
Z á p i s 
---------  
ze 78. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo 26. 2. 2003 v l8 hodin v kulturním středisku. 
 
Přítomni: Petr Dütsch, Václav Nový, Jan Kasalický, Jitka Leflerová, Magda Kindlová,. Karel          
                Trnobranský, Antonín Kadlec 
Omluveni: L.Sušická, J.Koutecký 
 
Zasedání řídila J.Leflerová, která jmenovala ověřovateli dnešního zápisu  Petra Dütsche a Václava Nového. 
Současně požádala ověřovatele minulého zápisu  K.Trnobranského, aby se k sepsanému zápisu vyjádřil. Ten 
sdělil, že zápis pročetl, neshledal v něm žádných závad a doporučuje jej ku schválení. Druhý ověřovatel  
J.Koutecký  je omluven. Zápis byl jednomyslně schválen. Dále předsedající jmenovala komisi pro sestavení 
usnesení v tomto složení: Jan Kasalický, M. Kindlová. a A. Kadlec. 
 
J. Leflerová předložila ke schválení následující program: 
 
l. Kontrola plnění usnesení 
2. Návrh organizačního řádu MěZ Buštěhrad 
3. Rozpracovaný návrh zákona č.lO6/l999 Sb. o svobodném přístupu k informacím do  
    podmínek MěÚ. 
4. Návrh dalších organizačních opatřeních v DPS 
5. Návrh zřizovací listiny TS města 
6. Organizační 
7. Diskuze 
8. Usnesení a závěr 
 
 
l. Kontrola plnění usnesení 
--------------------------------  
   Kontrolu plnění usnesení přednesl starosta. Zpráva je připojena k zápisu a nebylo k ní   
   žádných připomínek. 
 
2. Návrh organizačního řádu MěZ Buštěhrad 
------------------------------------------------------  
    Návrh byl písemně předán všem zastupitelům před tímto jednáním. Žádné připomínky k  
    němu nebyly a byl jednomyslně schválen 
 
3.Rozpracovaný návrh zákona č.l06/1999 Sb. 
------------------------------------------------------  
    I tento materiál, který zpracoval pan místostarosta  byl předem písemně předán všem  
    zastupitelům. K tomuto návrhu nebyly žádné připomínky a byl jednomyslně schválen. 
 
4. Návrh dalších organizačních opatření v DPS 
--------------------------------------------------------  
     Zprávu k tomu podal pan místostarosta Nový. Na základě usnesení minulého zastupitelstva 
     došlo k některým organizačním opatřením, která byla navržena v I.fázi úsporných opatření. 
     Pan místostarosta nejprve informoval o případných zájemcích o umístění. V současné době  
    to byl pan Povolný z Kladna a paní Jiránková z Prahy. Po hlasování bylo rozhodnuto, že  
    bude přijat pan Povolný s podmínkou, že jeho umístění doporučí Dr. Dočekalová. 
       Dále  pan Nový navrhl zastupitelstvu, aby ředitelka DPS p. Rašková byla odvolána z této 
       funkce dnem 28.2.2003 s tím, že výpovědní doba, která činí 3 měsíce začne plynout od  
       l.3.2003 a skončí dnem 3l.5.2003. Současně navrhl, aby byl vypsán konkurz na přijetí  
      nového pracovníka s příslušným vzděláním. /vyhlášením a uveřejněním v Kladenském  
      denníku./ 
      Místostarostka J.Leflerová dala protinávrh, aby se tato další opatření řešila až ve druhé  
      fázi, tj. koncem dubna. 
      Po hlasování byl většinou hlasů /6 proti jedné/ schválen návrh pana Nového. 
 
5. Návrh zřizovací listiny TS města 
------------------------------------------  



    tyto zpráva byla rovněž předložena všem zastupitelům písemně. K provedeným opatřením 
    nebyly žádné připomínky a návrh byl schválen 
 
6. Organizační 
-----------------  
a/  Byla projednána žádost organizace Junák o možnost umístění některých věcí z letního  
     tábora v našich garážích.  
                MěZ toto schválilo s platností od l.4.2003 
 
b/  Byla projednána žádost manž. Tyburcových z čp. 64 o prodej části pozemku ve výměře 
     l8 m2, kterýžto pozemek je již mnoho let připlocen a byl již v roce 2002 zaplacen býv. 
     majitelem. Nedošlo však k zapsání v Kat. nemovitostí. 
                  Žádost bude znovu posouzena a bude předmětem příštího zasedání. 
 
c/ Byla projednána žádost paní Bartošové ze Stavební ulice o prominutí poplatků za odpady. 
                 Žádosti nebylo vyhověno 
 
d/ Byl předložen návrh na zvolení l člena do komise bytové, jejímž předsedou byl zvolen na 
    minulém zasedání p.Kasalický. Doporučen byl pan Štefek. 
              Návrh byl jednomyslně   schválen. 
 
e/  Vzhledem k tomu, že na MěÚ došlo k ukončení pracovní činnosti úklidové služby pana 
    Pražana a byla přijata nová síla byl navržen nákup vysavače a pro TS se doporučuje nákup 
    výsuvného žebříku a zahrádky na auto. 
                  MěZ nákup těchto věcí schválilo. 
 
