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Zápis ze zasedání zastupitelstva města Buštěhradu č.3/2014 ze dne 29.5.2014

Zápis

ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ),
které se konalo dne 29. 5. 2014 od 18.00 hod. ve společenském sále zámku Buštěhrad

č. 3/2014
Č.j.:  914 / 2014-1

Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Věra Mrázková, Daniela Javorčeková, Luboš
Kluiber

Omluveni:     Václav Nový, Magda Kindlová, Miroslava Burešová, Roman Dědič

V sále přítomno v době zahájení 6 občanů.

Pořizován audio záznam.

1-Zahájení zasedání: 
Zasedání zastupitelstva zahájila v 18:10 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 5 členů. 

Předsedající navrhla ověřovatele zápisu D. Javorčekovou a L. Kluibera,  a podala:
Návrh  usnesení:  a) Zastupitelstvo  města  Buštěhradu  schvaluje  jako  ověřovatele  zápisu
Danielu Javorčekovou a Luboše Kluibera.
Pro:  Leflerová, Oplt, Mrázková, Javorčeková, Kluiber
Proti:  0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 1a) schválen 5 hlasy.

Jako zapisovatelku navrhla Dagmar Novotnou. 
Návrh usnesení: b) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje jako zapisovatelku Dagmar
Novotnou.
Pro:  Leflerová, Oplt, Mrázková, Javorčeková, Kluiber
Proti:  0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 1b schválen 5 hlasy. 

 2- Kontrola usnesení a Kontrola zápisu č. 2/2014
Předsedající uvedla, že vzhledem k nepřítomnosti ověřovatelů zápisu č. 2/2014 ze zasedání
dne 23. 4. 2014 přesouvají se tyto body do dalšího nejbližšího zasedání.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města stahuje z programu jednání bod č. 2 a 3 
Pro:  Leflerová, Oplt, Mrázková, Javorčeková, Kluiber
Proti:  0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 2 schválen 5 hlasy.  

4- Program zasedání:
Předsedající uvedla, že návrh programu byl uveřejněn na obou úředních deskách.
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1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky
2. Kontrola usnesení
3. Kontrola zápisu ze zasedání č. 2/2014 
4. Návrh programu / Schválení programu zasedání
5. Nápravná opatření po kontrole ODK MV
6. Účetní závěrka města za rok 2013
7. Účetní  závěrky  příspěvkových  organizací  města  Buštěhrad  za  rok  2013  včetně

rozdělení výsledků hospodaření
8. Odpisový plán ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad pro rok 2014
9. Plán krizové připravenosti
10. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2014-2018
11. Oprava havarijního stavu střechy nad tělocvičnou
12. Oprava vlhkého zdiva ZUŠ Buštěhrad
13. Revitalizace parku „U Macíků“
14. Schválení prodeje pozemků: 

a) parc. č. 450/2 o výměře 4m2 (Růžička)
15. Vyvěšení záměrů:

a) na prodej části pozemku parc. číslo 1811/1 o výměře cca 36 m2 (Michalová)

b) na prodej části pozemku parc. číslo 1346/2 o výměře 180 m2 (Raška)

c) na prodej pozemku parc.č.899 o výměře 27 m2 ( Pachmanová)

16. Schválení pronájmu nebytových prostor v č. p. 65 Palackého ul. (po zubní ord.)

17. Žádost o snížení částky pronájmu za nebytové prostory v č. p. 65 Palackého ul.
 ( po gyn. ordinaci) 

18. Obecná diskuze.

Předsedající konstatovala, že oproti tomuto programu došlo ke změně, program bude doplněn
o některé body:

6.b) Seznámení  s protokolem o  kontrole  hospodaření  města  za  rok  2013,  kterou  provedl
Krajský úřad Středočeského kraje,  Odbor ekonomické kontroly  dne 2.  4.  – 3.  4.  2014 a
následně schválení protokolu o nápravě chyb a nedostatků, zjištěných při této kontrole.
Diskuze:  D.  Javorčeková  navrhla  neprojednávat  tento  bod  nyní,  když  není  na  zasedání
přítomna  předsedkyně  finančního  výboru  paní  Burešová  a  přesunout  tento  bod  na  další
zasedání.
Hlasování o zařazení tohoto bodu do programu jednání: 
Pro: 0
Proti: 5
Zdržel se: 0
Bod nezařazen do programu.

