
Zápis 
z 15. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo 10. 12. 2003  

od 17:30 hod. v Kulturním středisku 
 
 
Přítomni: J. Leflerová, V. Nový, V. Kellerová, L. Sušická, K. Trnobranský, J. Koutecký 
 
Omluveni:   P. Dütsch,  M. Kindlová, J. Kasalický. 
 
Zasedání  řídila paní starostka J. Leflerová, která jmenovala ověřovateli zápisu L. Sušickou a 
V. Nového. Dále předsedající jmenovala komisi pro sestavení usnesení ve složení: předseda – 
J. Koutecký, členové -  K. Trnobranský a V. Kellerová. Pan místostarosta přečetl usnesení 
z 13.  a 14. veřejného zasedání.  
 
Předsedající předložila ke schválení následující program: 

1. Zpráva auditora o hospodaření města za rok 2002 a závěrečný účet města za rok 2002 
2. Návrh rozpočtového provizoria pro rok 2004 
3. Návrhy vyhlášek 
4. ČOV a kanalizace 
5. Organizační a různé  
6. Diskuse  
7. Usnesení a závěr 

Schválen 
 

1. Paní L. Sušická přečetla občanům zprávu auditora o hospodaření města za rok 2002 a 
seznámila občany se závěrečným účtem města za rok 2002. Místostarosta navrhl, aby 
byla zpráva auditora schválena s výhradou a přijata příslušná opatření. 

5 hlasů MěZ schválilo zprávu auditora a Ing. J. Koutecký byl proti. 
 

2. L. Sušická předala návrh rozpočtového provizoria od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2004, kde 
jsou příjmy i výdaje I.Q  6 mil. Kč. 

Schváleno 
 

3. JUDr. I. Salač seznámil občany se šesti vyhláškami týkající se místních poplatků za 
provozování hracích přístrojů, poplatků ze psů, poplatků z ubytovací kapacity, 
poplatků ze vstupného,  poplatků za užívání veřejného prostranství a poplatků za 
provoz systému shromažďováním, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
odpadů. 

Vyhlášky schváleny 
 

4. Pan místostarosta informoval občany o podání žádosti o dotaci na stavbu ČOV a 
kanalizace na ministerstvo …….?, které ještě nevydalo stanovisko. 

 
5. Starostka informovala o situaci týkající se ÚP.  

 
6. Organizační a různé 

 
Starostka přednesla zastupitelům  návrh  na předsedy inventarizačních komisí ke schválení: 
Předseda inventarizační komise pozemků  Ing. J. Kasalický 



Předseda ústřední inventarizační komise  Ing. L. Sušická 
Zastupitelstvo návrh schválilo 

 
Místostarosta navrhl, aby se v rozpočtu na příští rok vymezilo Kč 60.000,- pro účel zakoupení 
nového PC a programového vybavení pro právníka MěÚ. 

Schváleno 
 
Starostka vyzvala občany k k funkci kronikáře – kronikářky města Buštěhrad. 
 
Starostka oznámila, že redakční rada Buštěhradského zpravodaje podala demisi. 
 
Starostka podala návrh na odsouhlasení žádosti pana J. Fedáka o půjčku Kč 20.000,- na 
stavební účely.  

Odsouhlaseno 
 
Starostka navrhla odměnu panu J. Kasardovi za odchyt rojů včel v našem městě za rok 2003 
Kč 1.000,-. 

Odsouhlaseno 
 
Starostka oznámila, že dle příslušných zákonů, je třeba provést u ředitele ZŠ Buštěhrad Mgr. 
P. Berana tarifikaci jeho mzdy. 
Zodpovídá: starostka 
Termín: do příštího zasedání 
 
 

7. Diskuse 
 
V diskusi vystoupil pan Zámyslický s otázkou týkající se komunikace v lokalitě na chmelnici. 
K tomuto dotazu zodpověděli starostka a místostarosta, že pokud bude mít pan Zámyslický 
zájem o projednání této věci domluví si schůzku na Městském úřadě a celou věc prošetří. 
K tomuto jednání bude i pozván majitel pozemků pan Tůma. 
 
 

8. Usnesení a závěr 
 
z 15. zasedání, které se konalo v Kulturním středisku dne 10. 12.- 2003  
 
zastupitelstvo schvaluje: 

1. zprávu auditora ohospodaření města za rok 2002 s výhradou a s přijetím příslušných 
opatření, 

2. závěrečný účet města Buštěhrad za rok 2002, 
3. rozpočtové provisorium od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2004, 
4. obecně závazné vyhlášky dle bodu 3 tohoto zápisu (návrhy vyhlášek – viz příloha), 
5. ing. J. Kasalického předsedou komise pro inventarizaci pozemků. 
6. ing. L. Sušickou předsedou ústřední inventarizační komise, 
7. nákup PC  a programového vybavení pro MěÚ do částky Kč 60.000,-, 
8. poskytnout půjčku ve výši Kč 20.000,- panu J. Fedákovi v souladu s platnými 

zásadami, 
9. odměnu ve výši Kč 1.000,- panu J. Kasardovi za odchyt včel. 

 



Zastupitelstvo ukládá: 
1. starostce do příštího zasedání přípravu návrhu tarifikace ředitele ZŠ Mgr. P. Berana. 

 
 
 
 
Komise pro sestavení usnesení:   Zápis schválil: Ing. J. Leflerová 
předseda: Ing. J. Koutecký      Ing. V. Nový 
členové: V. Kellerová 
    Ing. K. Trnobranský 
 
 
Zapsala: Linda Libertinová 
 
 
 
 
 


