
Z á p i s 
 
z 8. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo l9.3.2003 v l7. hodin v kulturním domě u 
Seifertů. 
Přítomni: Petr Dütsch, Václav Nový, Jan Kasalický, Jitka Leflerová, Magda Kindlová, 
Karel Trnobranský, Josef Koutecký, Veronika Kellerová 
 
Omluvena: L. Sušická 
 
Zasedání řídil starosta Petr Dütsch, který jmenoval ověřovateli dnešního zápisu  Veroniku 
Kellerovou a  Magdu Kindlovou. Současně požádal ověřovatele minulého zápisu V.Nového,  
aby se k sepsanému zápisu vyjádřil.  Ten sdělil, že zápis pročetl, že s ním souhlasí a také 
pan starosta , který byl druhým ověřovatelem potvrdil správnost. Zápis byl proto jednomyslně 
schválen. 
Dále předsedající  jmenoval komisi pro sestavení usnesení v tomto složení:  Josef Koutecký, 
Jitka Leflerová a Jan Kasalický. 
Předsedající předložil ke schválení  následující  program: 
 
 
l. Kontrola plnění usnesení 
2. Složení slibu nové členky MěZ 
3. Rozprava k návrhu rozpočtu MěÚ na r.2003 
4. Organizační 
5. Diskuse 
6. Usnesení a závěr  
 
l. Kontrola plnění usnesení 
 
Zprávu k tomuto bodu předložil starosta. Ke zprávě nebylo žádných připomínek. Je připojena 
k zápisu. V souvislosti s usnesením minulého zasedání  navrhl pan Kasalický, aby  
ing.Přibíková pokračovala v práci na územním plánu na základě nově uzavřené smlouvy. 
 
2. Složení slibu nové členky MěZ 
  
Paní Veronika Kellerová složila slavnostní slib jako nová členka MěZ, která se stala členkou 
zastupitelstva po odstoupení pana Antonína Kadlece, který byl přijat jako zaměstnanec MěÚ a 
nemůže již tuto funkci v zastupitelstvu zastávat. Z kandidátní listiny ČSSD postupuje další 
v pořadí. Tím byl pan Mikšovic, který na tuto funkci nereflektoval a další v pořadí byla právě 
paní Kellerová, která funkci přijala. Současně s její volbou bylo usneseno, že bude zastávat 
funkci předsedkyně kulturního výboru. 
 
3. Rozprava k návrhu rozpočtu MěÚ na r.2003 
 
Na programu byl návrh rozpočtu města na rok 2003. Příjmy se plánují ve stejné výši jako 
výdaje. V příjmové části je respektována státem určená sdílená daň, ostatní příjmy byly 
stanoveny podle minulého období  s přihlédnutím k jejich předpokládanému vývoji. Výdaje 
byly stanoveny tak, aby v první řadě co nejvíce respektovaly závazky města ke  svým 
příspěvkovým organizacím, zaměstnancům a dalším subjektům a dále umožnily fungování 
ostatních struktur ve městě a zajišťovaly také další rozvoj města. Rozpočet byl stanoven jako 
vyrovnaný ve výši 24.000 tis. Kč. Novou položkou na straně výdajů je peněžní fond, 



vytvořený jako rezerva pro nepředvídatelné výdaje a zároveň záloha, aby město nemuselo 
využívat kontokorentního účtu, který v minulosti zatěžoval výdaje nežádoucími úrokovými 
sazbami. Fond je současně plánován pro vytvoření příznivějších podmínek pro další 
všestranný rozvoj města. 
Zastupitelům bylo uloženo, aby připomínky a návrhy k rozpočtu předložili do 3.4.2003. 
 
 
4. Organizační 
 
l/ Zastupitelé projednali nákup repasované multikáry a nářadí,   pro    pracovníky TS  
    v hodnotě cca l70.000.-Kč 
 
2/ MěZ projednalo požadavek TJ Sokol Buštěhrad oddílu volejbalu o příspěvek na chystaný  
    turnaj. 
    Bylo usneseno poskytnout jim částku l.500.-Kč na zakoupení cen pro vítěze. 
 
3/ Bylo jednáno o místních rybnících. Informace k tomu sdělil pan místostarosta.  
    Zastupitelstvo rozhodlo, že malý rybník , jehož jsme vlastníky, nebude pronajat žádné  
    organizaci do konce roku 2003,  event. o pronájmu bude jednáno pouze s místní organizací    
    rybářů, při generální opravě tohoto rybníka bude zohledněna možnost sportovního  
    rybolovu. 
 
4/ Finanční výbor předložil  ke schválení plán  své činnosti. Ten byl jednomyslně schválen a 
    je připojen u zápisu . 
 
 
5. Diskuze 
    V diskuzi vystoupili zástupci Bouchalky, kteří měli připomínky k tomu, že ani v letošním  
    roce se nepočítá s plynofikací Bouchalky. Poukazovali na to, že na Bouchalce není ani 
    vodovod ani plyn. Vyslovili přání, aby plynofikace do rozpočtu na letošní rok zařazena 
    byla.  K tomuto tématu vystoupil pan Trnobranský, který oznámil, že zajistí firmu, která 
    by připravila předběžný rozpočet.Po jednání s plynárnami zastupitelé rozhodnou kdy a jak  
    bude Bouchalka  zplynofikována. 
 
