
 

                                                                            Zápis 
 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), 

které se konalo dne 26. 5. 2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 
č. 6/2015 

                                                                  
                                 
Č.j. : 1009 / 2015 / 1 
 
 
Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda Kindlová, Antonín Jeřábek, Linda Libertinová, Věra 
Mrázková, Jiří Müller, Pavel Vavruška, Jan Mrkvička, Milan Mudra-příchod v 17:40 hod. 
                   
                   
Omluveni: Jitka Leflerová, Jiří Blesk 
 
 
V sále přítomno v době zahájení 8 občanů. 
 
Pořizován audio záznam. 
 
 
1. Zahájení zasedání 

Zasedání zastupitelstva města zahájila v 17:35 hod. a dále řídila starostka města Ing. arch. Daniela 
Javorčeková. 
Za ověřovatele zápisu tohoto zasedání předsedající navrhla Magdu Kindlovou a Jiřího Müllera. 
Jako zapisovatelku navrhla předsedající Dagmar Novotnou. 
Návrh usnesení: a) Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu Magdu Kindlovou a Jiřího 
Müllera. 
Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 
Návrh usnesení: b) Zastupitelstvo města schvaluje jako zapisovatelku Dagmar Novotnou. 
Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 

      Návrhy usnesení č. 1a) a č. 1b) byly schváleny 8 hlasy. 
 
2. Kontrola usnesení 

Předsedající předala slovo předsedovi kontrolního výboru A. Jeřábkovi, který uvedl, že všechna 
usnesení přijatá na předchozím zasedání byla naplněna.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 
3. Kontrola zápisu č. 5/2015 – schválení zápisu 

Předsedající uvedla, že k zápisu nebyly doručeny k tomuto dni žádné připomínky a proto navrhla 
usnesení:    
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání č. 5/2015 konaného 
dne 29. 4. 2015 v předloženém znění. 
Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 

      Návrh usnesení č. 3 byl schválen 8 hlasy. 
 
4. Program zasedání 

Předsedající uvedla, že vyvěšený program navrhuje doplnit a rozšířit o další body. Navrhla usnesení o 
zařazení těchto bodů do programu zasedání:  
Jako bod 5 zařadit: 5a) rozpočtové opatření č. 8/2015 a 5b) rozpočtové opatření č. 9/2015. 
Pro: 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 
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Následně dochází tedy k přečíslování bodů v programu zasedání č. 6/2015. 
Bod 12a) se vypouští 
Pro: : 8    Proti:  0   Zdržel se: 0 
 
V 17:40 hod. příchod Milan Mudra, změna v počtu přítomných zastupitelů na 9 
Bod 14 znění je nahrazeno bodem 15. původního programu. 
 
Vypouští se bod 16-Návrh programového prohlášení zastupitelstva 

      Pro: 9    Proti:  0   Zdržel se: 0 
      Vkládá se nové znění pod bod 16- Schválení stavební uzávěry 
      Pro: 9    Proti:  0   Zdržel se: 0 
 
      Přejmenování bodu 17- Nákup nové komunální techniky pro TS Buštěhrad – sekačka 
      Pro: 9    Proti:  0   Zdržel se: 0 
  
      Jako bod 18 zařazeno: Revokace usnesení č. 18 ze zasedání zastupitelstva ze dne 26.2.2014 
      Pro: 9    Proti:  0   Zdržel se: 0 

 
Původní program – znění:  
 

   1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 
   2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 5/2015 
   3. Schválení zápisu ze zasedání č. 5/2015 
   4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 
   5. Schválení dodatku č. 1 ke strategickému plánu města Buštěhrad  
   6. Rezignace předsedy kulturního výboru Milana Mudry – na vědomí 