14.d) Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. číslo 1811/1 o výměře 100,15m2.
Hlasování o zařazení tohoto bodu do programu jednání: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod zařazen do programu.

18. Základní umělecká škola – žádost o souhlas s uvolněním finančních prostředků z fondu
odměn podle  §  134 zákoníku  práce do  maximální  výše  200.000,-  Kč  za účelem využití
v rámci odměňování zaměstnanců ZUŠ pro rok 2014.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 3 / 2014 ze dne 29.5.2014
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Hlasování o zařazení do programu: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod zařazen do programu.

19. Základní umělecká škola - souhlas zřizovatele s přijetím sponzorského daru od obce
Hřebeč ve výši 20.000,-Kč.
Hlasování o zařazení do programu: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod zařazen do programu.

20. Domov s pečovatelskou službou – žádosti o zařazení do registru uchazečů o byt, paní
Ludmila Knopová a paní Růžena Steinerová.
Hlasování o zařazení do programu: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod zařazen do programu.

D. Javorčeková navrhla zařadit bod 21 - Žádost o poskytnutí částky 4.000,- Kč na úhradu
správní žaloby, kterou chce RC Pelíšek podat proti Rozhodnutí o umístění stavby BPS Kladno
– Vrapice na katastru města Buštěhradu.
Hlasování o zařazení do programu:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod zařazen do programu.

M. Oplt navrhl vypuštění bodu 13. Revitalizace parku „U Macíků“ z programu zasedání.
Hlasování o stažení bodu z programu:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod stažen z programu zasedání.

Na žádost místostarosty M. Oplta zaznamenána jeho doslovná citace:

„Velice se ohrazuji proti mediálnímu vystoupení pana Janouškovce, který mě v posledních
Buštěhradských listech označil, že jsem předložil svévolný projekt, že jsem předložil projekt
bezkoncepční a drahý. Já bych jednak prosil, aby buď pan Janouškovec se omluvil za tyto
formulace s tím, že samozřejmě je tam pokračování pana Janouškovce, kdy teda hovoří o tom,
že já podsouvám občanům nějaké projekty, které nejsou projednány, atd. Já se ohrazuji velice
jednoznačně proti těmto formulacím a odmítám je jednoznačně a prosím, aby to takto bylo
zapsáno do zápisu.“

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 3 / 2014 ze dne 29.5.2014
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Doplněný program: 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky
2. Kontrola usnesení
3. Kontrola zápisu ze zasedání č. 2/2014 
4. Návrh programu / Schválení programu zasedání
5. Nápravná opatření po kontrole ODK MV
6. Účetní závěrka města za rok 2013
7. Účetní závěrky p říspěvkových organizací města Buštěhradu za rok 2013 včetně

rozdělení výsledků hospodaření
8. Odpisový plán ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad pro rok 2014
9. Plán krizové připravenosti
10. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2014-2018
11. Oprava havarijního stavu střechy nad tělocvičnou
12. Oprava vlhkého zdiva ZUŠ Buštěhrad
13. Schválení prodeje pozemku: 

parc. č. 450/2 o výměře 4m2 (Růžička)
14. Vyvěšení záměrů:
a) na prodej části pozemku parc. číslo 1811/1 o výměře cca 36 m2 (Michalová)

b) na prodej části pozemku parc. číslo 1346/2 o výměře 180 m2 (Raška)

c) na prodej pozemku parc. č. 899 o výměře 27 m2 ( Pachmanová)

d)  na prodej části pozemku parc. číslo 1811/1 o výměře 100,15m2 (Křišťan)

15. Schválení pronájmu nebytových prostor v č. p. 65 ul. Palackého  (po zubní ord.)

16. Žádost o snížení částky pronájmu za nebytové prostory v č. p. 65 ul. Palackého
 ( po gyn. ordinaci) 

17. ZUŠ – žádost o souhlas s uvolněním finančních prostředků  z fondu odměn do
maximální výše 200.000,-Kč pro rok 2014

18. ZUŠ – souhlas zřizovatele s přijetím sponzorského daru ve výši 20.000,-Kč  od
obce Hřebeč.

19. DPS – žádosti o zařazení do registru uchazečů o byt v DPS, paní Steinerová, paní
Knopová.

20. Žádost RC Buštěhradský Pelíšek o příspěvek ve výši 4.000,-Kč na úhradu podání
správní žaloby proti územnímu rozhodnutí o umístění BPS Kladno – Vrapice na
katastru města Buštěhradu

21. Obecná diskuze

Předsedající podala návrh na usnesení o doplnění těchto bodů do programu zasedání:
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný program zasedání
zastupitelstva tak, jak bylo předneseno.
Pro:  5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl schválen 5 hlasy.

