
 
Z á p i s 
---------- 
ze 6. zasedání MěZ v Buštěhradě, konaného l9.2.2003 v l8 hodin v zasedací síni MěÚ. 
 
Přítomni: Petr Dütsch, Václav Nový, Jan Kasalický, Antonín Kadlec, Jitka Leflerová, Libuše 
Sušická, Magda Kindlová, Karel Trnobranský, Josef Koutecký 
 
Zasedání řídil starosta Petr Dütsch, který jmenoval ověřovateli dnešního zápisu Karla 
Trnobranského a Josefa Kouteckého. Současně požádal ověřovatele minulého zápisu  Libuši 
Sušickou, aby se k sepsanému zápisu vyjádřila. Ta sdělila, že zápis pročetla, neshledala v něm 
žádných závad a doporučila ho ku schválení. Druhá ověřovatelka nebyla v tu dobu přítomná. 
Zápis byl schválen. Dále starosta jmenoval komisi pro sestavení usnesení v tomto složení: 
Předseda  Jitka Leflerová, členové Jan Kasalický a A.Kadlec. 
 
Starosta předložil ke schválení následující program: 
 
l. Kontrola usnesení 
2.Organizační zajištění technických služeb a DPS 
3. Organizační 
4. Diskuze 
5. Usnesení a závěr 
 
l. Kontrola plnění usnesení. 
--------------------------------- 
Starosta oznámil, že usnesení z minulé schůze zastupitelstva bylo beze zbytku splněno. 
 
Byla však provedena kontrola plnění usnesení ze 4. zasedání MěZ 
 
K bodu B – bylo vytknuto panu starostovi a místostarostce že nechali proplatit  částku ve 
výši cca 80.000 Kč za práce ve škole, aniž by si to nechali podle usnesení MěZ  podepsat 
od  místostarosty a  předsedy fin. a kontrolního výboru. 
Usneseno uložit panu starostovi  a místostarostce výtku s tím, že musí dodržovat usnesení  
celého zastupitelstva. 
 
Na Ministerstvo ŽP měl být odeslán dopis s žádostí o poskytnutí dotace na kanalizaci. 
Ukládá se starostovi, aby do pondělka 24.2. předložil jeho kopii. 
 
Návrh na rozšíření úředních hodin byl předložen s tím, že ve čtvrtek budou úřední hodiny 
od l3 – l6 hodin . 
MěZ tento návrh schválilo 
 
O převod rybníka na město bylo zažádáno u Kat. úřadu v Kladně 
 
Jednání s rybářským svazem o užívání velkého rybníka bylo uskutečněno. Bohužel lze 
konstatovat, že rybník nepatří městu. 
Usneseno, aby o průběhu informoval pan místostarosta V. Nový a J. Kasalický spolek rybářů 
na jejich výroční schůzi v sobotu 2l.2. v 9. hodin. 
 



Rozpracování zákona č.l06/l999 o svobodném přístupu k informacím byl zpracován panem 
místostarostou. 
 
Organizační řád města byl vypracován, dále byla zpracována Zřizovací listina technických 
služeb. 
 
K l. březnu bude ukončena činnost s firmou ELEKTROSLUŽBY p. Šuláka. Na místo toho 
budou  opravy VO a rozhlasu zajišťovat místní občané: p.K.Veselý, M. Micka, S.Ton . 
Revizní zprávy bude i nadále zajišťovat pan Šebek a to na základě Dohody o pracovní  činnosti. 
Vedoucí funkce TS je jmenován, ale vedoucí pracovník bude s ostatními pracovat. Stálí 
pracovníci budou čtyři. Jeden až dva pracovníci budou pracovat dočasně. Ostatní pracovníci TS 
jsou   v kompetenci starosty. 
          Stanovení limitu celkového počtu zaměstnanců na hlavní pracovní   poměr má za úkol 
pan  starosta s termínem do 28.2. 
 
Návrh na zasílání SMS zpráv – byl odložen. 
 
Odměna p. Kasalické byla vyplacena a plán  na odstranění nedostatků v knihovně byl splněn 
 
Správce pro zasílání zpráv na internet  - splněno pověřena byla L.Libertinová 
 
Ozvučení kulturního sálu – usnesení trvá. Po získání fin.nabídek bude rozhodnuto, která  firma 
bude zvolena.
 