7. Rezignace předsedy stavebního výboru Jiřího Bleska – na vědomí 
8. Návrh na nového předsedu kulturního výboru – Jiří Blesk 
9. Návrh na nového předsedu výboru pro výstavbu – Pavel Vavruška 
10. Návrh nového složení KV a SV 
11. Záměry na vyvěšení:  

a) pronájem pozemku města parc. č.  2082 paní Pazákové na chov poníků  
b) odprodej části pozemku parc. č. 1413 o výměře cca 100m2, ul. Bořivojova  
c) na vědomí – vyvěšení záměru na směnu pozemků - Bilgert Alena Daniela, Jagr Joseph, Stepan 
Iva s městem Buštěhrad 

12. Schválení daru cca 50-ti stromů městu od investora letištního parkoviště u křižovatky na 
Stehelčeves 

13. Schválení záměru výstavby areálu Vědeckotechnický park Buštěhrad, v katastru města Buštěhrad, 
v průmyslové zóně Kladno východ. 

14. Schválení pronájmu nebytových prostor v 1. patře Kulturního střediska, Kladenská 207, 
Buštěhrad (pro RC Pelíšek) 

15. Smlouvy o spolupráci s obcemi  
16. Návrh programového prohlášení městského zastupitelstva 
17. Úkolování Kontrolního výboru – pověření kontrolami příspěvkových organizací města 
18. Obecná diskuze 
 
Nový program je nyní tedy v tomto znění:  
 
1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky. 
2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 5/2015. 
3. Schválení zápisu ze zasedání č. 5/2015. 
4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání. 
5. Rozpočtová opatření: a)  č. 8/2015 – na vědomí 

          b)č. 9/2015 – ke schválení 
6. Schválení dodatku č. 1 ke strategickému plánu města Buštěhrad (dodatek v příloze zápisu) 
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7. Rezignace předsedy kulturního výboru Milana Mudry – na vědomí 
8. Rezignace předsedy stavebního výboru Jiřího Bleska – na vědomí 
9.  Návrh na nového předsedu kulturního výboru – Jiří Blesk 
10. Návrh na nového předsedu výboru pro výstavbu – Pavel Vavruška 
11.  Návrh nového složení KV a SV 
12.  Záměry na vyvěšení:  

b) odprodej části pozemku parc. č. 1413 o výměře cca 100m2, ul. Bořivojova  
c) na vědomí – vyvěšení záměru na směnu pozemků - Bilgert Alena Daniela, Jagr Joseph, Stepan 
Iva s městem Buštěhrad 

13.  Schválení daru cca 50-ti stromů městu od investora letištního parkoviště (Dagmar Dundrová, Iva 
Šuldová) u křižovatky na Stehelčeves 

14.  Smlouvy o spolupráci v oblasti poskytování pečovatelských služeb s obcemi: a) Lidice 
                   b) Hřebeč 
                    c) Dolany 
15.  Souhlas/nesouhlas se záměrem výstavby nového technologického parku VTP Buštěhrad vedle 

UCEEBu. Investorem je Trigema Development s.r.o. 
16.  Schválení stavební uzávěry 
17.  Nákup komunální sekačky pro TS – výběr ze tří nabídek 

18.  Revokace usnesení č. 18 ze zasedání zastupitelstva ze dne 26.2.2014 

19.  Úkolování Kontrolního výboru – pověření kontrolami příspěvkových organizací města 

20. Obecná diskuze. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný program zasedání 
zastupitelstva č. 6/2015 dne 26. 5. 2015. 
Pro: 9    Proti: 0    Zdržel se: 0 

   Návrh usnesení č. 4 schválen 9 hlasy. 
 
5. Rozpočtové opatření: a)  č. 8 / 2015 

      b)  č. 9 / 2015 
      Předsedající předává slovo předsedkyni finančního výboru, která informuje přítomné o provedeném    
      rozpočtovém opatření č. 8/2015, v rámci kompetencí starostky.  
      Předsedkyně FV dále zdůvodňuje rozpočtové opatření č. 9/2015. 
      Diskuze: J. Mrkvička-na jakém základě jsou stanoveny kompetence starostky k tomuto opatření?   
      D. Javorčeková-schváleno zastupitelstvem. 
      Návrh usnesení: a) Zastupitelstvo města Buštěhradu bere na vědomí rozpočtové opatření č.        
      8/2015. 
      b) Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2015. 
      Pro: 9    Proti: 0    Zdržel se: 0 
      Návrh usnesení č. 5 a) a 5 b) schválen 9 hlasy. 
 