5. Nápravná opatření po kontrole ODK MV
Zastupitelům byla předložena detailní specifikace provedených nápravných opatření a jsou
seznámeni s přijatými  nápravnými  opatřeními,  viz  protokol  o nápravě.  Jsou zadefinována
nápravná opatření k odstranění důsledků nedostatků, zjištěných ODK MV a zamezení jejich
opakování.
Diskuze: 0

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 3 / 2014 ze dne 29.5.2014
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu přijímá nápravná opatření k odstranění
důsledků nezákonného postupu orgánů města a zamezení jeho opakování, zadefinovaná v
dokumentu  Č.  j.  441/2014  nazvaném  „Vyhodnocení  nápravných  opatření  a  přijatá
nápravná opatření k nápravě, provedená na základě doporučení Odboru dozoru a kontroly
veřejné správy Ministerstva vnitra.“
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl schválen 5 hlasy.

6. Účetní závěrka města za rok 2013
Zastupitelům byla předložena účetní závěrka Města Buštěhradu za rok 2013.
Diskuze: 0
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
účetní závěrku Města Buštěhradu roku 2013 včetně výsledku hospodaření.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 6 byl schválen 5 hlasy.

7.  Účetní  závěrky  p říspěvkových  organizací  Města  Buštěhradu  za  rok  2013  včetně
rozdělení výsledků hospodaření
Zastupitelům byly předloženy účetní závěrky příspěvkových organizací města Buštěhradu, a)
Domova  s pečovatelskou  službou Buštěhrad,  b)  Základní  umělecké  školy  Buštěhrad  a  c)
Základní školy a Mateřské školy Oty Pavla Buštěhrad.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: 
a) DPS- Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje dle ustanovení §102 odst. 2 písm. q a
odst. 4 zákona č.  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,
účetní  závěrku  příspěvkové  organizace  DPS  Buštěhrad  roku  2013  včetně  výsledku
hospodaření. Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení výsledku hospodaření příspěvkové
organizace DPS Buštěhrad ve výši 124 230,00 Kč do rezervního fondu a ve výši 40.000,00
Kč do fondu odměn.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 7. a) schválen 5 hlasy.

Návrh usnesení: 
b) ZUŠ- Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje dle ustanovení §102 odst. 2 písm. q a
odst. 4 zákona č.  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Buštěhrad (dále jen ZUŠ
Buštěhrad)  roku  2013  včetně  výsledku  hospodaření.  Zastupitelstvo  města  schvaluje
rozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZUŠ Buštěhrad ve výši 203.487,73
Kč do rezervního fondu a ve výši 50.871.00 Kč do fondu odměn.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 7.b)  schválen 5 hlasy.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 3 / 2014 ze dne 29.5.2014
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7.7.b) ZUŠ - žádost o souhlas s uvolněním finančních prostředků  z fondu odměn do
maximální výše 200.000,-Kč.
Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity podle § 134 ZP do konce roku 2014 v rámci
platů zaměstnanců.
Diskuze: 0
Návrh  usnesení:  ZMB  schvaluje  použití  finančních  prostředků  z  fondu  odměn  ZUŠ
Buštěhrad do maximální výše 200.000,- Kč k použití v rámci platů zaměstnanců.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 7.7.b)  schválen 5 hlasy. 

7.7.bb) ZUŠ - žádost o schválení přijetí sponzorského daru ve výši 20.000,-Kč od obce
Hřebeč
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí sponzorského daru pro
ZUŠ Buštěhrad ve výši 20.000,-Kč od obce Hřebeč.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení 7.7.bb) schválen 5 hlasy. 

