
                                                                            Zápis 
 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), 

které se konalo dne 28. 1. 2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 
č. 2/2015 

                                                                  
                                 
Č.j. 125/2015 
 
Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda Kindlová, Jitka Leflerová, Linda Libertinová, Věra 
Mrázková, Milan Mudra, Jiří Müller, Jan Mrkvička, Antonín Jeřábek, Jiří Blesk (příchod 
17.38h - omluven) 
                   
Omluveni: Pavel Vavruška 
 
Pořizován audio záznam. 
 
1. Zahájení zasedání 

Zasedání zastupitelstva města zahájila v 17.30 h 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 počtu 11 členů 
zastupitelstva bylo přítomno 9 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. 

 
Za ověřovatele zápisu tohoto zasedání předsedající navrhla Antonína Jeřábka a Jiřího 
Müllera. Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Magda Kindlová. 
K návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje ověřovatele zápisu 
Antonína Jeřábka a Jiřího Müllera a jako zapisovatelku schvaluje Magdu Kindlovou. 
Pro:  8   Proti: 0  Zdržel se: 1(Müller) 
Návrh usnesení č. 1 schválen 8 hlasy 

 
2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 1/2015 ze dne 14. 1. 2015 

Předseda kontrolního výboru A. Jeřábek konstatoval, že kontrola usnesení ze zasedání  
č. 1/2015 byla bez závad a předal paní starostce protokol o kontrole. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu bere na vědomí kontrolu usnesení ze 
zasedání č. 1/2015 ze dne 14. 1. 2015. 

            
3. Schválení zápisu ze zasedání č. 1/2015 ze dne 14. 1. 2015 

Předsedající konstatovala, že ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zápis přečetli 
a svým podpisem potvrdili jeho správnost. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis č. 1/2015 ze dne  
14. 1. 2015 
Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 3 byl schválen 9 hlasy 
  

4. Návrh programu zasedání 
Předsedající seznámila přítomné s navrženým programem jednání, který byl zveřejněn na 
úřední desce, a oznámila, že chce program rozšířit o dalších 6 bodů: 
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5. Zastupitelstvo a) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 17/2014 

    b) schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 1/2015 
            Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

19. Schválení uskutečnění 5. etapy výstavby RD na Ořešíně – záměr firmy Project 
Development 

           Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 
20. Schválení orientačního běhu 18. 4. 2015 v Buštěhradě – pořádá Sportovní klub 

Kamenice 
           Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 21. Žádost DPS o odpis a vyřazení nepotřebného majetku 
          Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 22. Žádost DPS o odprodej nepotřebného majetku 
           Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
23. Žádost ZŠ a MŠ Oty Pavla o schválení souhlasu s přijímáním neúčelových 

sponzorských darů pro účely školy do výše 20 000,- Kč. 
  Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Další návrhy zastupitelů do programu: 
 
Jan Mrkvi čka: 

24. Schválení mandátu pro starostku k podání žádosti o grant na výsadbu stromů – 
(Nadace ČEZ) 

          Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Příchod zastupitele Jiřího Bleska 
 

Linda Libertinová: 
 25. Schválení nového člena finančního výboru 
          Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Návrh doplněného programu: 
1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 
2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 1/2015 ze dne 14.1.2015 
3. Schválení zápisu ze zasedání č. 1/2015 ze dne 14.1.2015 
4. Návrh programu /doplnění programu/, schválení programu zasedání 
5. Zastupitelstvo a) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 17/2014 

b) schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 1/2015 
6. Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu mezi městem Buštěhrad a 

obcí Makotřasy 
7. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12_6014538/VB/02  

Buštěhrad – kNN, pro 10 RD – parc.č. 1890/43-ČEZ 
8. Plán práce kontrolního výboru 
9. Jednací řád kontrolního výboru 
10. Plán práce sportovního výboru 
11. Jednací řád sportovního výboru 
12. Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS – p- Kamil Drahozal 
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13. Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS – p. Věra Drahozalová 
14. Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS – p. Josef Krob 
15. Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS – p. Eva Krobová 
16. Nový statut Buštěhradského zpravodaje 
17. Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc.č. 1662 o výměře 4 m2 
18. Schválení začlenění města Buštěhradu v konsorciu projektu „Strategy for cost 

effective renovation of residential buildings“  -  spolu s UCEEBem 
19. Schválení uskutečnění 5. etapy výstavby RD na Ořešíně – záměr firmy Project  

