
Zápis 
z 13. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo 29.10.2003 

od 17.30 hod v Kulturním středisku. 
 
Přítomni: J.Leflerová, V.Nový, P.Dütsch, J.Koutecký, M.Kindlová, L.Sušická,                            
                K.Trnobranský, J.Kasalický 
 
Omluveni: V.Kellerová 
 
Hosté: Ing.arch. D.Javorčeková 
 
Zasedání zahájila paní starostka J.Leflerová, která v úvodu poděkovala pí. V.Cachové za její 
dlouholetou práci ve funkci kronikářky a předala jí věcný dar. 
 
Zasedání řídila starostka J.Leflerová , která jmenovala ověřovateli zápisu M.Kindlovou a 
J.Kouteckého. Současně požádala ověřovatele zápisu z minulého zasedání M.Kindlovou a 
L.Sušickou, aby se k sepsanému zápisu vyjádřily. Ověřovatelé sdělili, že zápis pročetli, 
neshledali v něm žádných závad a doporučili jej ke schválení. Zápis byl jednomyslně 
schválen. 
Dále starostka jmenovala komisi pro sestavení usnesení ve složení: předseda – V.Nový, 
členové – K.Trnobranský a J.Kasalický  
 
Starostka předložila ke schválení následující program: 
 

1) kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 
2) zpráva o hospodaření za rok 2002 a navrhovaná rozpočtová opatření  
3) zpráva o investičních akcích 
4) zpráva o zámku 
5) organizační 
6) diskuse 
7) usnesení a závěr 

 
Tento program byl jednomyslně schválen 
 
1) Kontrola plnění usnesení . 
Zprávu k tomuto bodu přednesl p. Trnobranský konstatoval, že veškeré body byly splněny. 
 
2) Zpráva o hospodaření 
Paní L. Sušická  podala informace o zprávě hospodaření  r. 2002. Poté pohovořila o úpravách 
v rozpočtu v.r. 2003. Konstatovala jeho plnění na 70%. 
 
3) Zpráva o investičních akcích. 
Pan Kadlec informoval o opravách na místních komunikacích turbo nástřikem, zatrubnění 
pramenité vody spojené s úpravou komunikací o přípravě na opravu schodů nad domem p. 
 Kühnela, rekonstukci kanceláří Městského úřadu a vybudování tréninkového hřiště. 
 
4) Zpráva o zámku 
Zprávu o zámku přednesl pan J. Kasalický a pí D.Javorčeková. Informovali o koupi a stavu 
zámku. Dále přednesli možnosti jak získat některé dotace na statické zajištění a na zajištění 
havarijního stavu . 



 
5) Organizační. Tento bod jednání řídil místostarosta V.Nový. 
 
Pan místostarosta přednesl návrh k privatizaci bytů ul. Sladkovského  byt č.546/4 byt č.547/3 
zastupitelstvo se usneslo zrušit usnesení z 11.zasedání konaného dne 11.5.2003 a byty 
nabídnout k prodeji obálkovou metodou 

 
                                                                                                Jednomyslně schváleno 
 

Pan místostarosta navrhl poskytnout peněžité plnění za výkon funkce členky finančního 
výboru za rok 2003  paní Jitce Mahovské  100,-- Kč /hod 

                                                                                                Jednomyslně schváleno 
 
Pan místostarosta informoval o ukončení prezentace města na stávající doméně a navrhl 
vybrat nového zpracovatele podle došlých nabídek – p.Růžička, pí. Heráňová. Zastupitelstvo 
schválilo nového webmastera Heráňovou. 

 
Pan místostarosta přednesl návrh na zřízení FKSP pro zaměstnance MěÚ. 
 
                                                                                                       Jednomyslně schváleno 
 
Pan místostarosta přednesl návrh na zřízení organizační složky Technické služby bez právní 
subjektivity do 31.12.2003 
                                                                                                        Jednomyslně schváleno 
 
Pan místostarosta přednesl návrh na vyčlenění peněžních prostředků max. 8% z rozpočtu na 
rok 2004. 
                                                                                                        hlasovali pro 7 
                                                                                                        zdržel se hlasování 1 
 
Pan místostarosta přednesl návrh na zkvalitnění BZ – návrh pí. I.Kasalická.  
  
                                                                                                        Jednomyslně schváleno 
 
Pan místostarosta přednesl návrh k zohlednění požadavků buštěhradských maminek ze dne 
17.9.2003 v rámci přípravy rozpočtu pro rok 2004. 
                                                                                                         Jednomyslně schváleno 
 
Pan místostarosta přednesl návrh k poskytnutí bezplatné právní pomoci pí.Čandové 
v souvislosti s její složitou životní situací. 
                                                                                                         Jednomyslně schváleno 
 
Pan místostarosta přednesl návrh o navýšení dotace pro místní organizaci Junák ve výši  
5 000,-- Kč na úhradu výdajů spojených s organizací dětského karnevalu, vánoční besídky a 
dárků pro občany při akci v DPS. 
                                                                                                        Jednomyslně schváleno 
 
 
Pan místostarosta navrhl ke schválení uzavření smlouvy s Ing. Václavem Knotkem na 
zabezpečení aktualizace projektu kanalizace a ČOV. 



