Předsedající nechala hlasovat o upraveném návrhu programu zasedání.
      Pro – 7 hlasů, proti – 0, zdržel se – 0.
      Program zasedání byl schválen 7 hlasy.

5. Rozpočtové opatření  - informace o rozpočtovém opatření č. 1/2014 a 2/2014
Předsedkyně  finančního výboru seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č.  1 a č.
2/2014,  o  kterých  byli  členové  MěZ  informováni  písemně.  /Zpráva  je  přiložena
k písemným podkladům z tohoto jednání./
Návrh usnesení:
MěZ bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 1 a č. 2/2014.

6. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2014
Předsedkyně  finančního výboru přečetla důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č.
3/2014, zastupitelé byli s návrhem seznámeni písemně, neměli další připomínky.
/Zpráva je přiložena k písemným podkladům z tohoto jednání./
Návrh usnesení:
MěZ schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014 v předloženém znění.
Pro – 7 hlasů, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení k bodu č. 6 bylo schváleno 7 hlasy.

7. Návrh na vyřazení majetku 
Předsedkyně  finančního  výboru  uvedla,  že  se  jedná  o  majetek,  který  se nachází  na
majetkových účtech města a dle posouzení inventarizačních komisí neplní svoji původní
funkci a proto je navržen k vyřazení z majetkové evidence. /Návrh na vyřazení majetku je
přiložen k písemným podkladům z tohoto jednání./
Návrh usnesení:
MěZ schvaluje předložený návrh inventarizační komise na vyřazení majetku města.
Pro – 7 hlasů, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení k bodu č. 7 bylo schváleno 7 hlasy.

8. Schválení  podání  žádosti  o  dotaci  na   Středočeský  kraj  –  obnova  kulturních
památek (zámek)

Zastupitelé byli  seznámeni s žádostí města o poskytnutí dotace v roce 2014 – Podpora
kultury a obnovy památek,  ev. č.  KUL/OKP/020963/2014, výše požadované dotace je
500.000,- Kč.
Z řad zastupitelů nebyly připomínky.
Návrh usnesení:
MěZ schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v r. 2014 z prostředků Středočeského
Fondu kultury a obnovy památek, ev. č. KUL/OKP/02096/2014.
Pro  - 7 hlasů, proti - 0, zdržel se – 0.
Usnesení k bodu č. 8 bylo schváleno 7 hlasy.

9. Plán práce Finančního výboru a Kontrolního výboru 
Předsedové obou výboru předložili  na pracovní poradě  19. 2. 2014 zastupitelům Plány
práce pro rok 2014. Z řad zastupitelů  nebyly k předloženým návrhům vzneseny žádné
připomínky:
Návrh usnesení:
a) MěZ schvaluje plán práce Finančního výboru pro rok 2014.

Pro – 7 hlasů, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení k bodu 9a) bylo schváleno 7 hlasy.
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b) MěZ schvaluje plán práce Kontrolního výboru pro rok 2014.
Pro – 7 hlasů, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení k bodu 9b) bylo schváleno 7 hlasy.

10. Výroční zpráva ZUŠ, Zpráva o činnosti  za I.  pololetí  školního roku 2013/14 a
rozdělení hospodářského výsledku 

Ředitel ZUŠ Buštěhrad předložil zastupitelům Výroční zprávu o hospodaření ZUŠ za rok
2013 a Zprávu o činnosti ZUŠ Buštěhrad za I. pol. šk. r. 2013-14. Zastupitelé se s oběma
zprávami seznámili a neměli k nim připomínek.
Dále byl zastupitelům předložen Návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZUŠ za r.
2013:

- HV za rok 2013 celkem 254.358,73 Kč
- z toho – Fond odměn    50.871,-- Kč

           Fond rezervní   203.487,73 Kč
      Zastupitelé neměli k rozdělení HV ZUŠ za rok 2013 připomínky.
      Návrh usnesení:
      MěZ bere na vědomí Zprávu o činnosti ZUŠ za I. pololetí školního r. 2013-14.
      MěZ schvaluje Výroční zprávu o hospodaření ZUŠ za rok 2013 a rozdělení hosp.           
      výsledku za rok 2013 podle předloženého návrhu.
      Pro – 7 hlasů, proti – 0, zdržel se  - 0.
      Usnesení k bodu č. 10 bylo přijato 7 hlasy.