Návrh usnesení: 
c)  ZŠ  a  MŠ  Oty  Pavla  Buštěhrad  -  Zastupitelstvo  města  Buštěhradu  schvaluje  dle
ustanovení §102 odst. 2 písm. q a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve  znění  pozdějších  předpisů,  účetní  závěrku  příspěvkové  organizace  Základní  škola  a
Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad (dále  jen ZŠ a MŠ Buštěhrad)  roku 2013 včetně
výsledku  hospodaření.  Zastupitelstvo  města  schvaluje  rozdělení  výsledku  hospodaření
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Buštěhrad ve výši 56.450,86 Kč do rezervního fondu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 7. c) schválen 5 hlasy.

8. Odpisový plán ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad pro rok 2014
Předsedající  předložila  zastupitelům  Odpisový  plán  pro  rok  2014  ZŠ  a  MŠ  Oty  Pavla
Buštěhrad.
Diskuze: 0
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Odpisový plán ZŠ a MŠ Oty
Pavla Buštěhrad pro rok 2014.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 8. schválen 5 hlasy.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 3 / 2014 ze dne 29.5.2014
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9. Plán krizové připravenosti
Předsedající  seznámila  přítomné  s Plánem  krizové  připravenosti  pro  Město  Buštěhrad  a
s úkoly,  vyplývajícími  z tohoto  dokumentu.  Informovala  přítomné  rovněž  o provedené
kontrole tohoto dokumentu a opatření pro krizové řízení, která proběhla dne 14. 5. 2014 na
MěÚ Buštěhrad. Výsledný protokol konstatuje pro Město Buštěhrad vše v pořádku.
Diskuze: pí Šumná - zdali se seznámí také veřejnost s tímto dokumentem. J. Leflerová - bude
umístěn na web města.
Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  města Buštěhradu schvaluje protokol  o  kontrole  Plánu
krizové připravenosti.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 9. schválen 5 hlasy.
Plán krizové připravenosti: Zastupitelstvo bere na vědomí.

10. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2014 – 2018
Předsedající  seznamuje  přítomné  s informací  Středočeského  kraje,  která  upozorňuje  na
stanovení správného počtu zastupitelů v obcích pro nastávající volební období 2014 – 2018.
Město Buštěhrad přesáhlo k 1. 1. 2014 hranici počtu obyvatel 3000, přesně 3052 obyvatel. Při
tomto  počtu  obyvatel  má  obec  stanovit  počet  zastupitelů  v rozmezí  11  –  25  členů
zastupitelstva. Předsedající podává návrh na stanovení počtu zastupitelů 11 členů pro město
Buštěhrad na nadcházející volební období.
Diskuze: D. Javorčeková, souhlasí s počtem 11 členů.
Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  města  Buštěhradu  schvaluje  na  nadcházející  volební
období 2014 – 2018 počet 11 členů zastupitelstva pro město Buštěhrad.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 10. schválen 5 hlasy.

11. Oprava havarijního stavu střechy nad tělocvičnou
Zdůvodnění:  Střecha  nad  tělocvičnou  Základní  školy  Oty  Pavla  je  v nevyhovujícím,
havarijním stavu. Je nutné ještě před rekonstrukcí tělocvičny provést její opravu. Byly podány
čtyři cenové nabídky, z nichž cenově nejnižší je nabídka firmy Chýský Hřebeč. 
Diskuze: p. Müller, V. Mrázková, L. Kluiber.
Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  města  Buštěhradu  souhlasí  s tím,  aby  byla  provedena
rekonstrukce střechy nad jedním křídlem ZŠ, nad křídlem, kde se nachází tělocvična. MěZ
zároveň schvaluje nabídku firmy Chýský s tím, že bude probíhat ještě další jednání o možné
slevě.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 11 schválen 5 hlasy.

12. Oprava vlhkého zdiva objektu ZUŠ Buštěhrad

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 3 / 2014 ze dne 29.5.2014
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Zdůvodnění:  Budova  Základní  umělecké  školy  Buštěhrad  dlouhodobě  vykazuje  vysokou
vlhkost zdiva a vnitřního ovzduší v místnostech, což má za následek zhoršenou hygienickou
kvalitu prostředí a vyšší stárnutí budovy. Zastupitelům jsou předloženy 3 varianty řešení -
elektroosmóza, chemická injektáž nebo strojní podřezání zdiva. Cenově  nejvýhodnější  a k
budově nejšetrnější, bez stavebních úprav, je použití technologie aktivní elektroosmózy.
Diskuze: D. Javorčeková, M. Oplt, L. Kluiber, p. Zámyslický. D.Javorčeková, M. Oplt a L.
Kluiber se shodli, že účinnějším a levnějším způsobem řešení je metoda větracích kanálů.
Také L. Zámyslický poukázal na nejednoznačnost účinnosti elektroosmózy.
19:05 odchod M. Oplt – 19:06 příchod.