6. Schválení dodatku č. 1 ke strategickému plánu města Buštěhrad  

Předsedající seznamuje s návrhem dodatku č.1 Strategického plánu města Buštěhrad. Dodatek č.1  je 
přílohou zápisu. 
Diskuze: P. Vavruška-zahrnuje také parkovací plochy? D. Javorčeková-zatím ne. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dodatek č. 1 ke Strategickému plánu 
města Buštěhrad. 
Pro: 9    Proti: 0    Zdržel se. 0 
Návrh usnesení č. 6 schválen 9 hlasy. 
 

7. Rezignace předsedy kulturního výboru Milana Mudry  
Předseda Kulturního výboru Milan Mudra zdůvodňuje svoji rezignaci časovou vytížeností a také tím, 
že měl o způsobu této práce jiné představy. 
Diskuze: 0 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 



 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 4/2015 ze dne 26. května  2015. Č. j.: 1009 / 2015                                                                                                 

4

8. Rezignace předsedy stavebního výboru Jiřího Bleska  
Předsedající informuje o rezignaci předsedy Stavebního výboru pana Jiřího Bleska na tuto funkci.  
a) Zastupitelstvo bere na vědomí. 
Předsedající navrhuje pana Jiřího Bleska na funkci předsedy Kulturního výboru. 
Diskuze: 0 
b) Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí jako předsedu Kulturního výboru pana 

Jiřího Bleska 
Pro: 9    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 8 schválen 9 hlasy. 
 

9. Návrh na volbu předsedy Stavebního výboru – Výboru pro výstavbu-P. Vavruška 
Předsedající navrhuje zvolit jako předsedu Stavebního výboru pana Pavla Vavrušku. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí jako předsedu Stavebního výboru – Výboru 
pro výstavbu pana Pavla Vavrušku. 
Pro: 8    Proti: 0    Zdržel se: 1 
Návrh usnesení č. 9 schválen 8 hlasy. 
 

10. Návrh nového složení Kulturního výboru  
Předsedající oznamuje, že složení Kulturního výboru se nemění. Členové tedy jsou: Ivona Kasalická, 
Gabriela Plachá, Jaroslav Pergl, Helena Blesková, Eliška Hrabinová, Irena Vřešťálová 
Diskuze: 0  
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí stávající členy Kulturního výboru: Ivona 
Kasalická, Gabriela Plachá, Jaroslav Pergl, Helena Blesková, Eliška Hrabinová, Irena Vřešťálová 
Pro: 9    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 10 schválen 9 hlasy. 
 

11. Návrh nového složení Stavebního výboru   
Předsedající předává slovo novému předsedoví Stavebního výboru P. Vavruškovi, ten navrhuje jako 
členy stavebního výboru tyto osoby: Ing. Benda, František Rák, Josef Veselý, Zdeněk Velc. Žádá 
členy předchozího stavebního výboru, kteří mají zájem pracovat ve Stavebním výboru, aby jej za 
tímto účelem kontaktovali. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí jako členy Stavebního výboru tyto osoby: 
Ing. Benda, František Rák, Josef Veselý, Zdeněk Velc. 
Pro: 9    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 11 schválen 9 hlasy. 
 

