
Z á p i s 
-----------  
 
z 10. zasedání MěZ v Buštěhradě, které se konalo 23. 4. 2003 v l7. hodin v sokolovně 
Buštěhrad. 
 
Přítomni: Petr Dütsch, Václav Nový, Jan Kasalický, Jitka Leflerová, Veronika Kellerová, 
Karel Trnobranský, Magda  Kindlová, Libuše Sušická. 
 
Omluven: Josef Koutecký 
 
zasedání řídil starosta Petr Dütsch, který jmenoval ověřovateli dnešního zápisu Václava 
Nového a Karla Trnobranského. Současně požádal ověřovatele minulého zápisu Libuši 
Sušickou a Jana Kasalického, 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 usnesení ve složení: Veronika Kellerová, Jitka 
Leflerová a  Petr Dütsch. 
 
Předsedající předložil ke schválení následující program: 
 
l. Kontrola plnění usnesení 
2.Zpráva o investičních a neinvestičních akcích plánovaných na letošní rok 
3.Organizační 
4. Diskuse 
5. Usnesení a závěr 
 
 
l. Kontrola plnění usnesení 
----------------------------------  
Zprávu k tomuto bodu přednesl starosta. Z 9. zasedání vyplynulo usnesení, že máme připravit 
dekret pro paní Šumnou a pracovní smlouvu, dle které bude přijata jako ředitelka DPS. Tento 
úkol byl splněn. 
Finančnímu výboru bylo uloženo, aby  provedl kontrolu hospodaření v DPS a informoval 
nás o výsledku.  To v organizačních zprávách přednese L. Sušická. 
Měli jsme přezkoumat možnost vydávání BZ měsíčně. To jsme provedli a zjistili jsme, že 
jedno číslo BZ by  po kalkulaci stálo měsíčně 9.-Kč. Závisí to však také na doplnění redakční 
rady. Prozatím se však ke spolupráci nikdo nepřihlásil.  
Ke zprávě nebylo žádných námitek . 
 
2. Zpráva o investičních a neinvestičních akcích na r.2003 
----------------------------------------------------------------------  
Zprávu k tomuto bodu předložil ing. Kasalický, který poukázal na to, že v letošním  roce 
nás čeká práce hlavně na opravě tarasů, které se vlivem nepříznivého počasí v loňském roce 
sypou jeden za druhým. Byl přizván statik, který jejich stav posoudil a dá návrh na řešení 
opravy. Pokud budeme chtít všechny tarasy opravit nezbudou prakticky na žádné další akce, 
které by bylo potřeba řešit finanční prostředky.  
Ke zprávě nebyly žádné připomínky. 
 
 



 
3. Organizační 
-------------------  
l/ J. Leflerová oznámila, že přípisem Čs. spořitelny nám budou kráceny sazby úroků  
    z kontokorentního účtu . Vzato na vědomí 
 
2/ L.Sušická předložila návrh finančního výboru, aby ZŠ a ZUŠ vzhledem k tomu, že dobře 
    hospodařily si přebytky  hospodářských výsledků převedly do fondu RR a do fondu odměn. 
    Návrh byl schválen. 
3/ Byl předložen požadavek právní kanceláře a exekutora Okresního soudu o zaplacení 
    částky l5.000 Kč za vystěhování p. Karbanové, která dluží městu nemalou částku  za  
    splácení bytu. Výše částky byla schválena. 
 
4/ Byla vzata na vědomí informace  o přijetí od 2.5. nové účetní na MěÚ p. Menclové. 
 
5/ Byl předložen návrh na nákup traktoru HONDA HF2216 s příslušenstvím pro fotbalový 
    oddíl SK Buštěhrad v rámci podpory sportu do výše l50.000.-Kč 
    Návrh byl jednomyslně schválen 
 
6/ Byl předložen návrh na stanovení cen pro poskytování služeb multikárou TS. 
    Návrh byl jednomyslně schválen 
 
7/ Výbor pro kulturu podal návrh na odvolání pana T.Bouzka z funkce člena této komise 
    protože se nezúčastňuje schůzí. 
     Návrh byl schválen 
 
8/  Byla projednána žádost MŠ, aby MěZ rozhodlo o tom, jak bude naloženo s poplatky od 
     rodičů na žáky školy. Tento úkol byl předán finančnímu výboru k podání návrhu na  
     řešení. 
 
9/  Pan Nový informoval o jednání sociálního výboru ve věci uvolněného místa v DPS. 
     V současné době jsou aktuální dvě žádosti paní Jiránková /bytem Praha/ a  paní Růžičková 
     /bytem Stehelčeves/. Obě žadatelky komise navštíví, aby posoudila, která z nich bude v  
     DPS umístěna. 
 
