
Z á p i s 
----------  
 
z 9. zasedání MěZ v Buštěhradě, které se konalo 2. 4. 2003 v l7. hodin v kulturním středisku. 
 
Přítomni: Petr Dütsch, Václav Nový, Jan Kasalický, Jitka Leflerová, Magda Kindlová, Karel 
Trnobranský,  Veronika Kellerová, Libuše Sušická 
 
Omluven: Ing. Josef Koutecký 
 
Zasedání řídil starosta Petr Dütsch, který jmenoval ověřovateli dnešního zápisu: Libuši 
Sušickou a Jana Kasalického. Současně požádal ověřovatele minulého zápisu Magdu 
Kindlovou a Veroniku Kellerovou, aby se k sepsanému zápisu vyjádřily. Sdělily, že zápis 
pročetli, neshledaly v něm žádných závad a doporučují jej ku schválení. Zápis byl 
jednomyslně schválen. 
Dále předsedající jmenoval komise pro sestavení usnesení v tomto složení : předseda Jitka 
Leflerová, členové Václav Nový a Karel Trnobranský  
 
Předsedající předložil ke schválení následující program: 
 
l. Kontrola plnění usnesení 
2. Návrh rozpočtu MěÚ na r.2003 
3.Organizační 
4. Diskuse 
5. Usnesení a závěr 
    
l. Kontrola plnění usnesení 
--------------------------------  
Zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta. Ke zprávě nebylo žádných námitek a je 
připojena k zápisu 
 
2. Návrh rozpočtu na rok 2003 
------------------------------------- 
Návrh přednesla předsedkyně finančního výboru L. Sušická. Rozpočet je vyrovnaný příjmy 
činí 24 mil. Kč a výdaje také 24 mil. Kč. Rozvedla také jednotlivé kapitoly. Do výboru došla 
jeden písemný požadavek a to občanů Bouchalky, aby byli zařazeni v letošním roce 
k vybudování plynofikace. Jejich požadavek byl do rozpočtu začleněn s tím, že v letošním 
roce bude zajištěna dokumentace a stavební povolení a v příštím roce by se s pracemi 
započalo. Požadavky ostatních  členů zastupitelstva byly do rozpočtu zařazeny. 
Rozpočet je přílohou tohoto zápisu, a byl jednomyslně schválen. 
 
 Ukládá se fin.výboru   provést kontrolu hospodaření a účetnictví v DPS. Zprávu předložit do  
23. 4. 
Ukládá se finančnímu výboru předložit závěrečný účet za rok 2002 ke schválení do 
30.4.2003. 
 
 
3. Organizační 
------------------------------------- 
a/ Výbor sociální a zdravotní podal návrh na obsazení místa ředitelky DPS. Do 3l.3. došlo 



    celkem 5 žádostí.  Vybrána z těchto uchazeček byla paní Šumná z Buštěhradu, která měla 
    všechny předpoklady pro tuto funkci. Jmenovaná byla do funkce schválena 7 hlasy. Dva 
    členové MěZ se hlasování zdrželi. Starostovi bylo uloženo, aby zajistil jmenovací dekret  
    a připravil návrh pracovní smlouvy. 
 
b/  Bylo jednáno o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor pro potřeby městské  
     knihovny s paní O.Novou v jejím domě, ke dni l.5.2003 zaplacením smluvní pokuty  
     /měsíční nájem platný ke dni výpovědi x počet měsíců do uplynutí pěti let od podpisu  
     smlouvy.  
     Ukládá se MěÚ k l.5. zabezpečit   
 
c/  Vzhledem k tomu, že převod přestupkové komise pod Magistrát v Kladně bude trvat delší 
     dobu bylo MěZ schváleno, aby přestupková komise ve složení: JUDr. Nedvěd, L.Smutný a 
     E.Procházková pracovala do doby než budou přestupky řešeny v Kladně. 
 
d/  Byla schválena žádost firmy LUDUS o umístění hracího automatu do provozovny Víta 
     Oplta. 
 
e/  Knihovník pan Samek byl představen zastupitelům a občanům a současně předložil  
    dodatek ke knihovnímu řádu, který byl schválen s tím, že bude zvýšen poplatek za  
     poškození nebo nevrácení knihy na dvojnásobek navržené ceny. 
 
f/  Místostarostka J.Leflerová informovala o obsahu zápisu do kroniky za rok 2002, jak je  
    zpracovala kronikářka p. Cachová. Obsah pročetlo několik členů zastupitelstva a obsah 
    byl jednomyslně schválen. 
 
g/  J. Leflerová informovala o průběhu jednání Mikroregionu v záležitosti získání fin.podpory  
     na výstavbu ČOV a kanalizace. Další jednání se uskuteční  7.4. za přítomnosti zástupců 
     Hydroprojektu, kteří předloží návrh na předprojekt. 
 
h/ L. Sušická, předs.  finančního výboru  oznámila, že tvrzení ing.Kouteckého o tom, že není 
    zván na  schůze tohoto výboru se nezakládají na pravdě a podala návrh na jeho odvolání 
    z funkce člena fin. komise a to pro pasivitu. Návrh byl schválen 6 hlasy, 2 členové Měz 
    se hlasování zdrželi. 
 
