
Z á p i s č. 2/2002 
 
z 2.  veřejného zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo 11. 12. 2002 v l7 hodin 
v kulturním středisku. 
 
Přítomni: Petr Dütsch, Václav Nový, Jan Kasalický, Antonín Kadlec, Magda Kindlová, Josef 
Koutecký, Libuše Sušická, Jitka Leflerová,                                                                                                          
 
Zasedání řídil starosta Petr Dütsch, který jmenoval ověřovateli dnešního zápisu ing. Josefa 
Kouteckého a  Magdu Kindlovou. Současně požádal ověřovatele minulého zápisu Libuši 
Sušickou a Antonína Kadlece, aby se k sepsanému zápisu vyjádřili. Ověřovatelé sdělili,. že 
zápis pročetli, neshledali v něm žádných závad a doporučují zápis ku schválení. Zápis byl 
tedy jednomyslně schválen. Dále starosta jmenoval komisi pro sestavení usnesení v tomto 
složení: předseda Karel Trnobranský, členové Jan Kasalický a Jitka Leflerová. Starosta 
předložil ke schválení následující program: 
 
l.  Kontrola plnění usnesení 
2. Ustanovení předsedů jednotlivých výborů a jejich členů 
3. Ustanovení oddávajících) 
4. Schválení Jednacího řádu a Programu jednání na I.pol.2003 
5. Jmenování předsedů a členů inventarizační komise 
6. Schválení Zřizovací listiny pro místní knihovnu 
7. Organizační 
8. Diskuse 
9. Usnesení a závěr 
 
 
l. Kontrola plnění usnesení 
   Zprávu k tomu předložil ing. Trnobranský, který oznámil, že z ustavujícího 
   zasedání nevzešlo žádné usnesení. 
 
2. Ustanovení předsedů  jednotlivých  výborů a jejich členů. 
    Zprávu k tomuto bodu předložil pan starosta. Navrhl předsedy výborů  a 
    také členy jednotlivých výborů, které si členové MěZ oslovili. Všichni  
    navržení předsedové a členi byli jednomyslně schváleni. 
 
3. Ustanovení oddávajících 
    Návrh k tomuto bodu přednesla místostarostka ing.Leflerová. Návrh byl  
    jednomyslně schválen. 
 
4. Návrh Jednacího řádu a Programu jednání na I.pol.2003 
    Všichni členové MěZ obdrželi v písemném zpracování jak Jednací řád,. tak i 
    Program jednání na I.pol.2003. Připomínky, které k Jednacímu řádu vznesl 
     ing.Koutecký  budou zahrnuty do řádu. JŘ je připojen k zápisu. 
 
5. Jmenování předsedů a členů inventarizačních komisí 
    Návrh k tomuto bodu předložila ing.Leflerová a byl jednomyslně schválen / 
       /Návrh je připojen k zápisu/. 
 



6. Schválení zřizovací listiny Místní knihovny- 
    Zřizovací listina MK byla zastupitelům  předložena v písemné formě.  
     Neobdržel ji pouze ing.Koutecký, kterému bude zaslána. ZL je připojena k  
    zápisu 
 
7. Organizační 
     a/ Starosta přednesl návrh na udělení čestného titulu Základní škole v  
         Buštěhradě. Ten by zněl „Základní škola Oty Pavla Buštěhrad“. Všichni 
         zastupitelé s tímto návrhem vyslovili souhlas. 
 
     b/ Starosta přednesl rozsah konkrétních úkolů, které bude plnit   
         místostarostka ing.Leflerová v samostatné působnosti její funkce. 
         Zastupitelé rozsah prací schválili. 
 
      c/ Starosta předložil návrh vyplácet dnem l4.ll.2002 všem neuvolněným  
          členům zastupitelstva odměny v maximální výši v souladu s Vládním                 
          nařízením o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva v platném 
          znění. 
 
       d/ MěZ  se zabývalo na své pracovní poradě  provedením kontroly  
          některých smluv, týkajících se zpracování územního plánu a poskytování 
          právní pomoci městu. 
          Usneseno, aby komise pro usnesení to zahrnula do činnosti komise  
           kontrolní s termínem do 23.12.2002. 
 
        e/ Měz se zabývalo otázkou zpracování návrhu pravidel rozpočtového     
          provizoria na I.čtvrtletí roku 2003 a doporučuje komisi pro usnesení 
          aby to zahrnula do usnesení a aby za tím účelem bylo svoláno další 
          veřejné zasedání MěZ, které se bude konat l8.l2.2003. 
 
 
8. D i s k u s e 
------------------  
Ing.Nový oznámil, že l8.l2. se koná na MěÚ další veřejné zasedání, kde se 
bude schvalovat provizorium rozpočtu na r.2003. 
 
Ing.Malý vznesl dotaz, zda se pan starosta zúčastnil jednání starostů v Kladně o 
podpoře EU.   
 
P.Mahovská měla připomínku k územnímu plánu a komunikaci, která bude vedena kolem 
haldy Buštěhrad a vůbec o sevření Buštěhradu okolními komunikacemi.  
 
Pan Ježek upozornil na to, že osada Bouchalka nebyla před volbami informována o 
kandidující straně ZABUŠ. Dále již několikrát oznámil, že 
je třeba na silnici k Bouchalce opravit dva přejezdy a že na osvícení Buštěhradu 
na vánoce se věnuje značná částka, která  se mu zdá neúměrná. 
 
Ing.Malý poukázal na to, že schodiště u DPS zůstává mokré a neošetřené . 
 



Pan Formánek   doporučil pokračovat v jednáních mikroregionu v případě výstavby ČOV a 
kanalizace. 
 
Pan Smutný upozornil na nepořádek v Hutnické ulici, kde stojí několik vraků 
u domu pana Šmída, dále je tam uložen stavební materiál, dále upozornil na 
to, že občané podél ulice U dálnice vypouští fekálie podél komunikace a je tam 
značný zápach. 
 
Pan Horák rovněž potvrdil, že v ulici Hutnické jsou vraky a nepořádek. 
 
Paní Procházková a pan Eberle upozornili na auta zaparkovaná u čp.l28. Jedná 
se o dodávkový vůz a osobní vůz Mercedes. 
 
Paní Mahovská vznesla dotaz , zda existuje nějaký předpis o vyvážení žump. 
Pan Kasalický oznámil, že zastupitelstvo má v úmyslu pozvat si zpracovatelku územního 
plánu k podání vysvětlení a doporučuje, aby tato schůzka byla veřejná. 
 
Některé diskusní příspěvky byly zodpovězeny a některé budou zakotveny do 
usnesení z dnešního zasedání. 
 
9. Usnesení a závěr 
------------------------  
 
Předseda komise pro usnesení  K.Trnobranský přednesl návrh na usnesení z dnešního 
zasedání. Usnesení bylo všemi členy MěZ schváleno. 
 
Schůzi ukončila paní místostarostka, která poděkovala všem za účast a popřála 
všem hezké svátky. 
 
Zapsala:                                       Ověřovatelé:                        Starosta města: 
E.Procházková                             J.Koutecký                        Petr Dütsch 
            M.Kindlová           
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