    Dále vystoupila paní Schmalzová, která rezignovala na funkci členky finančního výboru, 
    což bylo vzato na vědomí. Výbor bude pracovat jako tříčlenný. 
 
    V diskuzi vystoupil ing. Koutecký, který upozornil na to, že v místnostech, kde město mělo  
     knihovnu – tedy v domě u Nových  je zapnut plyn, elektřina a jsou tam nějaké květiny. 
    Poznámkou na tento příspěvek zareagoval  pan Nový, který upozornil na nevýhodně  
    uzavřenou smlouvu o  pronájmu místností v jejich domě, kterou ovšem uzavřelo minulé  
    zastupitelstvo. Bylo rozhodnuto, aby se tato otázka dořešila na pracovní poradě zastupitelů. 
 
    Pan Eberle ve svém diskuzním příspěvku poukázal na nedokončenou dlouholetou stavbu 
    na Hotelu Buštěhrad. Paní Kellerová, jako spolumajitelka tohoto objektu sdělila důvody 
    čp.62 Buštěhrad a sdělila důvody, proč nemůže být  stavba dokončena. Jedná se o spor 
    mezi nimi jako majiteli a nájemníky manž. Rolkovými, kterým  bylo nabídnuto již několik 
    možností k přestěhování, byla jim nabídnuta finanční částka, ale oni nemají zájem se 
   vystěhovat a majitelé tak nemohou pokračovat se stavbou. Pan Nový upozornil na to, že 
   manželé Kellerovi celou tuto stavbu  prováděli bez stavebního povolení, pouze na ohlášení 



   k výměně střešní krytiny. 
 
 
    Paní Leflerová  v diskuzi vystoupila k tématu o přidělení dotací z EU  výstavbu ČOV a  
    kanalizace v souvislosti s Mikroregionem. 
 
    V diskuzi vystoupil  pan Procházka, zástupce spolku rybářů,  který poděkoval za snahu 
     MěÚ Buštěhrad ve věci převodu místního rybníka. 
 
 
    Pan Kühnel vznesl dotaz čí jsou odtoky a přítoky obou rybníků a kdo je oprávněn je  
    opravovat.  Toto bude zjištěno na Katastrálním úřadě v Kladně. 
 
    Paní Kasalická upozornila občany na pořad, který bude vysílán v televizi pod názvem   
   „Nedej se“ a bude se týkat buštěhradské haldy. 
 
6. Usnesení a závěr 
     
     Předsedající vyzval předsedu komise pro usnesení ing. Kouteckého, aby přednesl  návrh 
     na usnesení z dnešního zasedání.  Usnesení bylo jednomyslně schváleno a je připojeno k  
     zápisu. 
     Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a schůzi ukončil. 
 
 
     Zapsala: E.Procházková                 Ověřovatelé:                         Starosta města: 
                                                            M.Kindlová                            Petr Dütsch            
                                                            V.Kellerová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
U s n e s e n í 
-----------------  
 
z 8. veřejného zasedání MěÚ Buštěhrad, které se konalo  l9.3.2003 v kulturním středisku 
Buštěhrad. 
 
MěZ vzalo na vědomí : 
 
l. Zprávu pana starosty o plnění usnesení z minulého veřejného zasedání 
 
2. Informace o návrhu rozpočtu MěÚ na r.2003 a usneslo 
   aby jednotliví členové MěZ podali své návrhy a připomínky  do rozpočtu do 3.4.2003. 
 
3.Na zasedání složila slib paní Veronika Kellerová a stala se zastupitelkou MěÚ Buštěhrad. 
   Současně byla schválena do funkce předsedkyně kulturního výboru. 
 
MěZ schválilo: 
 
a/ MěZ schválilo zakoupení multikáry  a nářadí pro technické služby ve výši cca l70.000 Kč. 
 
b/ Měz schválilo plán práce finančního výboru  MěZ 
 
c/ MěZ schválilo příspěvek ve výši  l.500.-Kč na turnaj  TJ Sokol oddíl volejbalu. 
  
d/ MěZ schválilo přijetí nové uklizečky na MěÜ p. Anny Krejzové od l7.3.2003 
 
 
MěZ se usneslo: 
 
d/ Nepronajmout malý rybník žádné organizaci do konce roku 2003, o event.  pronájmu bude      
    jednáno pouze s místní  organizací rybářů a při generální opravě tohoto rybníka bude  
    zohledněna  možnost sportovního rybolovu. 
                                           Zodp. starosta 
e/ Připravit termínovaný návrh na řešení problémů občanů z Bouchalky a 
    uskutečnit jednání s nimi. 
                                           /Zodp.  stavební výbor a výbor ŽP s termínem do 3l.3.2003/ 
 
 
 
     
 
 
 