12. Záměry:  
a)-vypuštěno 
b) odprodej části pozemku parc. č. 1413 o výměře cca 100m2, ul. Bořivojova 
Předsedající informuje o žádosti manželů Chalupových o odkup části pozemku parc. č. 1413 o 
výměře cca 100m2 v ulici Bořivojova. Žadatelé zdůvodňují svoji žádost tím, že mají poměrně malý 
prostor kolem domu a chtěli by tak rozšířit zahradu pro děti. 
Diskuze: P. Vavruška-je nutno zde zachovat rozhledové poměry, situaci řešil již vloni. A. Jeřábek-
chtějí žadatelé vyrovnat svažitý terén zarovnáním? Žadatelé-ne. Žadatelé souhlasí s věcným 
břemenem pro obslužnost sítí. J. Mrkvička-jakou přesně část k odkupu by město mělo schválit? 
Navrhuje ujasnit si přesnější definici v metrech2 .  
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na prodej části 
pozemku parc. č. 1413. 
Pro: 2    Proti: 6    Zdržel se: 1 
Návrh usnesení č. 12 nebyl schválen. 
 
c) na vědomí – vyvěšení záměru na směnu pozemků - Bilgert Alena Daniela, Jagr Joseph, 
Stepan Iva s městem Buštěhrad 
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Předsedající informuje o směně pozemků mezi Bilgert Alena Daniela, Jagr Joseph, Stepan Iva a 
městem Buštěhrad, která již byla řešena zastupiteli na zasedání v lednu 2015. Vyvěšením záměru se 
tato směnná smlouva dává na vědomí. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 
13. Schválení daru cca 50-ti stromů městu od investora letištního parkoviště (Dagmar Dundrová, 

Iva Šuldová) u křižovatky na Stehelčeves 
Předsedající informuje o nabídce výsadby stromů pro město Buštěhrad od investorů výstavby 
parkingu u Stehelčevse, kdy investor dostal povinnost vysadit tolik stromů, kolik bude provozovat 
parkovacích míst. Jelikož se všechny stromy nevejdou do výsadby na parking, město Buštěhrad 
obdrželo tuto nabídku daru. 
Diskuze: J. Müller-bude se vysazovat na podzim? D. Javorčeková-nejspíše ano. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje přijetí daru 50ti stromů k výsadbě na 
katastru města Buštěhradu od investora výstavby parkoviště Stehelčeves. 
Pro: 9    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 13 schválen 9 hlasy. 

 
14. Smlouvy o spolupráci v oblasti poskytování pečovatelských služeb s obcemi: a) Lidice 
                      b) Hřebeč 
                       c) Dolany 

a Smlouva o poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku z rozpočtu města mezi městem 
Buštěhrad a těmito obcemi. 
Předsedající informuje o návrzích smluv o spolupráci v oblasti pečovatelských a asistenčních služeb 
DPS Buštěhrad pro okolní obce, které se každoročně obnovují. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje: 

a) Smlouvu o poskytování pečovatelských služeb a Smlouvu o poskytnutí neinvestičního účelového 
příspěvku z rozpočtu města mezi městem Buštěhrad a  obcí Lidice 

Pro: 9    Proti: 0    Zdržel se: 0 
b) Smlouvu o poskytování pečovatelských služeb Smlouvu o poskytnutí neinvestičního účelového 

příspěvku z rozpočtu města mezi městem Buštěhrad a  obcí Hřebeč 
Pro: 9    Proti: 0    Zdržel se: 0 

c) Smlouvu o poskytování pečovatelských služeb Smlouvu o poskytnutí neinvestičního účelového 
příspěvku z rozpočtu města mezi městem Buštěhrad a obcí Dolany 

Pro: 9    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrhy usnesení č. 14a), 14b) a 14c) schválen 9 hlasy. 

