
Z á p i s 
----------  
 
z 5. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 22. l. 2003 v l7 hodin v zasedací síni 
kulturního střediska Buštěhrad. 
 
Přítomni: Petr Dütsch, Václav Nový, Jan Kasalický, Jitka Leflerová, Antonín Kadlec, Libuše 
Sušická, Magda Kindlová. 
 
Omluveni: Karel Trnobranský, Josef Koutecký 
 
Zasedání řídil starosta Petr Dütsch,  který jmenoval ověřovateli dnešního zápisu Libuši 
Sušickou a Magdu Kindlovou. Současně požádal ověřovatele minulého zápisu A.Kadlece, 
aby se k sepsanému zápisu  vyjádřil. Ověřovatel sdělil, že zápis pročetl, neshledal v něm 
žádných závad a doporučuje jej ku schválení. Zápis byl jednomyslně schválen. Dále starosta 
jmenoval komisi pro usnesení v tomto složení: předseda : Jan Kasalický, členové Jitka 
Leflerová a Václav Nový. 
 
Starosta předložil ke schválení následující program: 
 
l.  Kontrola plnění usnesení 
2. Projednání územního plánu 
3. Organizační zprávy 
4. Diskuze 
4. Usnesení a závěr 
 
l. Kontrola plnění usnesení 
--------------------------------  
 
   a/ převod rybníka z MNV na město – zajištěno  
   b/ návrh finanční odměny  pro  p. Kasalickou byl  doporučen a bude zakotven v usnesení 
   c/ sociální šetření ve dvou rodinách bylo splněno 
   d/ uvolnění jednoho místa v DPS – vyhlášeno a zveřejněno 
 
2. Projednání územního plánu 
------------------------------------  
    K tomuto jednání byla přizvána ing.arch. Mejsnarová a p.Přibíková, které se na ÚP  
    podílely. Ing.Mejsnarová  podrobně vysvětlila a na promítacím plátně předvedla  jednotlivé 
    části obce, kde bude další výstavba, kde budou části pro podnikání, kde zeleň a  
    komunikace. 
    Následovala diskuze, a občané se dotazovali na různé věci, které p.Mejsnarová  objasnila. 
    MěÚ zpracoval několik připomínek, které budou p.Mejsnarové písemně předloženy s  
    požadavky o jejich zakotvení do tohoto plánu. O připomínkách občanů bude ještě město 
    jednat. Připomínky se hlavně týkaly komunikací, která je v plánu zařazena kolem haldy 
    ve směru na Zákolany. Zást. obce Zájezd navrhla v Buštěhradě zřízení ZOO. P. Přibíková 
   vyjádřila svůj nesouhlas se změnou  části pozemku, který vlastní ve směru u Lidic. O její 
   připomínce se bude též jednat v MěZ. 
 
 
 



3.Organizační zprávy 
---------------------------  
   l/ MěZ se zabývalo otázkou zřízení kontokorentu při účtu u Čs. spořitelny ve výši 3.mil. 
      s účinností od l. 2. 2003 a schválilo jeho zřízení. 
 
   2/ MěZ se zabývalo otázkou převedení agendy přestupkové komise na Magistrát v Kladně  
       a s převedením vyslovilo souhlas. 
 
   3/ MěZ projednalo návrh na složení Rady školy a Rady  ZUŠ. 
       Rada školy byla schválena v tomto složení: 
       mg.Blanka Tesařová 
       Anna Holeyšovská 
       Jitka Šímová 
       Jitka Leflerová 
       Libuše Sušická 
       Magda Kindlová 
       Ilona Heroldová 
       Alena Mildorfová 
       Monika  Mňuková 
 
      Rada ZUŠ byla schválena v tomto složení: 
      Johana Simonová 
      Jana Kaufmanová 
      Dana Vondrušková 
      Ivana Hlavasová 
      Jiřina Víšková 
      Magda Kindlová 
      Monika  Mňuková 
 
 4/ MěZ projednalo žádost ZŠ Buštěhrad o příspěvek do tomboly na ples, který pořádá  
     SRPDŠ 25.ledna. Shváleno poskytnout l.500.- Kč 
 
  5/ Manželé Kaufmanovi, kteří jsou dlouhodobě v cizině žádají o zproštění poplatku za 
      odpady. Jejich žádosti bude vyhověno. 
 
  6/ Buštěhradské sdružení „Buštěhrad sobě“ pořádá jako již tradičně masopustní průvod 
      obcí. Žádají o fin. příspěvek. 
      Usneseno poskytnout částku 3.000 Kč 
 
4.Diskuze 
------------  
 
    V diskuzi vystoupila p. Mahovská, která požádala, aby v BZ bylo zveřejněno poděkování 
     tatínkům, kteří se podíleli na úpravě betonové plochy na hřišti, kterou polévali vodou a 
     děti tam mohly bruslit. 
 
5.Usnesení a závěr 
-----------------------  
   Starosta požádal předsedu komise pro usnesení ing.Kasalického, aby přednesl návrh na  
  usnesení.    Usnesení bylo jednomyslně schváleno a je připojeno k zápisu. 



 
 
Tím byl pořad jednání včerpán a schůze byla skončena- 
 
Zapsala E.Procházková          Ověřovatelé:                      Starosta města: 
                                              L.Sušická                              P. Dütsch 
                            M. Kindlová 
       
 
   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U s n e s e n í 
 
z 5. zasedání MěZ, které se konalo 22 .l. 2003 v l7. hodin v kulturním středisku Buštěhrad. 
 
 
 
l/ MěZ bere na vědomí informace ing.arch. Mejsnarové k územnímu plánu a bere v úvahu 
připomínky občanů. Na ty připomínky, které byly podány ve lhůtě pro jejich podání bude 
odpovězeno písemně. 
 
2/ MěZ schvaluje návrh na odměnu, která bude poskytnuta p. Kasalické za zpracování žádosti 
o dotaci na automatizaci knihovny. 
 
 
3/ MěZ schvaluje zřízení kontokorentu při účtu u Čs. spořitelny ve výši tři miliony s účinností 
od l.2.2003. 
 
4/ Schvaluje návrh na složení Rady školy a Rady ZUŠ Buštěhrad. 
 
5/ Schvaluje zrušení místní přestupkové komise  a schvaluje její převedení pod Magistrát 
v Kladně. 
 
6/ MěZ schvaluje poskytnutí příspěvku SRPDŠ ve výši l.5OO.-Kč na ples, který se koná 25.l. 
 
7/ MěZ schvaluje poskytnutí příspěvku 3.000 Kč Sdružení Buštěhrad sobě na masopustní 
průvod městem. 
 
 8/ MěZ schvaluje , aby v BZ bylo uveřejněno poděkování tatínkům, kteří se podíleli na 
 úpravě betonové plochy na hřišti. 
 
 
 
 
 