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje, aby posouzení stavu budovy
ZUŠ provedla pí ing. arch. Javorčeková, která prohlásila, že zpracuje vlastní projekt pro
město zdarma.  
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 12 schválen 5 hlasy.

13. Schválení prodeje pozemku
parc. č. 450/2 o výměře 4m2 (Růžička)
Předsedající sdělila, že záměr na prodej tohoto pozemku byl řádně vyvěšen a nebyl podán jiný
návrh na odkup pozemku, kromě žadatele.
Diskuze: 0
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje prodej pozemku parc. číslo
450/2 o výměře 4m2 panu Růžičkovi.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 13 a) schválen 5 hlasy.

14. Vyvěšení záměrů:
Předsedající přednesla žádosti občanů o koupi pozemků ve výše uvedeném pořadí:
a) na prodej části pozemku parc. číslo 1811/1 o výměře cca 36m2 (Michalová)

Diskuze: Zastupitelé se shodli, že k prodeji pozemků v oblasti parku Ořešín nebude z důvodu
zachování jeho celistvosti přistoupeno.
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na prodej
části pozemku parc. číslo 1811/1 o výměře cca 36m2.

Pro: 0
Proti: 5
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 14 a) nebyl schválen.

b) na prodej části pozemku par. č. 1346/2 o výměře 180m2 (Raška)

Diskuze: 0
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na prodej
části pozemku parcelní číslo 1346/2 o výměře 180m2.
Pro: 0
Proti: 5
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Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 14 b) nebyl schválen.

c) na prodej pozemku parc. č. 899 o výměře 27m2 (Pachmanová) 
Žádost pí Pachmanové se týká narovnání vztahů mezi ní a městem Buštěhradem, pozemek se
nachází pod garáží, kterou žadatelka vlastní.
Diskuze: prodat pozemek za tržní cenu.
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na prodej
pozemku parc. číslo 899 o výměře 27m2 , přičemž event. prodej se uskuteční za tržní cenu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 14 c) schválen 5 hlasy.

d) na prodej části pozemku parc. číslo 1811/1 o výměře 100,15m2 (Křišťan)

Diskuze: Zastupitelé se shodli, že k prodeji pozemků v oblasti parku Ořešín nebude z důvodu
zachování jeho celistvosti přistoupeno.
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na prodej
části pozemku parc. číslo 1811/1 o výměře 100,15m2.
Pro: 0
Proti: 5
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 14 d) nebyl schválen.

15.Schválení pronájmu nebytových prostor v č. p. 65 ul. Palackého (po zubní ord.)

Na základě žádosti o pronájem nebytových prostor v objektu města v ul. Palackého č. p. 65
bylo zastupiteli na zasedání č. 2/2014 schváleno vyvěšení záměru na pronájem těchto prostor
s požadavkem nájmu ve výši Kč 2.000,- + energie. Jediným zájemcem zůstává pan Maška.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pronájem nebytových prostor
v objektu města ul. Palackého 65, prostory po zubní ordinaci, za Kč 2.000,- + energie panu
Richardu Maškovi.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 15 byl schválen 5 hlasy.

16.Žádost o snížení částky pronájmu za nebytové prostory v č.p. 65, Palackého  (po  gyn.

ordinaci) 

Nájemci  v nebytových prostorech č.p.65, ul. Palackého, po bývalé gynekologické ordinaci
žádají  snížení  nájemného  z částky  Kč  3.000,-  na  částku  Kč  2.000,-  měsíčně  z důvodu
špatného stavu těchto prostor.
Diskuze: 0
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje snížení částky nájemného za
nebytové prostory v č.p. 65, ul. Palackého, po bývalé gynekologické ordinaci z částky Kč
3.000,- na částku Kč 2.000,-.
Pro: 0
Proti: 5
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Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 16 nebyl přijat.
Bod 17. a bod 18. Schválen v rámci bodu č. 7, pod usneseními č. 7.7.b) a 7.7.bb).