 
15.  Souhlas/nesouhlas se záměrem výstavby nového technologického parku VTP Buštěhrad vedle 

UCEEBu. Investorem je Trigema Development s.r.o. 
Předsedající informuje o záměru společnosti Trigema Development s.r.o. vybudovat v sousedství 
UCEEBu technologický park, který by byl propojen spoluprací s UCEEBem. Účelem je věda a 
výzkum energeticky efektivních materiálů. 
Diskuze: J. Müller-jedná se o kanceláře? D. Javorčeková-ano, je to v průmyslové zóně navíc.  J. 
Müller-datum realizace? D. Javorčeková-jsou na začátku. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu vyslovuje souhlas s výstavbou nového 
technologického parku VTP Buštěhrad, jehož investorem je Trigema Development s.r.o. 
v průmyslové zóně Kladno – východ, na katastru města Buštěhradu. 
Pro: 9    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 15 schválen 9 hlasy. 
 
 
 
 

16. Schválení stavební uzávěry:   
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Předsedající informuje, že stavební uzávěra již byla zastupiteli schválena. Vztahuje se pouze na 
průmyslovou výrobu a sklady. Předkládá ke schválení Opatření obecné povahy a související 
dokumenty. 
Diskuze: J. Müller-jde o typ výstavby vedle hřbitova? D. Javorčeková-ano. J. Mrkvička-není zde 
cílem zamezit výstavbě v Buštěhradě ale regulovat ji. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhrad: 
 a) Bere na vědomí 
1. informaci městského úřadu k návrhu vydání územního opatření o stavební uzávěře v plochách s 
funkčním využitím „průmyslová výroba a sklady“ (dále také jen „stavební uzávěra“) vymezených 
takto v platném ÚPM Buštěhrad jako opatření obecné povahy podle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). 
2. sdělení městského úřadu, že ke zveřejněnému návrhu územního opatření o stavební uzávěře 
nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky ve smyslu § 172 odst. 4 a 5 správního řádu a § 98 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
 b) Vydává 
  územní opatření o stavební uzávěře uvedené v příloze tohoto usnesení jako opatření 
obecné povahy č. 1/2015/OOP v souladu s § 6 odst. 6 písm. c) a § 97 odst. 1 stavebního zákona. 
 c) Ukládá městskému úřadu 
 1. oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu vydání opatření obecné povahy č. 
1/2015/OOP v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a vyznačit jeho účinnost; 
 2. poskytnout opatření obecné povahy č. 1/2015/OOP, opatřené záznamem o účinnosti, 
stavebnímu úřadu; 
3. zveřejnit opatření obecné povahy č. 1/2015/OOP způsobem umožňujícím dálkový přístup; 
4. zabezpečit uložení úplného spisu opatření obecné povahy č. 1/2015/OOP, včetně dokladů a 
písemností dokládajících proces jeho projednání a vydání. 
Příloha usnesení: Opatření obecné povahy č. 1/2015/OOP Zastupitelstva města Buštěhrad 
Pro: 9    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 16 schválen 9 hlasy. 
 
 
 

17. Nákup komunální sekačky pro TS – výběr ze tří nabídek  
Předsedající informuje o záměru inovovat a doplnit technické prostředky pro TS Buštěhrad, jedná se 
o travní sekačku. Byli osloveni dodavatelé a byly doručeny tři cenové nabídky od firem: Wisconsin 
engineering-cena 225.000,-Kč bez DPH, Agromak Jeneč-cena 224.850,-bez DPH, a firma 
PROFIsekačky-cena-284.850,-Kč bez DPH. Z důvodu výhody dopravy zdarma a bonusu ve formě 
brzkého dodání byla doporučena firma Wisconsin engeneering. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nákup komunální techniky – travní 
sekačku od firmy Wisconsin engeneering za cenu 225.000,-Kč bez DPH. 
Pro: 9    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 17 schválen 9 hlasy. 
 