                                                                                                        Jednomyslně schváleno 
Pan místostarosta přednesl návrh na zveřejnění obchodní veřejné soutěže na kanalizaci a ČOV 
v Obchodním věstníku. 
                                                                                                      Jednomyslně schváleno 
 
Pan místostarosta přednesl návrh na uzavření smlouvy s firmou STORMEN s.r.o. na 
organizační zabezpečení veřejné obchodní soutěže na kanalizaci a ČOV. 
                                                                                                     Jednomyslně schváleno 
 
Pan místostarosta přednesl návrh na uzavření smlouvy s firmou GIRSA AT spol. s r.o. za 
účelem organizačního a odborného zabezpečení všech činností souvisejících se záchranou 
Buštěhradského zámku. 
                                                                                                     Jednomyslně schváleno 
 
Pan místostarosta přednesl návrh na uzavření smlouvy s firmou HANIŠ, rekonstrukce a 
opravy historických budov, s.r.o. na provizorní statické zabezpečení centrální části zámku. 
                           
                                                                                                     Jednomyslně schváleno 
 
Pan místostarosta přednesl návrh na uzavření smlouvy s Jiřím Bleskem, stavební výškové 
práce, za účelem provizorního zabezpečení střechy zámku – zajištění zatékání dešťové vody. 
 
                                                                                                    Jednomyslně schváleno 
 
 
Pan místostarosta informoval o pokusu získat dotaci na obnovu rybníka. Přednesl návrh na 
uzavření smlouvy s firmou EKOLOGIE CZ-HOLDING s.r.o. na obnovu vodohospodářské 
funkce rybníka. 
                                                                                                      Jednomyslně schváleno 
 
Pan místostarosta přednesl návrh na uzavření smlouvy s firmou FISA s.r.o na opravu 
poškozeného schodiště v majetku města nad domem pana Künela. 
 
                                                                                                     Jednomyslně schváleno 
 
Pan místostarosta přednesl návrh sociálního a zdravotního výboru na obsazení dvou volných 
míst v DPS paní Libuší Formánkovou a paní Jiřinou Krejčíkovou. 
 
                                                                                                    Jednomyslně schváleno 
 
Pan místostarosta přednesl návrh na výměnu obecního bytu panu Janu Pohlodovi jedná se o 
byt č.6(1+1) za byt č. 3(2+1), Starý hrad 128. 
 
                                                                                                   Jednomyslně schváleno 
 
Pan místostarosta přednesl návrh na přidělení obecního bytu č. 6 v ulici Starý hrad 128 paní 
Radce Havelkové, případně jejím rodičům, jako náhradník se stanovuje Mgr. Alena Rettová. 
 
                                                                                                  Jednomyslně schváleno 
 



Pan místostarosta přednesl návrh na odstoupení od smlouvy na prodej domu č.p. 151, Starý 
hrad (Vinohrad) za účelem navrácení objektu do majetku města. 
 
                                                                                                 Jednomyslně schváleno 
 
Pan místostarosta přednesl návrh na doplnění výboru sociálního a zdravotního o 
MUDr.Kurajského a paní Míškovou. 
 
                                                                                                 Jednomyslně schváleno 
 
Pan místostarosta přednesl návrh na doplnění finančního výboru o paní Čížkovou a Fedovou. 
 
                                                                                                 Jednomyslně schváleno 
 
Pan místostarosta navrhl ke schválení Pohřební řád místního pohřebiště. 
 
                                                                                                 Jednomyslně schváleno 
 
Ing. J. Kasalický navrhl informování občanů o dění ve městě formou e-mailů. 
 
                                                                                                Jednomyslně schváleno 
 
Pan místostarosta přednesl návrh na smlouvu o dílo s firmou VISTA s.r.o na opravu 
kanalizace v ulici Kladenská. 
                                                                                                Jednomyslně schváleno 
 
Pan místostarosta přednesl návrh finančního výboru na odměnu řediteli ZUŠ z fondu ZUŠ 
 
                                                                                                Hlasovali pro 7 
                                                                                                Zdržel se hlasování 1 
 
Firma pana Trnobranského darovala Základní škole částku Kč 10.000,-.  
 
 
 
 
 
                                                                            Schválila: Ing. Jitka Leflerová 
Zapsala: Jitka Menclová 