11. Vyvěšení záměrů
Zastupitelé projednali žádosti o pronájem nebytových prostor a prodej pozemků:
a) Pronájem  nebytových  prostor  v Kulturním  středisku  č.  p.  207  (RC  Buštěhradský

pelíšek, o.s.)
Návrh usnesení:
MěZ  schvaluje  vyvěšení  záměru  na  pronájem  nebytových  prostor  v Kulturním
středisku č. p. 207.
Pro – 7 hlasů, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení k bodu 11a) bylo schváleno 7 hlasy.

b) Prodej části pozemku parc. č. 276/1 o výměře 55m2  v k. ú. Buštěhrad (p. Zelenka, č. p.
2 – dosud pronájem).
Návrh usnesení:
MěZ schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 276/1 o výměře 55
m2 v k. ú. Buštěhrad za podmínek stanovených Městem.
Pro – 7 hlasů, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení k bodu 11b) bylo schváleno 7 hlasy.

c) Prodej části pozemku parc. č. 1831/6 o výměře 10m2, části pozemku parc. č. 1423 o
výměře 7 m2 a části pozemku parc. č. 999/2 o výměře 7m2 v k. ú. Buštěhrad (pozemky
pod distribučními trafostanicemi ČEZ Distribuce a.s.).
Návrh usnesení:
MěZ schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 1831/6 o výměře
10m2, části pozemku parc. č. 1423 o výměře 7 m2 a části pozemku parc. č. 992/2 o
výměře 7 m2 v k. ú. Buštěhrad za podmínek stanovených Městem.
Pro – 7 hlasů, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení k bodu č. 11c) bylo schváleno 7 hlasy.

d) Prodej části pozemku parc. č.  1560/2 o výměře 65 m2 (pozemek pod vysokotlakou
regulační stanicí plynu RWE GasNet s.r.o.)
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MěÚ požádá společnost RWE GasNet o vyhotovení geometrického plánu -  bod bude
projednán na dalším zasedání MěZ.

12.  Schválení prodeje pozemků 
a) Zastupitelé projednali  žádost  p. Vladimíra Kroupy o odkup části  pozemku parc.  č.

1242/2 o výměře 14 m2 v k. ú. Buštěhrad za podmínek stanovených Městem. Záměr
na prodej pozemku byl vyvěšen na úřední desce MěÚ od 7. 11. 2013 do 23. 11. 2013.
Návrh usnesení:
MěZ schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1242/2 o výměře 14m2 v k. ú. Buštěhrad
p. Vladimíru Kroupovi za podmínek stanovených Městem.
Pro 7 – hlasů, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 12a) bylo schváleno 7 hlasy.

b) Zastupitelé projednali žádost spol. ČEZ Distribuce, a.s. o odkup částí pozemků parc. č.
131/1 o výměře 8m2,  parc. č. 1811/178 o výměře 8m2, parc. č. 1819/284, parc. č.
1819/261 o výměře 12m2 a parc. č. 1827 o výměře 8m2 v k. ú. Buštěhrad za podmínek
stanovených Městem. Záměr na prodej pozemků byl vyvěšen na úřední desce MěÚ od
7. 11. 2013 do 23. 11. 2013.
Návrh usnesení:
MěZ schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 131/1 o výměře 8m2, parc. č. 1811/178 o
výměře 8m2, parc. č. 1819/284, parc. č. 1819/261 o výměře 12m2 a parc. č. 1827 o
výměře 8m2 v k. ú. Buštěhrad za podmínek stanovených Městem.
Pro – 7 hlasů, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 12b) bylo schváleno 7 hlasy.

