
                                                                            Zápis 
 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), 

které se konalo dne  14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 
č. 1/2015 

                                                                  
                                 
Č.j. 16/2015/1 
 
Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda Kindlová, Jitka Leflerová, Jiří Blesk, Linda 
Libertinová, Věra Mrázková, Milan Mudra, Jan Mrkvička, Pavel Vavruška, Jiří Müller, 
Antonín Jeřábek 
                   
 
V sále přítomno v době zahájení  7 občanů  
Pořizován audio záznam. 
 
1. Zahájení zasedání 

Zasedání zastupitelstva města zahájila v 17.35 hod. a dále řídila starostka  města 
Daniela Javorčeková (dále jako předsedající). Předsedající přivítala přítomné a 
konstatovala, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, z celkového 
počtu11 členů zastupitelstva bylo přítomno 11 zastupitelů, takže zasedání je schopno 
se usnášet ve všech bodech programu. Informace o konání zasedání byla zveřejněna 
v souladu se zákonem na úřední desce MěÚ. Předsedající v úvodu také informovala 
o termínech zasedání MěZ v I. pololetí r. 2015, a to každou poslední středu v měsíci. 
 
Za ověřovatele zápisu tohoto zasedání předsedající navrhla  Magdu Kindlovou a Jana 
Mrkvičku. 
Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Jana Zemanová. 
K návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje ověřovatele zápisu Magdu 
Kindlovou a Jana Mrkvičku, a jako zapisovatelku schvaluje Janu Zemanovou 
Pro:  11   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 1 schválen 11 hlasy 

 
 
2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 3/2014 ze dne 17.12.2014 
           Předseda kontrolního výboru A. Jeřábek konstatoval, že kontrola usnesení byla  
           provedena dne 5.1.2015, zápis z kontroly bude předložen. 
            MěZ vzalo tuto zprávu na vědomí. 
            
3. Schválení zápisu ze zasedání č. 3/2014 ze dne 17.12.2014 

      Předsedající konstatovala, že ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zápis přečetli 
      a svým podpisem potvrdili jeho správnost. 
      Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis č. 3/2014 ze dne  
 17.12.2014 
      Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 
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4. Návrh programu zasedání 

Předsedající  seznámila přítomné s navrženým programem jednání, který byl zveřejněn na 
úřední desce a oznámila, že chce program rozšířit o další 1 bod. 
Navržený program: 
1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 
2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 3/2014 ze dne 17.12.2014 
3. Schválení zápisu ze zasedání č. 3/2014 ze dne 17.12.2014 
4. Návrh programu/doplnění programu/ zasedání č. 1/2015 
5. Koupě pozemku parc.č. 2217 o výměře 11813 m2 a parc.č. 2209/1 o výměře 40 m2 se 

stavbou bývalé čerpací stanice, k.ú. Buštěhrad, – za  605.000,- Kč 
6. Koupě pozemku parc.č. 2404 o výměře 3996 m2 a parc.č. 2403 o výměře 25 m2 se 

stavbou studny, k.ú. Buštěhrad, - za 64.000,- Kč 
7. Podání žádosti o dotaci firmě LEGO Production, s.r.o. – dětské hřiště Ořešín 
8.  Schválení pronájmu bytové jednotky v č.p. 207, Kladenská ul. 
9. Obecná diskuze 

 
 
Předsedající podala návrh na doplnění 1 bodu do programu zasedání pod číslem:  

      5.Kontrola usnesení ze zasedání č. 2/2014 ze dne 3.12.2014 
          Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 
    

Z řad zastupitelů nebyly podány žádné  návrhy na doplnění dalších bodů programu. 
 