18. Revokace usnesení č. 18 ze zasedání zastupitelstva ze dne 26.2.2014 
Předsedající informuje, že se jedná o povolení využívání pozemku města pro parkování před 
Sportcentrem Statek formou pronájmu. Návrh usnesení č. 18 zněl: 
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. Protože ale nedošlo k uzavření nájemní smlouvy, toto 
rozhodnutí nemá dle právníka města právní oporu, proto navrhuje revokaci tohoto usnesení. Majitelé 
Sportcentra Statek věnují městu sponzorský dar za ušlý výdělek. 
Diskuze: J. Müller-jak to bude zde s parkováním nadále? D. Javorčeková-je dohoda s majiteli o 
parkování zákazníků uvnitř objektu Sportcentra. A. Jeřábek-proč chtít kompenzaci formou 
sponzorského daru, když majitelé nenesou vinu na tom, že není nájemní smlouva? D. Javorčeková-
jde o dohodu, majitelé souhlasí s kompenzací. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu revokuje usnesení č. 18 ze zasedání 
zastupitelstva ze dne 26. 2. 2014. 
Pro: 9    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 18 schválen 9 hlasy. 
 

19. Úkolování Kontrolního výboru – pověření kontrolami příspěvkových organizací města 
Předsedající seznamuje s povinností města provést kontroly ve svých příspěvkových organizacích. 
Předseda Kontrolního výboru informuje o tom, že není v silách KV provést tyto kontroly do konce 
června 2015 tak, aby se daly zahrnout do závěrečného výčtu o hospodaření města. Navrhuje 
harmonogram – kontrola ZŠ a MŠ Buštěhrad do 30. 6. 2015, DPS do 30. 8. 2015 a ZUŠ do 15. 10. 
2015. 
Diskuze: D. Javorčeková-žádá o zapsání harmonogramu a zaslání na MěÚ, že jsou kontroly takto 
plánovány. A. Jeřábek-požaduje oficiální pověření ke kontrolám od starostky, dále pokládá dotaz, 
zdali se bude někdo z finančního výboru chtít účastnit těchto kontrol a pomoci tak KV. (hlásí se L. 
Zámyslický a avizoval účast i p. Kratochvíl). V. Mrázková-dříve toto primárně prováděl FV, proč 
nyní ne? A. Jeřábek-kontroly jsou odborně dost náročné, KV má odbornici ve svých řadách, která 
bude garantem těchto kontrol. L. Libertinová-kontroly nespadají pod zákon o obcích ale pod zákon o 
finanční kontrole. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu pověřuje Kontrolní výbor provedením kontrol o 
hospodaření v příspěvkových organizacích města Buštěhradu. 
Pro: 9    Proti: 0    Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 19 schválen 9 hlasy. 

