
Z á p i s 
----------  
z 11. zasedání MěZ v Buštěhradě , které se konalo 2l. 5. 2003 v l7 hodin v kulturním 
středisku. 
 
Přítomni:  Petr Dütsch, Václav Nový, Jitka Leflerová, Veronika Kellerová, Josef Koutecký, 
                 Karel Trnobranský,. Magda Kindlová, Jan Kasalický 
 
Omluvena: Libuše Sušická 
 
Zasedání řídil starosta Petr Dütsch, který jmenoval ověřovateli dnešního zápisu Veroniku 
Kellerovou a Petra Dütsche. Současně požádal ověřovatele minulého zápisu  Václav a 
Nového a Karla Trnobranského, aby se k sepsanému zápisu vyjádřili.  Ověřovatelé sdělili, že 
zápis pročetli, neshledali v něm žádných závad a doporučují jej ku schválení. Zápis byl 
jednomyslně schválen. 
Dále předsedající jmenoval komisi pro sestavení usnesení ve složení: Václav Nový, předseda, 
členové Jitka Leflerová a Magda Kindlová 
 
Předsedající předložil ke schválení následující program: 
 
l. Kontrola plnění usnesení 
2. Návrh pracovního řádu MěÚ 
3. Interní pokyn starosty k zajištění fin. kontroly vnitřního systému města  Buštěhradu. 
4. Organizační zprávy 
5. Diskuze 
6. Usnesení a závěr 
 
l. Kontrola plnění usnesení 
--------------------------------  
Na minulém 10. zasedání MěZ bylo usneseno provést  nákup  traktoru pro fotbalový oddíl. To 
bylo uskutečněno a traktor byl oddílu slavnostně předán. 
 
Bylo usneseno zpracovat ceník pro poskytování služeb obecní multikárou. To bylo splněno a 
ceník bude zveřejněn v BZ. 
 
Schválení hospodářského přebytku v ZUŠ a ZŠ do fondů rozvoje a odměn byl školám 
oznámen. 
 
Částku l5.000 Kč pro exekutorku k vystěhování paní Karbanové jsme v rozpočtu vyčlenili. 
 
Jednání s Magistrátem v Kladně, který neodpověděl několik našich podnětů bylo 
uskutečněno. Pracovníci Magistrátu přislíbili písemné odpovědi v nejbližší době. 
 
Věnce u pomníku padlých a u hrobu neznámého vojína na hřbitově jsme položili. 
 
2. Návrh pracovního řádu MěÚ 
--------------------------------------  
Návrh pracovního  řádu MěÚ zpracovala a také předložila  J. Leflerová. Nebyly k němu žádné 
připomínky, byl jednomyslně schválen a je připojen k zápisu. 
 



 
3. Interní pokyn starosty čp.6 k zajištění finanční kontroly vnitřního systému MěÚ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Tento interní pokyn obdrželi zastupitelé písemně a nebylo k němu žádných připomínek 
     Je připojen k zápisu. 
 
4. Organizační 
----------------- 

l. Byl projednán návrh, aby ředitelce DPS p. Šumné byl schválen příplatek za vedení. 
                         MěZ návrh schválilo 
 
      2. Byl předložen návrh na nákup traktoru na sekání trávy s příslušenstvím pro TS do výše    
          90.000.-Kč 
                        MěZ návrh schválilo 
 
      3. Pan Kadlec informoval o geologickém průzkumu spadlých tarasů 
                        Vzato na vědomí 
 
      4. Starosta informoval o konání referenda o vstupu do EU ve dnech l3. a l4.6.2003.  
          Jmenoval dvě okrskové komise a zapisovatelkami jmenoval I.okrsku Ivu Boudníkovou       
          II.okrsku  paní Hanu Soukupovou. 
                        Vzato na vědomí 
      5. Bylo jednáno o uvolnění bytů v čp.546 /p.Karbanová – ex.vystěhování/ a v čp.547 /Jiří 
          Rezek – úmrtí/. Zastupitelé se usnesli, že oba byty si ponechají jako služební. 
 
