
Zápis 
ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. 

v kanceláři MěÚ 
 
 

Přítomni:   J. Leflerová, V. Nový, V. Kellerová, L. Sušická, J. Kasalický  
 
Omluveni: J. Koutecký, P. Dütsch, M. Kindlová, K. Trnobranský 
 
 
Zasedání řídila paní starostka  J. Leflerová, která jmenovala ověřovateli zápisu V. Nového a 
sebe. Dále předsedající jmenovala komisi pro usnesení ve složení: 
 předseda - V. Nový 
 členové -   J. Kasalický a L. Sušická. 
 
Předsedající předložila ke schválení následující pořad jednání: 
 

1. Projednání návrhu na jmenování komisí pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 
na realizaci ČOV a kanalizace            

2. Organizační a různé 
3. Diskuse 
4. Usnesení 
5. Závěr 

 
Pořad jednání byl zastupiteli odsouhlasen. 
 
 
Průběh jednání: 
 
Ad 1. 
Místostarosta předložil tento návrh: 

1. komise pro otevírání obálek,  které se uskuteční 5. 12. 2003 od 10.00 hod.  
Složení komise: ing. J. Pilský, A. Kadlec, L. Libertinová (náhradníci: pí L. Mašínová, 
pí Waltrová z firmy STORMEN) 

2. komise hodnotící, která bude zasedat 17. 12. 2003 od 10.00 hod. 
Složení komise: ing. J. Pilský (fa STORMEN), ing. J. Kasalický, doc. ing. K. 
Trnobranský, CSc., ing. J. Knotek (projektant ČOV a kanalizace města Buštěhradu), 
ing. J. Knotek (fa PROJEKTIV), (náhradníci: ing. Z. Malý, Mgr. Z. Veselý, pí L. 
Mašínová). 

Schválení členové komisí obdrží jmenování.  
Schváleno 4 hlasy pro, pí V. Kellerová hlasovala proti složení hodnotící komise. 

 
 
Ad 2.  
Místostarosta předložil návrh na snížení rozpočtu DPS o Kč 100.000,- a rozpočtu ZŠ o Kč 
270.000,- na rok 2003. Jelikož bylo zjištěno, že město dluží z roku 2002 ZŠ částku Kč 
136.000,-, bude tato částka vyplacena ZŠ do konce letošního roku a o rozdíl bude krácen 
příděl ZŠ na rok 2003.   

Jednomyslně schváleno. 



Ing. Kasalický předložil zastupitelům seznam zájemců o odprodej pozemků do 50 m2. Město 
zpracuje písemný návrh postupu při odprodeji pozemků v souladu s příslušnými zákony. 
K systému odprodeje pozemků je třeba zajistit aktuální výpis pozemků města Buštěhradu z 
katastru nemovitostí. 

Jednomyslně schválen prodej pozemků do 50 m2 po schválení postupu. 
 
Zastupitelé projednali prodej obecních bytů po p. Rezkovi a pí Karbanové obálkovou 
metodou bez ohledu na místo trvalého pobytu zájemců. Zpracováním postupu privatizace 
bytů pověřilo JUDr. Salače. 

Prodej bytů jednomyslně schválen. 
  

JUDr. Salač předložil k připomínkování 6 obecně závazných vyhlášek města. Zastupitelé mají 
možnost vznést své připomínky k těmto návrhům do 8. 12. 2003. 
 
K zajištění inventarizace majetku města k 31. 12. 2003 bude starostka jmenovat příslušné 
inventarizační komise. Návrhy předloží JUDr. Salač, A. Kadlec a za účtárnu pí Menclová. 
 
Místostarosta informoval o probíhající opravě rybníka. Doporučil pokračování II. etapy oprav. 
Je třeba přijmout rozhodnutí o pokračování ve II. etapě opravy a rozpočtovat je do roku 2004 
částkou cca Kč 2,000.000,-. Zároveň je nutné projednat s realizační firmou změnu ceny za I. 
etapu při kontrolním dnu 12. 12. 2003.  
 
Zastupitelstvo projednalo vypovězení veřejnoprávní smlouvy uzavřené se statutárním městem 
Kladnem a městem Buštěhrad týkající se přestupků.  

Jednomyslně schváleno. 
 