13.  Prodloužení nájemní smlouvy na byt - Kladenská 207
Zastupitelé  projednali  Dodatek  č.  6  k nájemní  smlouvě  uzavřené  mezi  Městem
Buštěhradem a p. Františkem Havlíkem  na nájem bytové jednotky v č. p. 207.  Došlo ke
změně doby nájmu – nájemní poměr se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2014. Z řad
zastupitelů nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení:
MěZ schvaluje Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem Buštěhradem a p.
Františkem Havlíkem.
Pro - 7 hlasů, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení k bodu č. 13 bylo schváleno 7 hlasy.

14. Odsouhlasení pronájmu nebytových prostor v č. p. 65 Palackého
Zastupitelé projednali žádost paní Petry Černohorské na pronájem nebytových prostor v č.
p.  65  (prostory  po  gynekologické  ordinaci)  pro  vybudování  studia  fyzioterapie,
rehabilitace, masáží a kosmetiky.  Výše nájemného 3.000,- Kč  měsíčně, energie a voda
k tíži nájemce.
Záměr na pronájem výše uvedených prostor byl zveřejněn na úřední desce MěÚ.
Návrh usnesení:
MěZ schvaluje  pronájem nebytových  prostor  v č.  p.  65 paní  Petře Černohorské,  výše
nájemného 3.000,- Kč/měs., energie a voda k tíži nájemce.
Pro - 7 hlasů, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení k bodu č. 14 bylo schváleno 7 hlasy.

15. DPS 
a) Zařazení do registru žadatelů o byt  v DPS – sociální a zdravotní výbor provedl na

základě podaných žádostí o byt v DPS místní šetření a doporučil zařazení p. Josefa
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Velce z Buštěhradu a paní Boženy Stehlíkové z Kladna do registru žadatelů  o byt
v DPS.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení:
MěZ schvaluje zařazení p. Josefa Velce a p. Boženy Stehlíkové do registru uchazečů o
byt v DPS Buštěhrad.
Pro – 7 hlasů, proti - 0, zdržel se – 0.
Usnesení k bodu 15a) bylo schváleno 7 hlasy.

b) Nový ceník pečovatelských služeb – ředitelka DPS Buštěhrad předložila zastupitelům
změnu  ceníku  pečovatelských  služeb  –  platnou  od  1.  2.  2014  podle  vyhlášky  č.
505/2006  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  kterou  se  provádějí  ust.  zákona  č.
108/2006 Sb.,  o  soc.  službách.  Z řad  zastupitelů  nebyly  k ceníku  vzneseny  žádné
připomínky.
Návrh usnesení: 
MěZ  schvaluje  nový  ceník  pečovatelských  služeb  platný  od  1.  2.  2014  v DPS
Buštěhrad.
Pro – 7 hlasů, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení k bodu č. 15b) bylo schváleno 7 hlasy.

16. Plánovací smlouva – dodatek - Project Development s.r.o.
Zastupitelé projednali Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě uzavřené dne 29. 6. 2009 mezi
Městem Buštěhradem a společností Project Development s.r.o. Dodatek upravuje čl. III –
rozšíření o bod 8) – komunikace a sadové úpravy pěšího napojení projektu na pozemku
parc.  č.  214/1,  a  změnu  čl.  VII,  odst.1  –  závazek  k převzetí  a  provozování  veřejné
infrastruktury.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
MěZ schvaluje Dodatek č.  1 k Plánovací smlouvě  uzavřené mezi Městem Buštěhrad a
spol. Project Development s.r.o. dne 29. 6. 2009.
Pro – 7 hlasů, proti -0, zdržel se – 0.
Usnesení k bodu č. 16 bylo schváleno 7 hlasy.