10/ Pan Nový informoval o tom, že Magistrát v Kladně obdržel od MěÚ několik podnětů 
     z porušení zákona /černé stavby atd/. a dosud neobdržel žádnou odpověď. Navrhl, aby 
     na pracovní poradě bylo rozhodnuto jaký další postup bude proveden  /doporučuje 
     vyvolat jednání s referátem výstavby, případně se starostou. 
 
11/  Tak jako každý rok i letos budou položeny věnce u pomníku padlých a u hrobu 
neznámého vojína. MěZ se zakoupením věnců vyslovilo souhlas. 
 
4. D i s k u s e 
------------------  
 
V diskusi vystoupil  knihovník pan Samek, který pozval zastupitele na  pracovní schůzku, kde 
by s nimi chtěl projednat některé nové nápady a výsledek dotazníkové akce. 
Schůzka se bude konat 28.4. v l5 hodin v knihovně 
 



Několik dotazů bylo vzneseno k územnímu plánu. Zodpověděl je pan Kasalický. 
Dále bylo poukázáno na to, že na Bouchalce jsou odkryty dráty zemního vedení a jsou 
neustále poškozovány sloupy VO. Bylo usneseno jednat s provádějící firmou o zabezpečení 
zemních kabelů. 
 
Dále bylo poukázáno na to, že v Buštěhradě je neustále uzavírána voda a nejde el. proud. 
že kolem školy jezdí nákladní auta, přesto, že je tu zákaz a že v Buštěhradě není dosud 
bankomat. Dotazy zodpověděl pan starosta 
 
Občané poukazovali na nepořádek kolem Buštěhradu a měli připomínky k tomu, že byla 
zrušena pohotovostní lékařská služba. Stížnosti na to se mohou podávat u Ředitelství 
záchranné služby v Kladně. 
 
Paní Kasalická informovala o prvním setkání maminek, které splnilo očekávání a tato setkání 
by se konala pravidelně.Za tím účelem bylo usneseno, že místnost v hasičárně bude sloužit 
jen tomuto účelu  a těm organizacím, které se zde schází bude nabídnuto využití kulturního 
střediska. 
 
 
5. Usnesení a závěr 
------------------------  
 
Předsedající vyzval předsedu komise pro usnesení paní Kellerovou, aby přednesla návrh na 
usnesení. Usnesení bylo jednomyslně schváleno a je připojeno k zápisu. 
 
Předsedající poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil. 
 
 
Zapsala:                                        Ověřovatelé:                                   Starosta města: 
E.Procházková                             Václav Nový                                    Petr Dütsch  
                                                      Karel Trnobranský 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U s n e s e n í 
----------------- 
z 10. zasedání MěZ v Buštěhradě, které se konalo dne 23.4.2003 v l7 hodin v sokolovně. 
 
Měz vzalo na vědomí: 
--------------------------- 
 l/ zprávu o kontrole plnění usnesení 
 
2/ Zprávu o investičních a neinvestičních akcích v r.2003 
 
3/ změnu sazby úroků u kontokorentního  účtu města a Čs. spořitelny. 
 
 
MěZ jmenuje: 
---------------- 
l/ do funkce ředitelky DPS paní Stanislavu Šumnou s nástupem 28.4.2003 
 
2/ do funkce účetní MěÚ paní Menclovou s nástupem 2.5.2003  
 
 
MěZ schvaluje: 
-------------------  
l/ nákup traktoru HONDA HF 22l6 s příslušenstvím v ceně do l50.000 což je v souladu se 
schváleným rozpočtem v rámci podpory sportu pro fotbalový oddíl SK Buštěhrad 
 
2/ ceník za poskytování služeb obecní multikárou 
 
3/ převod hospodářského přebytku v ZUŠ a ZŠ Buštěhrad do fondu RR a odměn 
 
4/ částku l5.000 Kč pro exekutorku, která provede vystěhování z bytu v čp. 546 paní  
    Karbanové. 
 
5/ aby finanční opatření hospodaření města dle usnesení ze 4.zasedání MěZ, konané 8.l.2003  
    stanovené po dobu finančního provizoria se prodloužilo na dobu neurčitou. 
 
6/ schvaluje návrh pana Nového na uskutečnění jednání s Magistrátem v Kladně  
    /ref.výstavby/, který dosud nevyřídil ani jeden podnět podaný  městským úřadem v 
    Buštěhradě. 
 
7/ položení věnců u pomníku padlých a u hrobu neznámého vojína 
 
 
 
 
 
 
 
 