Návrh doplněného programu zasedání 
1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 
2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 3/2014 ze dne 17.12.2014 
3. Schválení zápisu č. 3/2014 ze dne 17.12.2014 
4. Návrh programu /doplnění/ zasedání č. 1/2015 
5. Kontrola usnesení č. 2/2014 ze dne 3.12.2014 
6. Koupě pozemku parc.č. 2217 o výměře 11813 m2 a parc.č. 2209/1 o výměře 40 m2  

se stavbou bývalé čerpací stanice, k.ú Buštěhrad, - za 605.000,- Kč 
7. Koupě pozemku parc.č. 2404 o výměře 3996 m2 a parc.č. 2403 o výměře 25 m2  se 

stavbou studny , k.ú.  Buštěhrad, - za 64.000,- Kč 
8. Podání žádosti o dotaci firmě LEGO Production, s.r.o. – dětské hřiště Ořešín 
9. Schválení pronájmu bytové jednotky v č.p. 207, Kladenská ul. 
10. Obecná diskuze 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný program 
zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu 
Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se:0 
Návrh usnesení č. 4 byl schválen 11 hlasy 
 

5. Kontrola usnesení č. 2/2014 ze dne 3.12.2014 
Předseda kontrolního výboru A. Jeřábek konstatoval, že kontrola usnesení byla provedena 
společně s kontrolou Usnesení č. 3/2014 dne 5.1.2015. Zápis z kontroly bude předložen 
MěZ vzalo tuto zprávu na vědomí. 
 
 



 

                                                                                                                                                                                   

3

6. Koupě pozemku parc.č. 2217 a parc. č. 2209/1 v k.ú. Buštěhrad 
7. Koupě pozemku parc.č. 2404 a parc.č. 2403 v k.ú. Buštěhrad 

Předsedající přítomné seznámila s návrhem na koupi  uvedených pozemků: 
parc.č. 2217 o výměře 11813 m2  a parc.č. 2209/1 o výměře 40 m2 se stavbou bývalé 
čerpací stanice 
parc.č. 2404 o výměře 3996 m2 a 2403 o výměře 25 m2  se stavbou studny. 
Pozemky jsou vlastnictvím společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s., která je nyní nabízí 
jako nepotřebný majetek k prodeji. Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou nejvyšší 
nabídce, termín podání nabídky je 15. ledna 2015. Protože se jedná o bývalý majetek 
města, zastupitelé navrhli podat nabídku na odkup těchto pozemků. Vyvolávací cena 
pozemků je  - bod 6. – 604.000,- Kč,  bod. 7. – 63.000,- Kč. Zastupitelé rozhodli, aby 
nabídnutá částka byla vyšší než částka, která byla uvedena v návrhu programu zasedání.  
Předseda grantového a dotačního výboru J. Mrkvička navrhl částku do výše 1mil. Kč. 
Z řad zastupitelů nebyly žádné další připomínky. 
Diskuze: p. Komůrka – jaké by bylo využití těchto pozemků. Odp.: v ÚP města je toto 
území vedeno jako biokoridor – je tedy možné využití pro volnočasové aktivity. Dalším 
možným využitím by mohlo být vybudování kompostárny pro likvidaci bioodpadu. 
p. Dědič – upozornil na Ochranné pásmo vodního zdroje v této oblasti. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání nabídky na koupi 
pozemků parc.č. 2217 o výměře 11813 m2 a parc.č. 2209/1 o výměře 40 m2  se stavbou 
bývalé čerpací stanice, a parc.č. 2404 o výměře 3996 m2 a  parc.č. 2403 o výměře 25 m2, 
vše v k.ú. Buštěhrad, za  částku do výše 1 mil. Kč a pověřuje starostku  podáním této 
nabídky. 
Pro: 11     Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení k bodům č. 6 a č. 7 byl schválen 11hlasy 
 

8. Podání žádosti  o dotaci firmě LEGO Production, s.r.o. – dětské hřiště Ořešín 
Předseda grantového a dotačního výboru J. Mrkvička informoval o nabídce firmy LEGO 
Production, s.r.o. na možnost podání žádosti o dotaci např. na vybudování dětského hřiště. 
Zastupitelé navrhli podat žádost o dotaci na vybudování dětského hřiště u parku 
v zástavbě řad. domů Ořešín.  Celková částka na vybudování dětského hřiště je 741.000,- 
Kč, požadovaná částka dotace od firmy LEGO Production, s.r.o. je ve výši 560.000,- Kč, 
spolufinancování města – částka ve výši 180.000,- Kč. Vedení města jedná s firmou Doma 
je doma a s DSO „Údolí lidického potoka“  o poskytnutí finančního příspěvku na tuto 
akci. 
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny připomínky. 
Diskuze: 0 
 