Development 
20.Schválení orientačního běhu 18. 4. 2015 v Buštěhradě – pořádá Sportovní klub  

Kamenice 
21. Žádost DPS o odpis a vyřazení nepotřebného  
22. Žádost DPS o odprodej nepotřebného 
23. Žádost ZŠ a MŠ Oty Pavla o schválení souhlasu s přijímáním neúčelových 

sponzorských darů pro účely školy do výše 20 000,- Kč.  
24. Schválení mandátu pro starostku k podání žádosti o grant na výsadbu stromů – 

(nadace ČEZ) 
25. Schválení nového člena finančního výboru 
26. Obecná diskuze 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný program zasedání 
Zastupitelstva města Buštěhradu 
Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se:1 (Blesk) 
Návrh usnesení č. 4 byl schválen 9 hlasy 

 
5. Rozpočtové opatření č. 17/2014 a č. 1/2015 

Předsedající požádala M. Tocauera o komentář k rozpočtovým opatřením. Z řad 
zastupitelů požádal znovu J. Blesk o vysvětlení řádku č. 5 ve výdajích z návrhu RO č. 
1/2015. Pan Tocauer vysvětlil, že 156 000,- Kč z tohoto řádku je odměna při skončení 
funkčního období bývalé starostce, která byla rozpočtována v loňském roce, ale vyplacena 
až v roce 2015. Z tohoto důvodu je nutno odměnu dorozpočtovat i do roku 2015. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu bere na vědomí rozpočtové opatření č. 
17/2014 a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 
Pro: 10    Proti: 0   Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 5 byl schválen 10 hlasy 
 

6. Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu mezi městem Buštěhrad 
a obcí Makotřasy 
Diskuze: Jiří Müller vznesl dotaz, zda se jedná se starosty okolních obcí o finančních 
příspěvcích naší škole. Starostka odpověděla, že zatím ne, ale že jsou starostové 
obeznámeni s tím, že možná v dalších letech nebude na naší škole místo pro děti z jejich 
obce.    
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje dohodu o vytvoření 
společného školského obvodu s obcí Makotřasy 
Pro: 10    Proti: 0   Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 6 byl schválen 10 hlasy 
 

7. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12_6014538/VB/02  
Buštěhrad – kNN, pro 10 RD – parc.č. 1890/43-ČEZ 
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje smlouvu o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IV-12_6014538/VB/02  Buštěhrad – kNN, pro 10 RD – parc.č. 
1890/43-ČEZ. 
Pro: 10    Proti: 0   Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 7 byl schválen 10 hlasy 
 