      6. Pan Kasalický informoval o opravě hrází rybníka. 
                      Navrhovaný způsob řešení MěZ schválilo. 
 
      7. Pan Kasalický předložil návrh na řešení  prodeje pozemků v městě. Pokud tento návrh  
          schválí právník budou občané informováni o podmínkách. 
                        MěZ návrh schválilo. 
 
       8. Pan Trnobranský informoval o výši poplatků, které se budou platit na druhé  pololetí 
            Podle předem vypočtených nákladů vychází tento poplatek na částku 250.-Kč na  
           osobu.   
                        MěZ výši poplatku schválilo. 
 

9. Starosta předložil návrh na jmenování dozorní rady při DPS v tomto složení: 
Iva Dlouhá, Jaroslava Koucká, Olga Procházková, Helena Miklová a Anna Šromová. 
            Předložený návrh byl schválen 

 l0.     Byl projednán návrh na zvýšení osobního ohodnocení platu ředitele ZUŠ p.Bednáře. 
                       Návrh byl jednomyslně schválen 
 
ll. Pan starosta Petr Dütsch předložil písemnou resignaci na funkci starosty města  
         k 3l.5.2003 ze zdravotních důvodů. V souvislosti s tím panu starostovi poděkovala za  
         veškerou práci místostarostka Jitka Leflerová. 
                      Resignace pana starosty byla přijata 
 
l2.    V souvislosti s touto resignací byl dán návrh na to, aby měsíční odměna za funkci  
        starosty byla panu Petru Dütschovi poskytována v souladu se Zák.č.l28/2000 Sb. § 75,  



  
          odst.5   ještě po dobu 3 měsíců ode dne vzdání se funkce.  
                            MěZ tento návrh schválilo. 
 
Usnesení 
 
z 11. Zasedání MěZ, které se konalo dne 21. 5. 2003 v Kulturním středisku Buštěhrad. 
 
MěZ bere na vědomí: 
1) Odstoupení pana starosty Petra Dütsche k 31. 5. 2003 ze zdravotních důvodů. 
2) Složení okrskových volebních komisí a stanovení zapisovatelů pro hlasování o referendu 

o vstupu do EU, které se koná 13 a 14. 6. 2003. 
 
MěZ ukládá: 
- MěU řešit podnět paní Jany Obermajerové ze dne 16. 5. 2003 ohledně odtahu vozidla a 

zvýšení bezpečnosti u dětského hřiště (viz příloha) a podat zprávu o výsledku na dalším 
zasedání MěZ. 

 
MěZ schvaluje: 
1) Interní směrnici k zajištění finanční kontroly a vnitřního kontrolního systému. 
2) Dozorčí radu DPS Buštěhrad ve složení: předseda Iva Dlouhá, členové: Jaroslava Koucká, 

Olga Procházková, Helena Miklová a Anna Šromová. 
3) Zvýšení osobního příplatku řediteli ZUŠ panu Bednářovi. 
4) Výši příplatku za vedení ředitelce DPS paní Šumné. 
5) Nákup traktoru na sečení trávy s příslušenstvím pro technické služby do výše 90,000 Kč. 
6) Návrh na využití  dvou  bytů (v činžovním domě čp. 546 a 546)  po jejich navrácení městu 

jako byty služební a pro nepředvídatelné potřeby. 
7) Návrh na opravu hrází Malého rybníka. 
8) Návrh zásad pro odprodej obecních pozemků za podmínky, že MěU zabezpečí jeho 

posouzení příslušným právníkem a o výsledku bude informovat na příštím zasedání. 
9) Návrh pracovního řádu MěU s účinností od 1. 6. 2003. 
10) Umístění paní Jiřiny Liršové z Buštěhradu do místního DPS. 
11) Prominutí poplatků místní organizaci Sokol za Sportovní den pro amatéry konaný 

v měsíci květnu t. r. 
12) Panu Petru Dütschovi, který se k 31. 5. 2003 vzdal funkce starosty, bude měsíční odměna 

za funkci starosty poskytována v souladu se Zák. č. 128/2000 Sb, § 75, odst. 5 ještě po 
dobu 3 měsíců ode dne vzdání se funkce. 

     


	Usnesení