17. Řešení opěrné zdi pí Koubová
Zastupitelé projednali žádost pí Kloučkové (dcera pí Koubové) o řešení havarijního stavu
opěrné zdi, která odděluje pozemek pí Koubové a schody vedoucí mezi ulicemi Oty Pavla
a Starý Hrad. Opěrná zeď je z velké části ve vlastnictví pí Koubové. V minulých letech
byl na objednávku města zpracován projekt na opravu opěrné zdi s rozpočtem cca 1,5 mil.
Kč.  Město  provede  kontrolu,  zda  je  pořádku  odtok  dešťové  vody  na  schodech,  ale
vzhledem k vlastnictví  zdi  nebude  provádět  její  opravu.  D.  Javorčeková  navrhla,  aby
Město poskytlo rodině pí Koubové zpracovaný projekt.
Z řad zastupitelů nebyly další připomínky. V diskuzi vystoupila pí. Blesková.
Návrh usnesení:
MěZ schvaluje poskytnutí zpracovaného projektu na opravu opěrné zdi mezi pozemkem
Města a pozemkem u domu č. p. 165 rodině paní Koubové za účelem provedení opravy
opěrné zdi.
Pro – 7 hlasů, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení k bodu č. 17 bylo schváleno 7 hlasy.

18. Parkování u Tatíčků
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Zastupitelé  projednali  Rozhodnutí  o  předčasném  užívání  stavby  vydané  Odborem
výstavby Magistrátu města Kladna dne 23. 12.  2013 pod č.  j.  OV/5640/13-5 p.  Petru
Tatíčkovi,  bytem  Doksy  do  termínu 31.  12.  2014.   Podmínkou vydaného  stavebního
povolení ze dne 3. 6. 2013 pod č. j. Výst. 1792/13/330/Peš je vybudování parkovacích
míst  o počtu 18 + 1pro invalidy na pozemcích parc.  č.  1682 a 1680. Protože nebyla
provedena demolice staveb na pozemku parc.  č.  1680, nebylo možné parkovací  místa
zatím vybudovat a Odbor výstavby žádá pro časově  omezené povolení k předčasnému
užívání  stavby  vyjádření  města  Buštěhradu  k prozatímnímu  užívání  veřejného
prostranství  k parkování  vozidel  návštěvníků  Sport  centra.  Zastupitelé  stanovili  výši
poplatku za pronájem části pozemku před Sport centrem na 500,- Kč/měsíčně na dobu
určitou tj. do 31. 12. 2014.
V diskuzi vystoupil z řad zastupitelů M. Oplt, dále p. Homola a p. Müller s náměty na
úpravy Náměstí.
Návrh usnesení:
MěZ schvaluje poplatek za pronájem části pozemku před Sport centrem STATEK  ve výši
500,- Kč/měs. na dobu určitou, t. j.  do 31. 12. 2014.
Pro – 7 hlasů, proti – 0, zdržel se  - 0.
Usnesení k bodu č. 18 bylo schváleno 7 hlasy.

19. Pozemek pro zahrádkářskou kolonii – p. Lhota
Zastupitelé projednali  žádost  p.  Lhoty o souhlasné stanovisko k záměru  vybudovat  na
pozemcích parc. č. 17 a 27 v k. ú. Buštěhrad zahrádkářskou kolonii. Předsedající uvedla,
že uvedené pozemky jsou v ÚP plánu města vedeny v kategorii „les zvláštního určení“.
Protože na takto zařazených pozemcích nesmí být  žádné, ani zahradní stavby, je třeba
kontaktovat Odbor výstavby Magistrátu města Kladna s žádostí o stanovení podmínek, za
kterých může být v uvedené lokalitě zahrádkářská kolonie vybudována.
Z řad zastupitelů nebyly žádné připomínky.
Návrh usnesení:
MěZ schvaluje vybudování zahrádkářské kolonie na pozemcích parc. č. 17 a 27 v k. ú.
Buštěhrad a pověřuje starostku J. Leflerovou, aby zahájila jednání s Odborem Magistrátu
města  Kladna  ohledně  stanovení  podmínek,  za  kterých  může  být  vybudována
zahrádkářská kolonie na uvedených pozemcích.
Pro – 7 hlasů, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení k bodu č. 19 bylo schváleno 7 hlasy.