Sociální šetření  ve třech rodinách bylo splněno 
 
Vyhlášení volného místa v DPS – splněno /rozhlasem a v BZ/ 
 
Zpráva o vybavení interiéru v čp.2O7 – byla zpracována. Finanční náklady byly značně vysoké 
a předražené. 
 
Zpráva o čp.l5l Vinohrad -  byla zpracována, výbor navrhuje odkoupení objektu zpět do 
vlastnictví města. 
 
Zpracovat dopisy všem majitelům RD v ulici U dálnici o zákazu vypouštění odpadních vod 
na ulici. /Zodp. p. Trnobranský/ 
 
Zpráva o inventarizaci majetků a závazků města a o plnění  přijatých opatření, které zpracoval 
pan A.Kadlec se přesouvá s dopracováním do zasedání 26.2. 
 
2.Zpráva o organizační zajištění TS a DPS 
--------------------------------------------------- 
Zprávu k tomuto bodu předložil pan Nový. K TS /viz usnesení výše uvedené ze 4.zasedání/ 
V DPS byla zjištěna  finančním výborem  řada nedostatků. 
Měz vyslovilo souhlas s návrhem opatření /fáze l./, která byla zpracována fin.výborem a VSaZ 
Měz schválilo snížení dotace o l0% 
Měz schválilo zřízení dozorčí rady  /jmenování členů na zasedání 26.2./ 
 
 



3.Organizační 
---------------- 
a/ Byla projednána žádost manž. Billých z čp.286 o poskytnutí půjčky na výměnu střešní 
    krytiny v čp.286, což jim výbor pro výstavbu povolil. 
                             Uneseno poskytnout částku 20.000 Kč na základě předložených faktur 
 
b/ Byl schválen návrh  na přijetí uklizečky MěÚ, hasičárny a čp.2O7  paní Jitky Müllerové 
z Kladna, po vypovězení smlouvy s firmou pana Pražana.  
                            Usneseno, aby jmenovaná nastoupila  2l.2. s platem podle příslušné mzdové       
                              tabulky /2.platová třída/ 
c/ Sokol Buštěhrad  žádá o zproštění poplatku ze vstupného při šibřinkách konaných l5.3.        
                             Usneseno žádosti vyhovět 
 d/ Dotační tituly na rok2004  na Mikroregion – schválena výstavba hřiště u nové školy. 
 
 e/ Byl projednán návrh na výměnu bytu pana Pohloda v čp.l28 s manž. Žákovými. 
                            MěZ tuto výměnu schválilo. 
f/ Na návrh předs. fin. výboru L.Sušické  odstoupil z funkce člena výboru pan Čermák M.     
   a na jeho místo se navrhuje Jaroslava Koucká 
                            Měz tuto změnu schválilo. 
g/ Na návrh předs. fin.výboru L.Sušické se pro nemoc p Šváchové překládá kontrola 
   hospodaření města na l0.3. Pokud ani v té době nebude paní Šváchová zdráva bude 
   kontrola provedena bez její přítomnosti. 
                             Měz  tento návrh schválilo. 
h/ MěZ ukládá panu J.Kasalickému přehodnocení činnosti p.Přibíkové v rámci její pomoci  
    při zpracování územního plánu a posouzení, zda její činnost odpovídá smlouvě a zda budeme 
ještě její pomoc potřebovat. 
                             Zodp. J.Kasalický do 26.2. 
ch/ Pan místostarosta navrhl, aby byl ustaven výbor pro bytové záležitosti s tím, že by jej vedl 
pan  J. Kasalický a členem by byl A. Kadlec a pan Kasalický podá návrh do příští schůze na 
dalšího člena  této komise, který bude schválen 26.2. 
 
5.D i s k u s e: 
------------------- 
V diskusi vystoupila paní Ježková, aby se řešila otázka zabírání chodníku auty v Pražské ulici. 
/Situaci řeší  pan Kadlec, který podá návrh na opatření/ 
 
6. Usnesení a závěr 
------------------- 
Starosta  požádal paní J.Leflerovou, aby přednesla návrh na usnesení z dnešního zasedání. 
Usnesení bylo schváleno a je připojeno k zápisu 
 
Zapsala: E. Procházková             
 
Ověřovatelé:                                                                                                 Starosta města: 
J. Koutecký  K. Trnobranský                                                                               P.Dütsch 

 