 
20. Obecná diskuze 

J. Mrkvička-vrací se k prodeji pozemku v ul. Bořivojova- navrhuje prodat jen kus pozemku a kus 
ponechat městu, z utržených prostředků provést rekultivaci zbylého pozemku města. D. 
Javorčeková-dne 17. 6. 2015 bude porada na které se tento návrh může prodiskutovat, žadatelé o 
koupi jsou zváni. L. Zámyslický informuje o průběhu konání valné hromady společnosti Vodárny 
Kladno-Mělník, kde byl z pověření zastupitelstva přítomen. VKM se nebrání prý investicím 
v oblasti budování kanalizace v Buštěhradě, je však potřeba, aby tento záměr byl schválen také 
představenstvem společnosti VKM. D. Javorčeková-vlastníme rešerži o lokalitách bez kanalizace, 
můžeme tento materiál poskytnout VKM k rozhodování. V lokalitě U Hřbitova se nyní tvoří 
projektová dokumentace. J. Pergl-navrhuje k prodeji pozemku v ul. Bořivojova provést předem 
místní šetření, než dojde na rozhodování. M.Mudra-na místě osobně byl a vznesl dotaz na Magistrát 
města Kladna, odbor dopravy, kde mu bylo sděleno, že s ohledem na terén zde musí být zachovány 
rozhledové podmínky. R. Dědič-nanesl otázku opravy přepadu z rybníka, hrozí zde propadnutí a 
záplava pivovaru. Hovořil o tomto s J. Bleskem, který přislíbil řešení, toto však nedodržel. M. 
Mudra-je jasné, že je zde potřeba provést údržbu. D. Javorčeková-doporučuje odborníka na 
zmapování situace. R. Dědič upozorňuje, že pozemek, kde se výpusť nachází, má více majitelů, 
s těmi je potřeba jednat. R. Dědič-druhá připomínka: stalo se, že na rybnících se v jeden den mají 
konat dvě akce. Nedošlo k informovanosti rybářského svazu o plánovaných akcích OS na rybnících 
a jeho okolí, jak toto bude řešeno do budoucna? D. Javorčeková-nový web by měl zajistit lepší 
informovanost. Spolky by měly obeslat ostatní spolky se seznamem svých plánovaných akcí. A. 
Jeřábek-o co jde? D. Javorčeková, R. Dědič-jde o akci Buštěhrad na vodě a Rybářský den, které se 
časově kryjí. M. Mudra-došlo k podcenění situace ze strany  J. Janouškovce, neinformoval včas 
Rybářský svaz Buštěhrad o plánované akci. V. Mrázková-lze dávat plán akcí spolků do BZ. A. 
Jeřábek-dotaz na stav nových webových stránek města? D. Javorčeková-pí Heráňová již má 
koncept, vše je ve vývoji. A. Jeřábek-kdy budou hotovy, do konce června? Jiný termín? D. 
Javorčeková-pracuje se na tom, začleńuje se tam i knihovna a informační centrum. A. Jeřábek-
nějaký termín spuštění je? Budou mít přístup do webu i spolky, aby mohly vyvěšovat své články o 
akcích? D. Javorčeková-pracuje se na tom. M.Mudra-z každého polku by mohl mít jeden člen 
přístup, jde o to, zdali to bude využito. J. Mrkvička-lze ošetřit smluvně povinnost referovat o 
činnosti spolku na webu. L. Libertinová-lze využít také webu MÚLP k prezentaci činnosti spolků na 
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www.mulp.cz. D.Javorčeková-zve jménem předsedy nového Kulturního výboru na Den dětí 
v zámecké zahradě. 
Tím byl program zasedání vyčerpán, předsedající zasedání ukončila v 18:50 hodin. 
 
 

 
   -------------------------------------------------------- 
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Usnesení 
ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 6/2015 

ze dne 26. 05. 2015 
 

 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 6/2015 ze dne 26. 05. 2015 přijalo tato usnesení: 
 
 

Schvaluje: 
 
Usnesením č. 1/a)   ověřovatele zápisu Magdu Kindlovou a Jiřího Müllera  
Usnesením č. 1/b)  zapisovatelku Dagmar Novotnou 
Usnesením č. 3  zápis ze zasedání č. 5/2015 ze dne 29. 4. 2015 
Usnesením č. 4  doplněný program zasedání zastupitelstva č. 6/2015 
Usnesením č. 5b)  rozpočtové opatření č. 9/2015 
Usnesením č. 6  dodatek č. 1 ke strategickému plánu města Buštěhrad 
Usnesením č. 8b)  volí jako předsedu Kulturního výboru pana Jiřího Bleska 
Usnesením č. 9  volí jako předsedu Stavebního výboru – Výboru pro výstavbu pana Pavla 

Vavrušku. 
Usnesením č. 10  volí stávající členy Kulturního výboru: Ivona Kasalická, Gabriela Plachá, 

Jaroslav Pergl, Helena Blesková, Eliška Hrabinová, Irena Vřešťálová  
Usnesením č. 11  volí jako členy Stavebního výboru tyto osoby: Ing. Aleš Benda, František 

Rák, Josef Veselý, Zdeněk Velc 
Usnesením č. 13  přijetí daru 50ti stromů k výsadbě na katastru města Buštěhradu od 

investora výstavby parkoviště Stehelčeves 
Usnesením č. 14a)   Smlouvu o poskytování pečovatelských služeb a Smlouvu o poskytnutí 

neinvestičního účelového příspěvku z rozpočtu města mezi městem 
Buštěhrad a  obcí Lidice. 