Místostarosta předložil návrh na navýšení počtu pracovníků Technických služeb o dva 
pracovníky s nástupem od 1. 1. 2004 a 1. 8. 2004 z důvodu odchodu pracovníků civilní 
služby.  

Jednomyslně schváleno. 
 

Zastupitelé projednali příspěvek místním šachistům na vánoční turnaj.   
Jednomyslně schváleno. 

 
Byla také projednána žádost jídelny ZŠ o dokoupení příslušenství do kuchyně. Na tento 
nedostatek poukazovala kontrola z Krajské hygienické stanice. Zastupitelé doporučili řediteli 
ZŠ předložit městu zdůvodněný požadavek.  
 
Starostka přednesla návrh na odsouhlasení smlouvy se Psím útulkem Bouchalka pí E. 
Sychrovské za týchž podmínek jako v roce 2003.  

Jednomyslně schváleno. 
 

SRDPŠ žádá o prominutí poplatků ze vstupného na ples, který se koná 17. 1. 2004 a o 
příspěvek na tombolu.  

Jednomyslně schváleno. 
 

Zastupitelstvo pověřilo kulturní výbor a p. Kadlece předložením návrhu na uspořádání plesu 
MěZ. 
 



Pí Kellerová předložila návrh na odsouhlasení změny v obsazení kulturního výboru. P. Štefek 
a p. Kadlec odstoupili a místo nich jsou navrženi p. J. Paulík a ing. J. Procházka.  

Jednomyslně schváleno. 
 

ČČK žádá o finanční příspěvek na vánoční balíčky pro buštěhradské seniory. Příspěvek byl 
odsouhlasen s tím, že je nutno provést příslušné rozpočtové opatření. Dále bylo rozhodnuto, 
aby ČČK byl písemně vyzván k předložení svého požadavku na rok 2004. 

Finanční příspěvek ČCK jednomyslně schválen. 
 

Paní starostka přečetla rezignaci některých členů redakční rady Buštěhradského zpravodaje a 
zároveň přednesla návrh na finanční odměny odstupujícím členům za rok 2003.  

Odměny jednomyslně schváleny. 
 

Pí Kellerová předložila návrh na pravidelnou odměnu kronikáři/kronikářce a šéfredaktorovi 
BZ. MěZ požádalo pí Kellerovou, aby navrhla konkrétní částky k odsouhlasení. Dále se pí 
Kellerová dotazovala na možnost zapůjčení digitálního fotoaparátu, který byl nedávno 
zakoupen pro potřeby města. MěZ navrhlo, aby si kulturní výbor rozpočtoval částku na nový 
digitální fotoaparát jen pro účely fotografování kulturních akcí a akcí BZ. 
 
MŠ žádá o schválení přerušení provozu v době od 22. 12. 2003 do 1. 1. 2004. 

Jednomyslně schváleno. 
 

MěZ rozhodlo o uveřejnění výzvy v 6. čísle/2003 BZ na obsazení funkce nové 
kronikářky/kronikáře. 
 
Zastupitelé uložili MěÚ, aby dozorčí rada DPS a Rady ZŠ a ZUŠ předložily k projednání 
výroční zprávy za rok 2003.    
 
Místostarosta navrhl zastupitelům schválení sociálního příspěvku Kristýně Balogové s tím, že 
její babička, pí Balogová, doloží příslušnými doklady čerpání příspěvku.  

Jednomyslně schváleno. 
 

Starostka vyzvala zastupitele, aby se před příštím zasedáním 10. 12. 2003 sešli již v 16.OO 
hod. na MěÚ.  
 
 
Ad 3. 
V diskusi vystoupila pí Mahovská s návrhem oslovit občany města, aby více dbali na úklid ve 
svém okolí. Zastupitelé odsouhlasili, aby v prvním čísle BZ v roce 2004 byla výzva 
uveřejněna.  
 
 
Ad 4. 
Viz dále  
 
 
Ad 5. 
Po projednání všech bodů programu ukončila starostka zasedání v 18.15 hod.  
 