8. Plán práce kontrolního výboru (přesné znění - příloha zápisu)  
Připomínky zastupitelů: 
J. Mrkvi čka – u bodu 9) plánu práce KV doporučil nechat na poradu zastupitelstva, až 
bude nějaký strategický plán města, nemá cenu kontrolovat něco, co ještě neexistuje. 
J. Blesk měl dotaz na bod 7) – předseda KV A. Jeřábek vysvětlil, že by KV sledoval 
vývoj počtu žáků v ZŠ z důvodu dřívějšího úbytku žáků nejen z objektivních důvodů. 
L. Libertinová  – navrhla body 1)-5) schválit, ostatní se kloubí s prací finančního výboru, 
grantového výboru a městského úřadu. 
J. Mrkvi čka – k bodu 6) – nekontrolovat z finančního hlediska (to je práce FV), ale 
z hlediska správného využití dotací od města. K bodu 7) – další data od KV o škole budou 
užitečná pro zastupitele. 
A. Jeřábek – ať zastupitelé pověří KV úkoly, protože návrhy KV mu zamítají a funkce 
KV je tak jen formální. 
D. Javorčeková – úkoly pro KV budou dále vyplývat na ostatních zasedáních. Důležitý 
úkol KV je kontrola usnesení a funkce KV není formální. 
J. Mrkvi čka – KV kontroluje to, co odsouhlasí zastupitelstvo. Navrhl odsouhlasit body 1) 
-5), body 6) – 9) po jednom. 
D. Javorčeková – navrhla zatím vynechat body 8), 9) a doplnit jejich přesnou náplň. 
A. Jeřábek – navrhl schválit i bod 9 a plnit ho až po vytvoření strategie města, k bodu 8) 
podotkl, že vývoj rekonstrukce zámku zajímá občany Buštěhradu. 
D. Javorčeková – k tomuto tématu se může zlepšit informovanost občanů. 
J. Mrkvi čka – není jasné, co by se kontrolovalo. Může se pověřit p. starostka přípravou 
plánu další rekonstrukce zámku, tento plán se již dá kontrolovat KV. 
D. Javorčeková – navrhla hlasovat pro body 1) - 5) dohromady, další body pak 
jednotlivě. 
V. Mrázková – KV si dá nějaké úkoly a my na něj útočíme, že chce něco dělat – navrhla 
body 1) až 8) schválit. 
Předsedající přednesla tyto návrhy usnesení:    
 
a) Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje body 1) až 5) plánu práce 

kontrolního výboru 
Pro: 10   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č.8a) schválen 10 hlasy 
 

b) Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje bod 6) plánu práce 
kontrolního výboru 
Pro: 9    Proti: 0  Zdržel se: 1 (Libertinová) 
Návrh usnesení č. 8b) schválen 9 hlasy 
 

c) Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje bod 7) plánu práce 
kontrolního výboru 
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 2 (Libertinová, Blesk) 
Návrh usnesení č. 8c) schválen 8 hlasy 
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d) Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje bod 8) plánu práce 
kontrolního výboru s tím, že přesná náplň bude specifikována zastupitelstvem a KV 
Pro: 7  Proti: 1 (Blesk) Zdržel se: 2 (Libertinová, Kindlová) 
Návrh usnesení č.8d) schválen 7 hlasy 

 
e) Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje bod 9) plánu práce 

kontrolního výboru 
Pro: 1 (Jeřábek)  Proti: 8  Zdržel se: 1 (Mrázková) 

Návrh usnesení č.8e) nebyl schválen  
 
Předsedající navrhla zařadit do programu zasedání nový bod na závěr před Obecnou 
diskuzi ve znění: 
 Zadávání úkolů pro kontrolní výbor. 
Hlasování: 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 2 (Leflerová, Mrázková) 
 
Bod byl schválen 8 hlasy do programu zasedání. 
 
9. Jednací řád kontrolního výboru 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje jednací řád kontrolního 
výboru. 

       Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 1(Blesk) 
       Návrh usnesení č. 9 schválen 9 hlasy 
 
10. Plán práce sportovního výboru 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny připomínky. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje plán práce sportovního 
výboru. 
Pro: 8    Proti: 0  Zdržel se: 2(Libertinová, Blesk) 
Návrh usnesení č. 10 schválen 8 hlasy 
 
J. Mrkvi čka – připomínka ke schválenému bodu 10. – sportovní výbor navrhuje v plánu 
„podporovat sportovní kluby z hlediska výsledků v soutěžích – vytvořit fond, který bude 
motivovat kluby po výsledku“ – bylo by dobré, aby sportovní výbor zpřesnil a 
konkretizoval tento fond. 
 

