
Z Á P I S   č. 1/2002 
 
z ustavujícího veřejného zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 14. 11. 2002 v l8 

hodin v zasedací síni kulturního střediska 
 
 
Přítomni: Petr Dütsch, Antonín Kadlec, Magda Kindlová, Josef Koutecký, Václav Nový, Jan  
                 Kasalický, Libuše Sušická, Jitka Leflerová, Karel Trnobranský 
 
Zasedání řídila pověřená členka MěZ paní Jitka Leflerová, která přivítala přítomné a 
seznámila je s programem zasedání: 
 

1. Zpráva mandátové komise o výsledku voleb do MěZ 
2. Složení slibu nových zastupitelů 
3. Volba starosty  
4. Volba místostarostů a předsedů finančního a kontrolního výboru 
5. Diskuse 
6. Usnesení a závěr 

 
Předsedající upozornila přítomné občany, že zasedání je veřejné, ale kromě členů MěZ nemá 
nikdo právo do něho zasahovat.  
 
Mandátová komise pracovala ve složení: předseda - pí Naděžda Šváchová 
                                                                  členové – pí Marta Bartošová, sl. Linda Libertinová 
 
Volební a návrhová komise pracovala ve složení: předseda – pí Jitka Teršová 
                                                                                členové – p. Jaroslav Votýpka, p. Jiří Stuj 
 
Předsedající jmenovala ověřovateli zápisu pí Libuši Sušickou a p. Antonína Kadlece. 
 
Zapisovatelkou jmenovala pí Evu Procházkovou. 
 
Zprávu o výsledku voleb přednesla předsedkyně mandátové komise pí. Šváchová. Zpráva je 
připojena k zápisu. 
 
Poté přednesla předsedající slavnostní slib a vyzvala jednotlivé zastupitele, aby jej podáním 
ruky, slovem „Slibuji“ a svým podpisem stvrdili.  
 
Předsedající dala hlasovat zastupitele o způsobu voleb. Jednomyslně byly schváleny volby 
aklamací.  
 
Poté předsedající vyzvala předsedkyni volební a návrhové komise pí Jitku Teršovou, aby 
předložila návrh na starostu. Ta přednesla návrh, aby starostu obce vykonával p. Petr Dütsch. 
Tento návrh byl jednomyslně schválen.  
 
Dalšího řízení schůze se ujal p. Petr Dütsch, který oznámil, že na základě povolebních jednání 
dochází k organizační změně, která spočívá v tom, že se pro nadcházející volební období 
navrhují dva místostarostové, a to jeden místostarosta, který zastupuje starostu v době jeho 
nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi. Na tuto 
funkci navrhl p. Václava Nového. Druhým, neuvolněným, kterému bude svěřeno 



zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti, navrhl starosta pí Jitku 
Leflerovou. Při hlasování o návrhu na místostarostu p. Nového se p. Koutecký zdržel 
hlasování, ostatní zastupitelé předložený návrh odsouhlasili. Pí Jitka Leflerová byla zvolena 
jednomyslně.   
 
Předsedou finančního výboru navrhl starosta pí Libuši Sušickou jako neuvolněnou členku 
zastupitelstva. Jmenovaná byla jednomyslně zvolena. Předsedou kontrolního výboru navrhl 
starosta p. Karla Trnobranského jako neuvolněného člena zastupitelstva. Tento návrh byl 
jednomyslně schválen. 
 
Poté vyzval starosta předsedkyni volební a návrhové komise pí Jitku Teršovou, aby komise 
potvrdila, že volby proběhly podle zákonných pravidel. Pí Teršová potvrdila, že průběh voleb 
byl regulérní a volby jsou platné.    
 
Starosta poté vyhlásil diskusi. Sám se přihlásil jako první diskutující. Poděkoval 
odstupujícímu zastupitelstvu za práci a zhodnotil ve stručnosti jejich práci za uplynulé volební 
období. Vyslovil přesvědčení, že nové zastupitelstvo bude v dobře započaté práci pokračovat 
a že příliv nových tváří bude určitě příznivý. V diskusi dále vystoupil p. Kasalický, který 
poděkoval voličům za zvolení a budoucím zastupitelům za vstřícné povolební jednání. Ujistil, 
že se noví členové sdružení ZABUŠ budou podílet na práci pro rozvoj města. Další dotaz p. 
Nového z pléna se týkal budování spalovny v Kladně. K tomuto dotazu sdělil starosta, že se o 
této otázce bude podrobně hovořit na některém z příštích zasedání. Dále v diskusi vystoupil 
nově zvolený místostarosta p. Nový, který také poděkoval za projevenou důvěru voličů a 
sdělil, že po vyhlášení výsledků voleb proběhlo jednání, kdy po dohodě došlo ke složení 
zastupitelstva tak, jak bylo již předneseno dříve. Členové zastupitelstva mají mnoho plánů jak 
zlepšit práci na radnici, jak vyjít vstříc občanům při vyřizování jejich záležitostí, jak zlepšit 
úroveň Buštěhradského zpravodaje, mají zájem o spolupráci s místními organizacemi a 
spolky a upřednostňují zvolení osadního výboru na Bouchalce.  P. Čermák z pléna se 
dotazoval, jak bude pokračovat další spolupráce se školou. Tento dotaz zodpověděl p. 
starosta, připojil se p. Trnobranský, který řekl, že vzdělávání je základ a že pokud budou 
prostředky, tak určitě do školy půjdou.  
 
Po skončení diskuse vyzval p. starosta volební a návrhovou komisi k předložení návrhu 
usnesení.  To bylo jednomyslně schváleno. Zpráva volební a návrhové komise je připojena 
k tomuto zápisu.  
 
Starosta poté poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil. 
 
 
Zapsala:        ……………… Eva Procházková 
 
Ověřovatelé: ……………… Libuše Sušická 
                     .……………… Antonín Kadlec                     Starosta: …………….Petr Dütsch   
 
 
Přílohy: slib zastupitelů 
               zpráva mandátové komise 
               zpráva volební a návrhové komise          
               usnesení 
 



 
 