4. D i s k u s e: 
------------------------------------- 
Zastupitelé podali následující návrhy: 
a/  stanovit pronájem sálu kulturního střediska různým zájemcům, 
b/ stanovit ceny pozemků v k.ú. Buštěhrad 
             
Z občanů v diskusi vystoupila paní Kasalická, která  informovala o setkání s významnými 
osobnostmi a příbuznými  Oty Pavla, které se uskutečnilo 3O.3. v ZUŠ Buštěhrad a  
konstatovala, že se této akce nezúčastnil  nikdo ze zastupitelstva a MěÚ. 
Současně požadovala, aby BZ byl vydáván měsíčně, protože některé příspěvky nelze aktuálně 
zařazovat do dvouměsíčníku. 
P.Kočárková se dotazovala, zda se budou dělat nové chodníky. Odpověděl pan Kasalický 
že chodníky se budou opravovat až po vybudování kanalizace 
 



P.Procházka poděkoval za spolek rybářů za fin.částku, která bude věnována na opravu 
rybníka a požadoval,  pokud celá částka nebude vyčerpána, aby se věnovala ZUŠ Buštěhrad, 
která pořádá kulturní akce pro občany Buštěhradu. 
 
P.Mihlhöfer se dotazoval, zda bude internet v knihovně přístupný pro všechny občany. 
Bylo mu sděleno, že ano. 
 
Občané poukazovali na to, zda má obec vyhlášku o zákazu volného pobíhání psů a v případě, 
že ne, aby byla vydána. 
 
 
 
U s n e s e n í 
 
z 9.zasedání MěZ, které se konalo dne 2.4.2003 v l7 hodin v kulturním středisku čp.207. 
 
A.MěZ bere na vědomí: 
---------------------------- 
zprávu o kontrole plnění usnesení z 7 a 8. zasedání MěZ, přednesené starostou. 
 
B. MěZ schvaluje: 
---------------------- 
l. Návrh vyrovnaného rozpočtu  MěÚ za r.2003 ve výši Kč 24. mil. 
 
2. Vytvoření přestupkové komise ve složení: JUDr.V. Nedvěd, L.Smutný, E.Procházková. 
    Tato komise, která v tomto složení pracovala až do konce roku bude pracovat do doby, než   
     bude agenda této komise předána Magistrátu města Kladna a předání schváleno Krajským  
     úřadem. Komise musí dořešit rozpracované případy. 
 
3. Žádost firmy LUDUS o umístění hracího automatu do provozovny V.Oplta. 
 
4. Dodatek ke knihovnímu řádu s tím, že poplatky uvedené v návrhu budou zdvojnásobeny 
    a bude účtováno poštovné. 
 
5. Obsah kroniky za rok 2002  zpracovaný kronikářkou paní Cachovou. 
 
6. Návrh pana starosty o ukončení nájmu nebytových prostor pro potřeby městské knihovny v  
    domě pí Olgy Nové s tím ukončení smlouvy mezi MěÚ a p.Novou ke dni l.5.2003    
    zaplacením smluvní pokuty /tj. měsíční nájem platný ke dni výpovědi krát počet měsíců od  
     uplynutí pěti let od podpisu smlouvy. 
 
7. Návrh předsedy sociálního a zdravotního výboru p.Nového na jmenování ředitelky DPS 
    paní Stanislavy Šumné z Buštěhradu. 
 
8. Návrh  předsedkyně finančního výboru p.Sušické na odvolání J.Kouteckého, jako člena  
    finančního výboru. 
 
C. MěZ ukládá: 
--------------------  



l. starostovi, aby zajistil náležitosti vyplývající z ukončení smlouvy uzavřené mezi MěÚ a pí 
Novou o nájmu nebytových prostor pro potřeby městské knihovny. 
                                       Termín do l.5.2003  
2. starostovi, aby zajistil jmenovací dekret pro paní S. Šumnou a připravil návrh pracovní 
    smlouvy. 
        Termín do příštího zastupitelstva 
 
3. finančnímu výboru provést kontrolu hospodaření a účetnictví v DPS a o výsledku podat 
    zastupitelstvu zprávu. 
          Termín do 23.4.2003 
                                                                                   Zodp. předs. fin. výboru 
4.finančnímu výboru stanovit způsob prodeje pozemků z fondu MěÚ 
                                                                                    Termín do 3O.4. 2003 
                                                                                    Zodp. předs. fin. výboru 
 
5.finančnímu výboru předložit zastupitelstvu závěrečný účet za rok 2002  
                                                                                   Termín do 30.4.2003 
                                                                                    Zodp.předseda fin,. výboru 
6.finančnímu výboru stanovit ceny za pronájem schůzovní místnosti v kulturním středisku. 
                                                                                    Termín do 30.4.2003  
                      Zodp. předseda fin. výboru 
7.finančnímu výboru přezkoumat možnost vydávání Buštěhradského zpravodaje jako   
    měsíčníku.  
        Termín do l5.5.2003       
                                                                                    Zodp.: předseda fin. výboru 
 
Předseda  komise pro usnesení: 
Ing.J. Leflerová 


	U s n e s e n í