11. Jednací řád sportovního výboru 
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny připomínky. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje jednací řád sportovního 
výboru. 
Pro: 9    Proti: 0  Zdržel se: 1(Blesk) 
Návrh usnesení č. 11 schválen 9 hlasy 
 

12. Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS – p- Kamil Drahozal 
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny připomínky. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení do registru čekatelů 
na byt v DPS pana Kamila Drahozala. 
Pro: 10    Proti: 0   Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 12 schválen 10 hlasy 
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13. Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS – p. Věra Drahozalová 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny připomínky. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení do registru čekatelů 
na byt v DPS paní Věru Drahozalovou. 
Pro: 10    Proti: 0   Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 13 schválen 10 hlasy 
 

14. Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS – p. Josef Krob  
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny připomínky. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení do registru čekatelů 
na byt v DPS pana Josefa Kroba. 
Pro: 10    Proti: 0   Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 14 schválen 10 hlasy 

 
15. Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS – p. Eva Krobová 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny připomínky. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zařazení do registru čekatelů 
na byt v DPS paní Evu Krobovou. 
Pro: 10    Proti: 0   Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 15 schválen 10 hlasy 

 
16. Nový statut Buštěhradského zpravodaje 

Vypracovala redakční rada BZ, z řad zastupitelů nebyly vzneseny připomínky. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje nový statut časopisu 
zastupitelstva Buštěhradského zpravodaje. 
Pro: 10    Proti: 0   Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 16 schválen 10 hlasy 

 
17. Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc.č. 1662 o výměře 4 m2 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny připomínky. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje vyvěšení záměru na prodej 
části pozemku parc.č. 1662 o výměře 4 m2. 
Pro: 10    Proti: 0   Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 17 schválen 10 hlasy 

 
18. Schválení začlenění města Buštěhradu v konsorciu projektu „Strategy for cost 

effective renovation of residential buildings“  -  spolu s UCEEBem 
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny připomínky. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje začlenění města Buštěhradu 
v konsorciu projektu „Strategy for cost effective renovation of residential buildings“   
Pro: 10    Proti: 0   Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 18 schválen 10 hlasy 

 
19. Schválení uskutečnění 5. etapy výstavby RD na Ořešíně – záměr firmy Project 

Development 
Předsedající doporučila schválit předběžný souhlas firmě, protože v územním plánu jsou 
tyto pozemky již zařazeny pro výstavbu, firma nám přispěje na dětské hřiště na Ořešíně, 
na úpravu dešťové kanalizace v místě a na úpravu parkoviště u hřbitova. 
Diskuse:  



 

                                                                                                                                                                                   

7

J. Müller  – měli bychom se vrátit k projektu „Doma je doma“, sice nám chtějí poskytnout 
500 000,- Kč na řešení parkoviště u hřbitova atd., ale je to zavádějící informace, značná 
část těchto prostředků bude použita na likvidaci jejich zeminy z výkopů - měli bychom 
tento projekt zrevidovat.  
D. Javorčeková – nemyslím si, to co J. Müller, myslím, že studie je celkem dobrá, 
Project Development se nechce pouze zbavit hlíny, budou platit sadové úpravy, výsadbu 
nových stromů, chodník, část toho projektu bude platit město. Část plochy je na 
parkování, část na zeleň, jsou tam plánované dva přechody. 
J. Müller – na papíře to vypadá hezky, je potřeba konkrétně vyspecifikovat jednotlivé 
položky a budeme trvat na tom, pokud se něco buduje, tak s životností 20 let a více, jinak 
to dopadne jako park Ořešín. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje uskutečnění 5. etapy 
výstavby RD na Ořešíně – záměr firmy Project Development. 
Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 2 (Libertinová, Mrázková) 
Návrh usnesení č. 19 schválen 8 hlasy 

 
20. Schválení orientačního běhu 18. 4. 2015 v Buštěhradě – pořádá Sportovní klub  

Kamenice 
Předseda sportovního výboru seznámil občany s podrobnostmi plánovaného orientačního 
běhu. Předsedající upozornila, že běh nebude zasahovat do zámeckého parku. J. Mrkvička 
dodal, pro občany bude tato akce jistý diskomfort, ale pozitivní dopad vidíme ve vlivu na 
mládež, na rozvoj sportu a propagaci města, i buštěhradští podnikatelé budou mít možnost 
na akci vydělat. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje uskutečnění orientačního 
běhu 18. 4. 2015 v Buštěhradě pořádaný Sportovním klubem Kamenice mimo zámecký 
park a pověřuje starostku k podpisu smlouvy, kde bude uvedena specifikace podmínek. 
Pro: 10    Proti: 0   Zdržel se: 0  
Návrh usnesení č. 20 schválen 10 hlasy 