19. DPS – žádosti o zařazení do registru uchazečů o byt v DPS, paní Steinerová, paní
Knopová
Předsedkyně soc. a zdr. výboru předkládá žádosti o zařazení do registru uchazečů bytů v DPS,
paní  Steinerová,  paní  Knopová.  Uvádí,  že  pí  Steinerová  je  schopna  tohoto  umístění,
nedoporučuje na základě místního šetření zařazení paní Knopové.
Diskuze: 0
Návrh usnesení: 19 a)  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení žádosti  paní
Steinerové do registru uchazečů o byt v DPS Buštěhrad.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 19 a) schválen 5 hlasy.

Návrh usnesení: 19 b)  Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení žádosti  paní
Knopové do registru uchazečů o byt v DPS Buštěhrad.
Pro: 0
Proti: 5
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 19 b) nebyl přijat.

20. Informace RC Pelíšek o podání správní žaloby proti Územnímu rozhodnutí o stavbě
BPS Kladno-Vrapice a žádost o úhradu poplatků za správní žalobu.
D. Javorčeková přednesla informaci od RC Buštěhradský pelíšek o podání správní žaloby
proti výstavbě BPS Kladno –Vrapice. 
Diskuze: Město  Buštěhrad  podává  tuto  správní  žalobu  rovněž,  byla  vedena  diskuze  o
připojení se k této žalobě nebo o samostatně podané žalobě. RC Pelíšek podá tedy samostatně

tuto žalobu.
Zastupitelstvo  města Buštěhradu bere na vědomí,  že RC Buštěhradský pelíšek podá
rovněž  správní  žalobu  proti  výstavbě  BPS  Kladno-Vrapice  na  katastru  města
Buštěhradu.

21. Obecná diskuze
M. Oplt,  D. Javorčeková, J. Müller na téma vyřešení  akustiky společenského sálu zámku
Buštěhrad. Z této diskuze vzešel: 
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu souhlasí s dovybavením společenského
sálu zámku Buštěhrad na základě průzkumu trhu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 21 schválen pěti hlasy.

Dále se do diskuze zapojili  p. Zámyslický na téma doplnění kritéria výběrových řízení  o
solidnost firmy, pí Šumná, J. Leflerová na téma vyřešení odškodnění za výpověď zaměstnanci
úřadu,  J.  Müller,  J.  Leflerová,  pí  Novotná-Opltová,  L.  Kluiber,  V.  Mrázková  na  téma
dokončení průzkumu kanalizace v ul. Pražská a na téma konečného stavu povrchů a stavu
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veřejného osvětlení. M. Oplt, J. Leflerová na téma odsouhlasení financí Středočeským krajem
na sanaci melioračního systému v zámecké zahradě. Pí Šumná na téma společenská rubrika
v Buštěhradském zpravodaji.

Tímto byl program zasedání vyčerpán a předsedající ukončila zasedání ve 20:10 hodin.
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 Usnesení ze zasedání zastupitelstva

Města Buštěhradu

Č. 3/ 2014 ze dne 29. 5. 2014

Zastupitelstvo na svém zasedání č. 3/2014 ze dne 29. 5. 2014 přijalo tato usnesení: 

Schvaluje:

Usnesením č. 1 a) ověřovatele zápisu D. Javorčekovou a L. Kluibera.
Usnesením č. 1 b) zapisovatelku Dagmar Novotnou.
Usnesením č. 2  přesunutí bodu kontrola usnesení (bod 2) a schválení zápisu ze zasedání č.
2/2014 (bod 3) do dalšího nejbližšího zasedání.
Usnesením č. 4 doplněný program zasedání zastupitelstva č. 3/2014.
Usnesením  č.  5  přijímá nápravná  opatření  k  odstranění  důsledků  nezákonného  postupu
orgánů  města  a  zamezení  jeho  opakování,  zadefinovaná  v  dokumentu  Č.  j.  441/2014
nazvaném  „Vyhodnocení  nápravných  opatření  a  přijatá  nápravná  opatření  k  nápravě,
provedená  na základě  doporučení  Odboru  dozoru  a  kontroly  veřejné správy Ministerstva
vnitra.“
Usnesením č. 6  účetní závěrku Města Buštěhradu roku 2013 včetně výsledku hospodaření,
dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.
Usnesením č. 7 a) účetní závěrku příspěvkové organizace DPS Buštěhrad roku 2013 včetně
výsledku hospodaření dle ustanovení §102 odst. 2 písm. q a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  rozdělení  výsledku  hospodaření
příspěvkové organizace DPS Buštěhrad ve výši 124 230,00 Kč do rezervního fondu a ve výši
40.000,00 Kč do fondu odměn.
Usnesením  č.  7  b)  účetní  závěrku  příspěvkové  organizace  Základní  umělecká  škola
Buštěhrad (dále jen ZUŠ Buštěhrad) roku 2013 včetně výsledku hospodaření, dle ustanovení
§102 odst. 2 písm. q a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších  předpisů,  a  rozdělení  výsledku  hospodaření  příspěvkové  organizace  ZUŠ
Buštěhrad ve výši  203.487,73 Kč  do rezervního fondu a ve výši  50.871.00 Kč  do fondu
odměn.
Usnesením  č.  7.7  b) použití  finančních  prostředků  z  fondu  odměn  ZUŠ  Buštěhrad  do
maximální výše 200.000,-Kč k použití v rámci platů zaměstnanců.
Usnesením č. 7.7 bb)  přijetí sponzorského daru pro ZUŠ Buštěhrad ve výši 20.000,-Kč od
obce Hřebeč.
Usnesením č. 7 c)  účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Oty Pavla Buštěhrad (dále jen ZŠ a MŠ Buštěhrad) roku 2013 včetně výsledku hospodaření.
dle ustanovení  §102 odst.  2 písm. q a odst.  4 zákona č.  128/2000 Sb.,  o obcích (obecní
zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  rozdělení  výsledku  hospodaření  příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Buštěhrad ve výši 56.450,86 Kč do rezervního fondu.
Usnesením č. 8 Odpisový plán ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad pro rok 2014.
Usnesením č. 9 Protokol o kontrole Plánu krizové připravenosti.
Usnesením č. 10 stanovení počtu zastupitelů na nadcházející volební období 2014 – 2018 v
počtu 11 členů zastupitelstva pro město Buštěhrad
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Usnesením č. 11 provedení opravy havarijního stavu střechy nad tělocvičnou ZŠ a MŠ Oty
Pavla Buštěhrad.
Usnesením č. 12  vypracování projektu na posouzení metody odvlhčení zdiva ZUŠ pí ing.
arch. Javorčekovou zdarma. 
Usnesením č. 13 prodej pozemku parc. číslo 450/2 o výměře 4m2 panu Růžičkovi.
Usnesením č. 14 c)  vyvěšení záměru na prodej pozemku parc. číslo 899 o výměře 27m2 ,
přičemž event. prodej se uskuteční za tržní cenu.
Usnesením č. 15 pronájem nebytových prostor v objektu města ul. Palackého 65, prostory po
zubní ordinaci, za Kč 2.000,- + energie panu Richardu Maškovi.
Usnesením  19  a)  zařazení  žádosti  paní  Steinerové  do  registru  uchazečů  o  byt  v DPS
Buštěhrad.
Usnesením č. 21  souhlas s dovybavením společenského sálu zámku Buštěhrad na základě
průzkumu trhu.

Zamítá: 

č. 14 a) vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. číslo 1811/1 o výměře cca 36m2.

č. 14 b) vyvěšení záměru na prodej části pozemku parcelní číslo 1346/2 o výměře 180m2.
č. 14 d) vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. číslo 1811/1 o výměře 100,15m2.
č. 16    snížení částky nájemného za nebytové prostory v č.p. 65, ul. Palackého, po bývalé
gynekologické ordinaci z částky Kč 3.000,- na částku Kč 2.000,-.
č. 19 b) zařazení žádosti paní Knopové do registru uchazečů o byt v DPS Buštěhrad.

Bere na vědomí: 

Bod 20 - podání správní žaloby RC Buštěhradský pelíšek proti výstavbě BPS Kladno-Vrapice
na katastru města Buštěhradu.

Zápis vyhotoven dne:  5. 6. 2014

Zápis odeslán ke kontrole ověřovatelům dne: 5. 6. 2013

Ověřovatelé:

Daniela Javorčeková …………….                    Luboš Kluiber  ………………

Starostka města: 

Ing. Jitka Leflerová ……………… 

Přílohy zápisu: č.1 Návrh programu zasedání vyvěšený na Úředních deskách MěÚ
  č.2 Prezenční listina ze dne 29.5.2014
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