20.  Smlouva o obstarání věci – Bouchalka
Zastupitelé projednali Smlouvu o obstarání věci, kterou předložila pí Eugenie Sychrovská
– Psí útulek Bouchalka.. Požadovaná odměna za poskytované služby je 20,- Kč/obyvatele
Buštěhradu  (tj.  cca  60.000,-  Kč).  Předsedkyně  FV  navrhla  celkovou  výši  odměny  –
20.000,- Kč. Z řad zastupitelů nebyly další připomínky. 
V diskuzi vystoupil p. Blesk – zda pí Sychrovská předkládá Městu  zprávu o odchytu psů
v Buštěhradě, odp. J. Leflerová.
Návrh usnesení: 
MěZ  schvaluje  uzavření  Smlouvy  o  obstarání  věci  mezi  Městem  Buštěhradem  a  pí
Eugenií Sychrovskou – Psí útulek Bouchalka pro rok 2014 s tím, že výše odměny činí
20.000,- Kč.
Pro – 7 hlasů, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení k bodu č. 20 bylo schváleno 7 hlasy.

21. Sponzorský dar pro Hospic svaté Hedviky 
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Hospic svaté Hedviky o.p.s, se sídlem v Kladně požádal Město o finanční příspěvek na
podporu své činnosti. Předsedkyně Soc. a zdrav. výboru pí Mrázková navrhla poskytnout
této o.p.s. finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč.
Z řad zastupitelů nebyly další připomínky.
Návrh usnesení:
MěZ schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč o. p. s. Hospic svaté
Hedviky se sídlem v Kladně.
Pro 7 – hlasů, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení k bodu č. 21 bylo schváleno 7 hlasy.

22. Žádost p. Krejzy
P. Josef  Krejza  předložil  návrh  na úpravu víceúčelového hřiště  pro  nohejbal  v areálu
fotbalového klubu Buštěhrad. M. Oplt seznámil přítomné s technickými detaily navržené
úpravy a s finančními náklady na provedení úprav – cca 8.200,- Kč.
V diskuzi vystoupili pí Mahovská, p. Kluiber, pí Blesková, pí Kopsová.
Návrh usnesení:
MěZ  schvaluje  návrh  na  úpravu  víceúčelového  hřiště  pro  nohejbal  s podmínkou,  že
ocelové sloupky pro uchycení sítě budou zabudovány tak, aby byly odnímatelné.
Pro – 5 hlasů, proti – 0, zdržel se – D. Javorčeková, M. Kindlová.
Usnesení k bodu č. 22 bylo schváleno 5 hlasy.

23. Kulturní výbor
Zastupitelé projednali návrh D. Javorčekové na změnu statutu Kulturní komise města zpět
na Kulturní výbor. Důvodem žádosti je zefektivnění práce kulturní komise. 
V diskuzi  vystoupil  p.  Pergl  –  předseda  KK,  který  seznámil  přítomné  s problémy
v činnosti  KK, tj. odstoupení téměř všech členů KK, špatná komunikace s vedením města
atd.  Vystoupila J. Leflerová, p. Blesk, pí Blesková, pí Mahovská. Zastupitel L. Kluiber
nabídl svoji účast v KK.
Předsedající J. Leflerová podala návrh  na rozšíření KK o nové členy a zachování statutu
KK do konce volebního období.
D. Javorčeková podala protinávrh – aby se nejdříve hlasovalo o původním návrhu, tj. aby
se KK změnila na KV.
Předsedající  J. Leflerová dala hlasovat o návrhu D. Javorčekové- změna KK na KV
Pro – 1 hlas.
Proti-0, zdrželi se-Leflerová, Oplt, Kluiber, Kindlová, Mrázková, Burešová
Hlasování  o  návrhu  J.  Leflerové  -  doplnění  členů  do  KK a zachování  KK do konce
volebního období.
Pro – 3 hlasy, zdrželi se – V. Mrázková, M. Burešová, M. Kindlová.
Protože ani  jeden z návrhů  nebyl  přijat  nadpoloviční  většinou hlasů,  zůstává i  nadále
v činnosti Kulturní komise města.
Vystoupil p. Pergl,  který na základě  výsledného rozhodnutí oznámil svoji rezignaci na
funkci předsedy KK. Vystoupila pí Vřešťálová, která se také vzdala členství v KK.