 
21. Žádost DPS o odpis a vyřazení nepotřebného majetku 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny připomínky. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje žádost DPS o odpis a 
vyřazení nepotřebného majetku.  
Pro: 10    Proti: 0   Zdržel se: 0  
Návrh usnesení č. 21 schválen 10 hlasy 

 
22. Žádost DPS o odprodej nepotřebného majetku 

Z řad zastupitelů nebyly vzneseny připomínky. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje žádost DPS o odprodej 
nepotřebného majetku.  
Pro: 10    Proti: 0   Zdržel se: 0  
Návrh usnesení č. 22 schválen 10 hlasy 

 
23. Žádost ZŠ a MŠ Oty Pavla o schválení souhlasu s přijímáním neúčelových 

sponzorských darů pro účely školy do výše 20 000,- Kč.  
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje žádost ZŠ a MŠ Oty Pavla o 
schválení souhlasu s přijímáním neúčelových sponzorských darů pro účely školy do výše 
20 000,- Kč.  
Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 0  
Návrh usnesení č. 23 schválen 10 hlasy 
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24. Schválení mandátu pro starostku k podání žádosti o grant na výsadbu stromů – 

(nadace ČEZ) 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci 
v rámci grantového řízení „Stromy“ pro rok 2015 vyhlášené nadací ČEZ. 
Pro: 10    Proti: 0   Zdržel se: 0  
Návrh usnesení č. 24 schválen 10 hlasy 

 
25. Schválení nového člena finančního výboru 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu bere na vědomí odstoupení členky 
finančního výboru Zdeny Vestfálové a schvaluje jako nového člena finančního výboru 
pana Jiřího Kratochvíla. 
Pro: 10    Proti: 0   Zdržel se: 0  
Návrh usnesení č. 25 schválen 10 hlasy 

 
26. Zadávání úkolů pro kontrolní výbor 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu pověřuje kontrolní výbor zjištěním 
aktuálního stavu vymáhání finanční škody (ve výši 220000 + příslušenství), která městu 
vznikla neopodstaněnou výpovědí paní Jitky Menclové z pracovního poměru na městském 
úřadě. 
Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 1(Leflerová)  
Návrh usnesení č. 26 schválen 9 hlasy 

 
27. Obecná diskuze  
 

- p. Zámyslický – solární panely na ohřev teplé vody na DPS a ZŠ – J. Mrkvička 
připomněl, že na ZŠ podána žádost o grant na energetické úspory 

- předsedající informovala o 
-  neúspěšném pokusu o nákup pozemků Vodáren Kladno – Mělník  
-  jednání se starostkou obce Stehelčeves o zvýšení času působení obecní polici 
Stehelčeves na Buštěhradě 

- J. Mrkvička – vznesl dotaz na občany, kam by se měly vysázet nové stromy, kdyby 
město obdrželo dotaci od Nadace ČEZ: 

 - J. Mahovská – Ořešín, u hřbitova 
 - J. Müller – mezi Bouchalkou a Buštěhradem 
 - J. Pergl – byla udělaná studie zeleně AREA 21 

 
       Předsedající oznámila, že program zasedání byl vyčerpán, poděkovala přítomným  
       zastupitelům a zasedání v 19.19 h ukončila.                  -  
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 3/2015  
ze dne 28. 1. 2015 

 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 2/2015 ze dne 28. 1. 2015 přijalo tato usnesení: 