Návrh usnesení:Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o poskytnutí 
dotace od firmy LEGO Production, s.r.o., ve výši 560.000,- Kč na vybudování dětského 
hřiště v parku Ořešín a pověřuje starostku dalším jednáním a event. podpisem smlouvy. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 8 byl schválen 11 hlasy. 
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9. Schválení pronájmu bytové jednotky v č.p. 207, Kladenská ul. 
Oznámení záměru na pronájem bytových prostor v č.p. 207, Kladenská ul., bylo 
zveřejněno na úřední desce MěÚ od 8.12. do 24.12.2014.  
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje poskytnutí pronájmu 
bytových prostor v č.p. 207, Kladenská ul. p. Františku Havlíkovi a pověřuje starostku 
podpisem nájemní smlouvy. 
Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 9 byl schválen 11 hlasy 
 

10. Obecná diskuze 
p. Komůrka: likvidace bioodpadu v Buštěhradě, napojení lokality Chmelnice na 
kanalizační řad.  Odp.: vedení města jedná s vlastníkem kanalizačního řadu Vodárnami 
Kladno-Mělník o možnosti  vybudování kanalizačních přípojek v lokalitě Chmelnice a 
v zástavbě RD za hřbitovem.   
p.Pergl: spolupráce s firmou LEGO a Sochorovou válcovnou Třineckých železáren. 
Odp.: v rámci grantového a dotačního výboru budou probíhat s těmito firmami jednání. 
 
 
Předsedající oznámila, že program zasedání byl vyčerpán, poděkovala přítomným 
zastupitelům a zasedání v 18.00 hod. ukončila. 
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Usnesení 
ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 1/2015 

ze dne 14.01.2015 
 

Zastupitelstvo na svém zasedání č. 1/2015 ze dne 14.01.2015 přijalo tato usnesení: 
 
Schvaluje: 
 
Usnesením č. 1 ověřovatele zápisu Magdu Kindlovou a Jana Mrkvičku a jako 
zapisovatelku Janu Zemanovou. 
 
Usnesením č. 3 zápis č. 3/2014 ze dne 17.12.2014 
 
Usnesením č. 4  doplněný program zasedání č. 1/2015 
 
Usnesením č. 6 a 7. podání nabídky na koupi pozemků parc.č. 2217 o výměře 
11813 m2 a parc.č. 2209/1 o výměře 40 m2 se stavbou bývalé čerpací stanice, a 
parc.č. 2404 o výměře 3996 m2 a parc.č. 2403 o výměře 25 m2 se  stavbou studny, 
vše v k.ú. Buštěhrad, za částku do výše 1 mil. Kč. 
 
Usnesením č. 8  podání žádosti o poskytnutí dotace od firmy LEGO Production, 
s.r.o., ve výši 560.000,- Kč na vybudování dětského hřiště v parku Ořešín. 
 
Usnesením č. 9  poskytnutí pronájmu bytových prostor v č.p. 207, Kladenská ul. 
p. Františku Havlíkovi. 

 
 
 
       Bere na vědomí: 
       Usnesením č. 2 informaci o kontrole Usnesení č. 3/2014 ze dne 17.12.2014 
 
                   Usnesením č. 5 informaci o kontrole Usnesení č. 2/2014 ze dne 3.12.2014 
  
 
 
        Pověřuje: 
        Usnesením č. 6. a 7. starostku podáním nabídky na odkup pozemků, které 
                   jsou vlastnictvím firmy  Vodárny Kladno-Mělník, a.s. 
   
                   Usnesením č. 8 starostku jednáním a event. podpisem smlouvy na poskytnutí  
                    dotace od firmy LEGO Production, s.r.o. 
 
                   Usnesením č. 9 starostku podpisem nájemní smlouvy. 
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Ověřovatelé: 
 
Mgr. Magda Kindlová                         ………………………….. 
 
Jan Mrkvi čka                                        …………………………. 
 
Starostka města: 
 
Ing. Arch. Daniela Javorčeková     ………………………………………. 

  
 

 
 
 
 
Přílohy:  Návrh programu zasedání MěZ 
               Prezenční listina 
 