24. Změna adresy obřadní síně z Kladenská 207 na Revoluční 1
V zrekonstruovaných prostorách zámku Buštěhrad byly vybudovány místnosti pro konání
slavnostních  obřadů  (svatby,  vítání  občánků).  Zastupitelům  byl  předložen  návrh  na
schválení změny adresy obřadní místnosti – původní adresa Kladenská 207, Buštěhrad,
adresa nová – Revoluční 1, Buštěhrad.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
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MěZ schvaluje změnu adresy obřadní místnosti na: Revoluční 1, Buštěhrad
Pro – 7 hlasů, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení k bodu č. 24 bylo schváleno 7 hlasy.

25. Obecná diskuze
Ing.  Zámyslický  –  výše  plateb  města  za  energie,  chování  města  jako  akcionáře
Středočeských vodáren, umístění orientačních map Buštěhradu. Odpověděl M. Oplt.
Ing. Müller – stav chodníků v Buštěhradě – odpověděl M. Oplt.
J. Pergl – informace o akci „Noc Kostelů“ dne 23. 5. 2014 v Buštěhradě, oprava kapličky
na Náměstí – odpověděl M. Oplt.

J. Zemanová informovala zastupitele o postupu při vybavování interiérů obřadní místnosti
a  předsálí  této  místnosti.  Cenová nabídka firmy KStyl  Kladno,  která  bude zajišťovat
kompletní dodávku okenních dekorací + žaluzie pro přepážku v účtárně MěÚ, je ve výši
61.000,-  Kč.  J.  Zemanová  proto  požádala  MěZ  o  schválení  výjimky  schvalovací
pravomoci pro starostku města při konečném vyúčtování této akce (schvalovací limit je
pro starostku stanoven do výše 40.000,- Kč).
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
MěZ schvaluje udělení výjimky schvalovací pravomoci pro starostku města při konečném
vyúčtování akce na vybavení interiérů obřadní místnosti s firmou KStyl Kladno.
Pro 7 hlasů, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení bylo schváleno 7 hlasy.

Před  samotným  ukončením  jednání  pozvala  starostka  přítomné  občany  na  slavnostní
zahájení provozu Městského úřadu v nových zámeckých prostorách. 

Zápis byl vyhotoven 7. března 2014. 
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Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 1/2014

ze dne 26. 02. 2014

Zastupitelstvo  na  svém  zasedání  č.  1/2014  ze  dne  26.  02.  2014  přijalo  tato
usnesení:

Schvaluje:
1. Ověřovatele  zápisu  ze  zasedání  MěZ   Luboše  Kluibera  a  Magdu

Kindlovou.
2. Zapisovatelku Janu Zemanovou.
3. Zápis ze zasedání č. 10/2013 ze dne 18. 12. 2013.
4. Program zasedání MěZ č. 1/2014.
5. Rozpočtové opatření č. 3/2014 v předloženém znění.
6. Předložený návrh inventarizační komise na vyřazení majetku města.
7. Podání žádosti o poskytnutí dotace v r. 2014 z prostředků  Středočeského

Fondu kultury a obnovy památek, ev. č. KUL/OKP/02096/2014.
8. Plán práce Finančního výboru pro rok 2014.
9. Plán práce Kontrolního výboru pro rok 2014.
10. Rozdělení  Hospodářského  výsledku   ZUŠ  Buštěhrad  za  rok  2013  dle

předloženého návrhu.
11. Vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor v Kulturním středisku č.

p. 207.
12. Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 276/1 o výměře 55m2

v k. ú. Buštěhrad za podmínek stanovených Městem.
13. Vyvěšení záměru na prodej části pozemků parc. č. 1831/6 o výměře 10m2,
č. 1423 o výměře 7m2 a části pozemku parc. č. 992/2 o výměře 7m2 –  vše
v k. ú Buštěhrad (pozemky pod distribučními trafostanicemi).