f/  Pan Kadlec informoval o přijetí nového knihovníka pana Samka, který  splňuje všechny 
    požadavky k výkonu této funkce. Nastoupí až l.4. a do té doby bude funkci knihovníka  
    zastávat  paní Kasalická. 
                 Měz toto vzalo na vědomí 
 
g/ Vzhledem k tomu, že pan A.Kadlec byl přijat jako stálý zaměstnanec MěÚ Buštěhrad  
     s platností od l.3. nemůže zastávat funkci člena zastupitelstva a z této funkce odstoupí 
     k uvedenému datu. Bude nahrazen dalším členem ČSSD podle výsledku voleb a volebního 
     zákona.  
                 Měz toto vzalo na vědomí 
h/ Pan místostarosta informoval občany i zastupitele o jednání se Spolkem místních rybářů ve 
    věci místních rybníků. 
                 MěZ toto  vzalo na vědomí 
ch/ Pan místostarosta informoval o  tom, že obdržel stížnost na chování  nezl. syna  
     p.Makarové s kterou bude vyvolána schůzka. 
                Vzato na vědomí 
 
7.Diskuze 
------------  
   V diskusi vystoupil pan Pohlod , pracovník TS, který má na starosti skládku s tím, že 
    buňka, která na skládce je, je v desolátním stavu a když prší, nebo je chladno nemá se kam 
   schovat, dále jsou poškozeny vjezdová vrata i oplocení a vjezd do skládky. 
                  MěZ se usneslo a pověřilo pana Kadlece prošetřením této stížnosti a zajištěním 
                   potřebných opatření. 
 
    V diskusi dále vystoupil pan Kasalický, který řekl, že byl dvakrát ve skládce a nikdy tam 
    pan Pohlod nebyl. Upozornil na to, že je třeba dodržovat otvírací dobu a pokud tam   
    z různých důvodu není tak to oznámit písemně  na vratech. 
 
 
 
 
 
 



8. Usnesení a závěr 
----------------------  
     Předsedající vyzvala pana Kasalického, aby přednesl návrh na usnesení. 
     Ten návrh přednesl, a po doplnění  připomínek bylo usnesení  všemi   jednomyslně  
     schváleno. 
 
Tím byl program jednání vyčerpán a schůze byla skončena. 
 
U s n e s e n í 
 
z 7. zasedání MěZ, které  se konalo 26.2.2003  
 
MěZ vzalo na vědomí: 
 
l.Zprávu o kontrole plnění usnesení 
2 Rozhodnutí kulturní komise o přijetí nového knihovníka a to pana Jiřího Samka, který    
    má všechny předpoklady k vykonávání této funkce a nastoupí l.4. Celý březen zastoupí 
    knihovníka na pracovní dohodu paní Kasalická. 
3. Uzavření pracovních smluv s I.Růžičkou, jako správcem počítačové sítě MÚ a pracovníky 
    TS panem Šebkem jako revizním technikem, panem K.Sládkem, Mickou, Tonem 
 
MěZ schvaluje: 
 
2. Rozpracovaný návrh zákona č.l06 z roku l999 o svobodném přístupu k informacím 
3.Návrh zřizovací listiny Technických služeb 
4.Návrh organizačního řádu MěZ 
5.Schvaluje umístění pana Povolného do DPS, podmínkou je lékařská zpráva, která posoudí, 
   zda je jmenovaný schopen umístění. 
6.Návrh sociální a zdravotní komise na reorganizaci DPS. Odvolání ředitelky DPS paní  
   Raškové  k 28.2. Výpovědní doba činí 3 měsíce, začne plynout l.3.2003 a skončí 3l.5.2003. 
   Protinávrh  ing.Leflerové neprošel. Při hlasování bylo 6 hlasů pro návrh soc.komise a l hlas 
   proti. Schválen byl  návrh na vyhlášení konkurzu na ředitelku DPS. 
 
 Z organizačních věcí pak schvaluje: 
 
a/ Neschvaluje žádost paní Bartošové o snížení poplatků za odpady 
 
b/ Schvaluje žádost org.Junák ve věci pronájmu prostor v obecních garážích pro uskladnění  
    některých věcí s platností od l.4.2003  
 
c/ Ve věci prodeje pozemku č.k. 933/48 manž. Tyburcovým – usneseno odložit rozhodnutí až       
    po prozkoumání všech aspektů prodeje.       
             
d/ Schvaluje pana Štefka jako člena nově utvořené bytové komise, jejímž předsedou  byl na 
    minulém zasedání zvolen ing.Kasalický. 
 
e/ Schvaluje nákup nového vysavače pro potřeby MěÚ do výše l0.000.-Kč, žebřík a zahrádku  
   na auto pro TS do výše l5.000,-Kč 
 
f/ Schvaluje  uskutečnit do 7.3. jednání s ing. Přibíkovou ve věci pokračování prací na  
   projednáváních a schvalovacích řízeních územního plánu města Buštěhrad 
 
g/ Schvaluje projednat na pracovní poradě požadavky občanů z Bouchalky ve věci ŽP a 
    prořezání stromů. Termín do l5.3.2003. K jednání přizvat občany Bouchalky. 
 
Zapsala: E.Procházková              Ověřovatelé:                          Starosta města: 
                                                     V.Nový                                    P.Dütsch                        
                                                      P.Dütsch 



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