 



Usnesení ze 14. zasedání MěZ, které se konalo dne 3. 12. 2003 v kanceláři MěÚ 
 
 

A. Zastupitelstvo schvaluje: 
 

1. Návrh na složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na realizaci  
ČOV a kanalizace v Buštěhradě. 

2. Rozpočtová opatření na snížení dotací pro DPS a ZŠ na rok 2003. 
3. Prodej pozemků do 50m2 na základě pravidel, která budou po předložení 

schválena zastupiteli. 
4. Prodej obecních bytů po p. Rezkovi a pí Karbanové obálkovou metodou. 
5. Pokračování II. etapy opravy rybníka, kterou je třeba rozpočtovat na rok 2004.   
6. Vypovězení veřejnoprávní smlouvy se statutárním městem Kladnem týkající se 

přestupků.  
7. Navýšení počtu pracovníků TS od 1. 1. 1004 a 1. 8. 2004 o dva pracovníky. 
8. Příspěvek místním šachistům ve výši Kč 2.000,- na vánoční turnaj. 
9. Smlouvu o obstarání věci s pí Sychrovskou, majitelkou psího útulku 

Bouchalka.  
10. Prominutí poplatku ze vstupného na ples, pořádaný SRPDŠ a příspěvek na 

tombolu ve výši Kč 2.000,-. 
11. Změnu v obsazení kulturního výboru. 
12. Částku Kč 6.000,- pro ČČK na balíčky pro buštěhradské seniory. 
13. Odměny odstupujícím členům redakční rady 
14.  Přerušení provozu MŠ od 22. 12. 2003 do 1. 1. 2004. 
15. Uveřejnění výzvy v BZ na obsazení funkce kronikářky/kronikáře. 
16. Sociální příspěvek ve výši Kč 4.000,- Kristýně Balogové. 
 

B. Zastupitelstvo ukládá: 
 

1. Zpracovat písemný návrh postupu prodeje pozemků do 50m2 občanům 
Buštěhradu.  

Zodpovídá: JUDr. Salač 
Termín: do 10. 12. 2003 

 
2. Zajistit aktuální výpis pozemků z katastru nemovitostí v souvislosti s prodejem 

pozemků do 50m2. 
Zodpovídá: A. Kadlec 

Termín: do 10. 12. 2003 
 

3. Zpracovat postup pro prodej obecních bytů v souladu s příslušnými zákony. 
Zodpovídá: JUDr. Salač 
Termín: do 31. 1. 2004 

 
4. Předložit konečné návrhy 6 obecně závazných vyhlášek. 

Zodpovídá: JUDr. Salač 
Termín: do 10. 12. 2003 

 
5. Předložit starostce návrhy na složení inventarizačních komisí. 

Zodpovídá: JUDr. Salač, A. Kadlec, pí Meclová 
Termín: do 10. 12. 2003 



 
6. Kontaktovat realizační firmu na opravu rybníka za účelem projednání změny 

 ceny za I. etapu. 
Zodpovídá: ing. Kasalický 

Termín: 12. 12. 2003 
 

7. Vypovědět veřejnoprávní smlouvu s městem Kladnem týkající se přestupkové 
agendy. 

Zodpovídá: JUDr. Salač 
Termín: do 31. 1. 2004 

 
8. Vyžádat si od ředitele ZŠ finanční nabídku na dokoupení příslušenství do ŠJ. 

Zodpovídá: starostka 
Termín: do 10. 12. 2003 

 
9. Předložit MěZ návrh na pořádání plesu MěZ 

Zodpovídá: kulturní výbor a A. Kadlec 
Termín: do 31. 12. 2003 

 
10. Vyzvat ČČK k předložení návrhu na příspěvek na rok 2004. 

Zodpovídá: starostka 
  Termín: do 12. 12. 2003 

 
11. Předložit konkrétní návrh na odměnu kronikáři a šéfredaktorovi BZ. 

Zodpovídá: V. Kellerová 
Termín: do 31. 12. 2003 

 
12. Zajistit výroční zprávy Dozorčí rady DPS a Rady škol ZŠ a ZUŠ. 

Zodpovídá: starostka 
Termín: do 31. 1. 2004 

 
13. Uzavřít příslušnou smlouvu a zajistit kontrolu čerpání sociálního příspěvku K. 

Balogové – termín pro vyplacení příspěvku – do 10. 12. 2003.  
Zodpovídá: místostarosta 
Termín: do 10. 12. 2003 

 
 
Komise pro usnesení: V. Kellerová – předseda 
   J. Kasalický, L. Sušická - členové 
 
 
Schválil: J. Leflerová  
    V. Nový  
 
 
Zapsala: Linda Libertinová 
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