
Z á p i s  č. 3/2002 
-----------------------  
 
z 3. veřejného zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo l8. 12. 2002 v l7 hodin v kanceláři 
MěÚ Buštěhrad. 
 
Přítomni: Petr Dütsch, Václav Nový, Jitka Leflerová, Jan Kasalický, Antonín Kadlec, Libuše   
Sušická,Magda Kindlová, Karel Trnobranský, Josef Koutecký. 
 
Host: pí J. Mahovská, členka finančního výboru 
  
Zasedání řídil starosta Petr Dütsch, který jmenoval ověřovateli dnešního zápisu  J. Leflerovou 
a Jana Kasalického. Současně požádal ověřovatele minulého zápisu J. Kouteckého a M. 
Kindlovou, aby se k sepsanému zápisu vyjádřili. Ověřovatelé sdělili, že zápis pročetli, 
neshledali v něm žádných závad a doporučují jej ku schválení. Zápis byl jednomyslně 
schválen.  
Dále starosta jmenoval komisi pro sestavení usnesení v tomto složení:  Antonín Kadlec, 
předseda, členové Libuše Sušická a Karel Trnobranský. 
 
 
Starosta předložil ke schválení následující program: 
 
l. Kontrola plnění usnesení 
2. Schválení rozpočtového provizoria 
3. Změna ve složení sociální komise 
4. Jmenování zástupců do Rady školy 
5. Organizační 
 
1. Kontrola plnění usnesení 
--------------------------------- 
   Usnesením  z 2. veřejného zasedání  bylo uloženo kontrolní komisi: 
   l. Kontrola smluv souvisejících se zpracováním územního plánu 
   2. Kontrola  plnění stávající smlouvy o poskytování právní pomoci MěÚ 
   Oba úkoly byly splněny a z předložených zpráv budou vyvozeny důsledky /viz usnesení/. 
   3.Finanční komisi bylo uloženo zpracovat rozpočtové provizorium – usnesení bylo splněno. 
 
2.Schválení rozpočtového provizoria 
--------------------------------------------  
Zprávu k tomuto bodu předložila L. Sušická a J..Mahovská. Zprávu obdržel každý ze 
zastupitelů a po vysvětlení jednotlivých položek bylo rozpočtové provizorium schváleno. 
Výdaje na I.čtvrtletí činí 3,456.000 Kč a příjmy na rok 2003 ve výši l7 654 l00 Kč. 
 
3. Změna ve složení soc. a zdravotního výboru 
-------------------------------------------------------- 
    Pan Nový oznámil, že pan František Paulík, který byl schválen do zdravotního a  
    sociálního výboru odmítl v této komisi pracovat. Jeho odstoupení bylo schváleno. 
    Novým členem byla navržena p. Stáňa Šumná, která byla jednomyslně schválena. 
 
4. Jmenování zástupců do Rady  školy 
---------------------------------------------- 



    Zastupitelé vyslovili souhlas se zřízením Rady školy a do této Rady jmenovalo : Magdu  
    Kindlovou, Jitku Leflerovou a Libuši Sušickou. Toto rozhodnutí bude oznámeno řediteli  
    školy. 
 
 
 
5. Organizační 
-------------------  
 
     a/ MěZ projednalo žádost V. Rohly, místního občana, o zaměstnání u Technických služeb 
        /civilní služba/. 
        MěZ schválilo, aby jmenovaný byl na civilní službu přijat. 
 
     b/ J.Leflerová podala návrh na poskytnutí finančního daru pro  nezl. Kristýnu Balogovou, 
        bytem Buštěhrad, která nemá ani jednoho z rodičů a žije u své babičky. 
        Bylo usneseno poskytnout částku ve výši 2.000.-Kč vhodnou formou. 
        
                                                                             Zodpovídá: účtárna 
                                                                             Termín: do 20. 12. 2002 
          
     c/ MěZ se zabývalo otázkou nákladů spojených s vydáváním BZ a rozhodlo cenu 6.-Kč 
         pro rok 2003 nezvyšovat. 
 
     d/ Pan Plášek, majitel pozemku čk. l233 v k.ú Buštěhrad žádá o prodej 0,5 m2 sousedního  
         pozemku č.k. l245. Vlastníkem tohoto pozemku je MěÚ. 
         MěZ s odprodejem  předběžně  vyslovuje souhlas. Prodej bude uskutečněn po   
         geodetickém  oddělení pozemku. Stanovisko MěZ bude sděleno p.Pláškovi. 
                                                                      
                                                                              Zodpovídá: pí Procházková 
                                                                              Termín do 20. l2. 2002. 
 
     e/ MěZ projednalo žádost p.Kacovského  ze Stehelčevsi o civilní vojenskou službu v TS. 
        Město Buštěhrad dává přednost místním uchazečům o CS, přesto je žádost p. Kacov- 
        ského vedena v patrnosti jako žádost náhradníka. V tomto smyslu bude p. Kacovský 
        informován.       
                                                                              Zodpovídá: Leflerová 
                                                                              Termín: do 20. l2. 2002. 
 
     f/ MěZ se zabývalo otázkou dalšího fungování TS Buštěhrad. 
        Stanovení limitu osob TS je součástí programu jednání zastupitelstva na 1. pololetí 2003, 
        nutno vypracovat zřizovací listinu TS a všech organizačních složek. 
                                                                     
                                                                              Zodpovídá: starosta 
                                                                              Termín: do 31. 3. 2003  
 
 
Tím byl program vyčerpán a schůze byla skončena. 
Zapsala:                                           Ověřovatelé:                               Starosta města:  
E.Procházková                                Jitka Leflerová                             Petr Dütsch 
                                                        Jan Kasalický 



 
 
 
 
 
 
U s n e s e n í 
 
z 3. veřejného zasedání, které se konalo dne l8.l2.2002 v zasedací síni MěÚ. 
 
 
MěZ schvaluje: 
------------------- 
l. Rozpočtové provizorium na I.čtvrtletí roku 2003. 
 
2. Schvaluje odvolání F.Paulíka z funkce člena soc. a zdravotní komise. 
 
3. Schvaluje doplnění této komise o novou členku paní Stáňu Šumnou. 
 
4. Souhlasí s přijetím V.Rohly na civilní službu k TS Buštěhrad. 
    
5. Předběžně nemá námitek proti odprodeji části pozemku Dr. Pláškovi č.k. l245 po 
    geodetickém oddělení pozemku. 
 
6. Souhlasí s předáním finančního daru Kristýně Balogové ve výši 2.000,-. 
        
7. MěZ souhlasí s podáním výpovědi právníku JUDr.Nedvědovi do 3l.l2.2002. Výpovědní 
    lhůta činí 6 měsíců.  
                                                                            Zodpovídá: starosta  
                                                                            Termín do 3l. l2. 2002 
  
8. V souvislosti se zpracováním územního plánu  bylo usneseno dohledat dodatek smlouvy     
    s ing. Přibíkovou na částku Kč 44.772,40. 
                                                                           Zodpovídá: starosta  
                                                                           Termín: do 8. 1. 2003 
 
 
 