 
Schvaluje 

 
Usnesením č. 1 ověřovatele zápisu Antonína Jeřábka a Jiřího Müllera a jako zapisovatelku 
schvaluje Magdu Kindlovou. 
Usnesením č.  3 zápis č. 1/2015 ze dne 14. 1. 2015 
Usnesením č. 4 doplněný program zasedání č. 2/2015 
Usnesením č. 5 rozpočtové opatření č. 1/2015 
Usnesením č. 6 dohodu o vytvoření společného školského obvodu s obcí Makotřasy 
Usnesením č. 7 smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12_6014538/VB/02  
Buštěhrad – kNN, pro 10 RD – parc.č. 1890/43-ČEZ 
Usnesením č. 8a) body 1) až 5) plánu práce kontrolního výboru 
Usnesením č. 8b) bod 6) plánu práce kontrolního výboru 
Usnesením č. 8c) bod 7) plánu práce kontrolního výboru 
Usnesením č. 8d) bod 8) plánu práce kontrolního výboru s tím, že přesná náplň bude 
specifikována zastupitelstvem a KV 
Usnesením č. 9 jednací řád kontrolního výboru 
Usnesením č. 10 plán práce sportovního výboru 
Usnesením č. 11 jednací řád sportovního výboru 
Usnesením č. 12 zařazení do registru čekatelů na byt v DPS pana Kamila Drahozala 
Usnesením č. 13 zařazení do registru čekatelů na byt v DPS paní Věru Drahozalovou 
Usnesením č. 14 zařazení do registru čekatelů na byt v DPS pana Josefa Kroba 
Usnesením č. 15 zařazení do registru čekatelů na byt v DPS paní Evu Krobovou 
Usnesením č. 16 nový statut časopisu zastupitelstva Buštěhradského zpravodaje 
Usnesením č. 17 vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 1662 o výměře 4 m2 
Usnesením č. 18 začlenění města Buštěhradu v konsorciu projektu „Strategy for cost effective 
renovation of residential buildings“   
Usnesením č. 19 uskutečnění 5. etapy výstavby RD na Ořešíně – záměr firmy Project 
Development 
Usnesením č. 20 uskutečnění orientačního běhu 18. 4. 2015 v Buštěhradě pořádaný 
Sportovním klubem Kamenice mimo zámecký park a pověřuje starostku k podpisu smlouvy, 
kde bude uvedena specifikace podmínek 
Usnesením č. 21 žádost DPS o odpis a vyřazení nepotřebného majetku 
Usnesením č. 22 žádost DPS o odprodej nepotřebného majetku 
Usnesením č. 23 žádost ZŠ a MŠ Oty Pavla o schválení souhlasu s přijímáním neúčelových 
sponzorských darů pro účely školy do výše 20 000,- Kč 
Usnesením č. 24 podání žádosti o dotaci v rámci grantového řízení „Stromy“ pro rok 2015 
vyhlášené Nadací ČEZ 
Usnesením č. 25 nového člena finančního výboru pana Jiřího Kratochvíla 

 
Zamítá 
 
Návrh usnesení č. 8e) bod 9) plánu práce kontrolního výboru 
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Bere na vědomí 
   
Usnesením č. 2 Kontrolu usnesení ze zasedání č. 1/2015 ze dne 14. 1. 2015 
Usnesením č. 5 rozpočtové opatření č. 17/2014 
Usnesením č. 25 odstoupení členky finančního výboru Zdeny Vestfálové 
 
Pověřuje 
 
Usnesením č. 26 kontrolní výbor zjištěním aktuálního stavu vymáhání finanční škody (ve 
výši 220000 + příslušenství), která městu vznikla neopodstaněnou výpovědí paní Jitky 
Menclové z pracovního poměru na městském úřadě   
 
   
  
Zápis vyhotoven dne:  3. 2. 2015 
 
Zápis odeslán ke kontrole ověřovatelům dne: 3. 5. 2015 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
Antonín Jeřábek     ……………………………………………                        
 
 
 
Ing. Jiří Müller     ……………………………………………                                

 
 
Starostka města: 

 
Ing. Arch. Daniela Javorčeková       …………………………………………… 

  
 

 
 

Přílohy:  Návrh programu zasedání č. 2/2015  
Prezenční listina 

   Rozpočtové opatření č. 17/2014 a č. 1/2015 
Návrh plánu práce kontrolního výboru 

          
 
 