Usnesením č. 14b) Smlouvu o poskytování pečovatelských služeb Smlouvu o poskytnutí 
neinvestičního účelového příspěvku z rozpočtu města mezi městem 
Buštěhrad a  obcí Hřebeč 

Usnesením č. 14c)  Smlouvu o poskytování pečovatelských služeb Smlouvu o poskytnutí 
neinvestičního účelového příspěvku z rozpočtu města mezi městem 
Buštěhrad a obcí Dolany 

Usnesením č. 15  vyslovuje souhlas s výstavbou nového technologického parku VTP 
Buštěhrad, jehož investorem je Trigema Development s.r.o. v průmyslové 
zóně Kladno – východ, na katastru města Buštěhradu. 

Usnesením č. 16  a) Bere na vědomí 
1. informaci městského úřadu k návrhu vydání územního opatření o 
stavební uzávěře v plochách s funkčním využitím „průmyslová výroba a 
sklady“ (dále také jen „stavební uzávěra“) vymezených takto v platném 
ÚPM Buštěhrad jako opatření obecné povahy podle § 171 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“). 
2. sdělení městského úřadu, že ke zveřejněnému návrhu územního 
opatření o stavební uzávěře nebyly uplatněny žádné námitky ani 
připomínky ve smyslu § 172 odst. 4 a 5 správního řádu a § 98 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

   b) Vydává 
územní opatření o stavební uzávěře uvedené v příloze tohoto usnesení 
jako opatření obecné povahy č. 1/2015/OOP v souladu s § 6 odst. 6 písm. 
c) a § 97 odst. 1 stavebního zákona. 
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   c) Ukládá městskému úřadu 
1. oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu vydání 
opatření obecné povahy č. 1/2015/OOP v souladu s § 173 odst. 1 
správního řádu a vyznačit jeho účinnost; 
2. poskytnout opatření obecné povahy č. 1/2015/OOP, opatřené 
záznamem o účinnosti, stavebnímu úřadu; 
3. zveřejnit opatření obecné povahy č. 1/2015/OOP způsobem 
umožňujícím dálkový přístup; 
4. zabezpečit uložení úplného spisu opatření obecné povahy č. 
1/2015/OOP, včetně dokladů a písemností dokládajících proces jeho 
projednání a vydání. 

Usnesením č. 17  nákup komunální techniky – travní sekačku od firmy Wisconsin 
engeneering za cenu 225.000,-Kč bez DPH. 

Usnesením č. 18 revokuje usnesení č. 18 ze zasedání zastupitelstva ze dne 26. 2. 2014. 
Usnesením č. 19   pověřuje Kontrolní výbor provedením kontrol o hospodaření v 

příspěvkových organizacích města Buštěhradu 
 
 

      Bere na vědomí: 
 

Bod 2      kontrolu usnesení ze zasedání č. 5/2015 
Bod 5/a)   informaci o rozpočtovém opatření č. 8/2015  
Bod 7      informaci o rezignaci pana Milana Mudry na funkci předsedy Kulturního    
                 výboru  
Bod 8a)    informaci o rezignaci pana Jiřího Bleska na funkci předsedy Stavebního    
                 výboru  
Bod 12c)  vyvěšení záměru na směnu pozemků - Bilgert Alena Daniela, Jagr Joseph,   
                  Stepan Iva s městem Buštěhrad    
 
Zamítá: 

      Návrh usnesení č. 12b) vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 1413, ul. Bořivojova 
 

 
Zápis vyhotoven dne: 1. června 2015   
Zápis odeslán ověřovatelům dne: 1. června 2015 
     
Ověřovatelé: 
Magda Kindlová              …………………………..  dne:  

 
Jiří Müller                  …………………………...  dne:  

 
 

Starostka města: 
 

Ing. arch. Daniela Javorčeková                ……………………  dne:  