14. Prodej  pozemku  parc.  č.  1242/2  o  výměře  14m2 v k.  ú.  Buštěhrad  p.
Vladimíru Kroupovi za podmínek stanovených městem.

15. Prodej části pozemku parc. č.  131/1 o výměře 8m2, parc. č.  1811/178 o
výměře 8m2, parc. č. 1819/284 a 1819/261 o výměře 12m2 a parc. č. 1827 o
výměře  8m2 v k.  ú.  Buštěhrad  společnosti  ENERGON  za  podmínek
stanovených Městem.

16. Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem Buštěhradem a p.
Františkem Havlíkem.

17. Pronájem  nebytových  prostor  v č.  p.  65  paní  Petře  Černohorské,  výše
nájemného 3.000,- Kč/měs.

18. Zařazení p. Josefa Velce a paní Boženy Stehlíkové do registru uchazečů o
byt v DPS Buštěhrad.

19. Nový ceník pečovatelských služeb DPS Buštěhrad s platností od 1. 2. 2014.
20. Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě uzavřené mezi Městem Buštěhradem a

spol. Project Development s.r.o.
21. Poskytnutí zpracovaného projektu na opravu opěrné zdi mezi pozemkem

Města a pozemkem u domu č.  p.  165 rodině  paní  Koubové za účelem
provedení opravy opěrné zdi.

22. Poplatek za pronájem části pozemku u Sport Centra STATEK ve výši 500,-
Kč/měs. na dobu určitou, tj. do 31. 12. 2014.
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23.
Vybudování zahrádkářské kolonie na pozemcích parc. č. 17 a 27 v k. ú.
Buštěhrad.  Zároveň  pověřuje  starostku  města  J.  Leflerovou  tím,  aby
zahájila jednání se Odborem výstavby Magistrátu města Kladna ohledně
stanovení  podmínek,  za  kterých  může  být  vybudována  zahrádkářská
kolonie na výše uvedených pozemcích, které jsou vedeny v ÚP v kategorii
„les zvláštního určení“. 

24. Uzavření Smlouvy o obstarání věci mezi Městem Buštěhradem a pí Eugenií
Sychrovskou - Psí útulek Bouchalka pro rok 2014 s tím, že výše odměny
bude 20.000,- Kč.

25. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč Hospici svaté Hedviky
o.p.s se sídlem v Kladně.

26. Návrh  na úpravu víceúčelového hřiště  na nohejbal  v areálu  fotbalového
hřiště  s podmínkou,  že  ocelové  sloupky  pro  uchycení  sítě  budou
zabudovány tak, aby byly odnímatelné.

27. Změnu adresy obřadní místnosti města Buštěhradu na adresu Revoluční 1,
Buštěhrad.

28. Udělení výjimky schvalovací pravomoci pro starostku města při konečném
vyúčtování  akce na vybavení  interiérů  obřadní  místnosti  s firmou KStyl
Kladno.

           Bere na vědomí:
            1. Informaci o rozpočtovém opatření č. 1/2014 a 2/2014.
            2. Zprávu o činnosti ZUŠ Buštěhrad za 1. pololetí šk. r. 2013-2014.
        
      Pověřuje:

Starostku  města  tím,  aby  zahájila  jednání  se  Stavebním  odborem
Magistrátu města Kladna ohledně stanovení podmínek, za kterých může
být vybudována zahrádkářská kolonie na pozemcích parc. č. 17 a 27 v k. ú.
Buštěhrad, které jsou vedeny v ÚP v kategorii Les zvláštního určení.

Program zasedání byl vyčerpán, předsedající  J. Leflerová poděkovala  přítomným
zastupitelům  i  občanům  za  účast  a  pozvala  přítomné  na  slavnostní  zahájení
provozu MěÚ v nových prostorách,  které se bude konat 28. 2.  2014. Zasedání
v 20. 30 hod. ukončila.

Ověřovatelé:

Luboš Kluiber          …………………………..

Magda Kindlová      …………………………..

Starostka města:

Ing. Jitka Leflerová …………………………..
 

Přílohy: viz výše
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