
Usnesení 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva (MěZ) Buštěhrad, 
                           které se konalo dne  14. 12. 2006 od 17.30 hod. v Kulturním středisku 
                                                                     č. 3/2006 
 
MěZ po projednání:  
 

a) schvaluje: 
1. Návrh finančního provizoria na 1. čtvrtletí 2007. 
2. Žádost o zajištění přístupu k pozemku  parc. č 1819/22 na vrub žadatele. 
3. Smlouvu o obstarání věci s majitelkou Psího útulku Bouchalka. 
4. Žádost o vybudování kanalizační přípojky do městské splaškové kanalizace 

pro lokalitu U Kapličky na vrub žadatele (žadatelů). 
5. Poskytnutí sociální výpomoci pro Kristýnu Balogovou a Markétu 

Štorkánovou.  
6. Zvýšení osobního ohodnocení pro ředitelku základní a mateřské školy Mgr. 

Bc. Věru Sklenářovou. 
7. Žádost manželů Tyburcových na odvoz suti na vrub města. 
8. Žádost TJ Sokol o poskytnutí příspěvku na šachový turnaj. 
9. Záměr RNDr. Fraňkové na vybudování zoologické zahrady mezi Buštěhradem 

a Bouchalkou. 
10. Návrhy na členy zřízených výborů takto: 

a) Kontrolní výbor: Josef Veselý, Vojtěch Novotný, Jitka Leflerová, Zdeněk 
Štefek. 

b) Kulturní a sportovní výbor:  Josef Kurajský, František Rák, Miroslav Oplt, 
Jana Potůčková, Helena Blesková, Jan Paulík, Jaroslav Pergl,  Jiří 
Procházka. 

     11. Návrh  na  udělení    finanční  odměny  ve  výši 1 průměrného měsíčního platu  
            ředitelce DPS Buštěhrad paní Stanislavě Šumné. 

 
 
b)   se usneslo: 
                  1.  Pověřit   J. Mahovskou,   M. Oplta   a   V. Nového  k  účasti  na  valné hromadě 

DSO  Mikroregion  Údolí  Lidického  potoka.  Informaci o průběhu a výsledku 
valné hromady podají na nejbližším zasedání.  

 

 

c)   bere na vědomí: 
            1. Výroční zprávu DSO Mikroregion Údolí Lidického potoka. 

2. Informaci o stavu akce Kanalizace a ČOV Buštěhrad.  
3. Žádost  Sandry  Karhanové  o  přidělení  obecního bytu, která byla zařazena do 

evidence MěÚ.  
4. Informaci o plánovaném připojení nemovitostí v majetku města na splaškovou 

kanalizaci v letech 2006-2007. 

 

d)  ukládá: 
1. Výboru   pro   výstavbu   ve   spolupráci   s  MěÚ   zahájit jednání  s  majitelem  
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pozemku    parc.  č.   1819/22 za  účelem  zabezpečení  přístupu  k  pozemku  a 
upřesnění všech detailů s tím, že  komunikaci se doporučuje vést přes pozemek 
parc. č. 1819/1 a město  nepřijme žádné investiční závazky. 

     Zodpovídá L. Kohl. 
2. MěÚ   z abezpečit   podání   žádosti  o  územní  a  vodoprávní   rozhodnutí   pro 

připojení lokality U Kapličky do městské splaškové kanalizace. 

Zodpovídá starosta.                                                          Termín 31. 1. 2007. 

 

e)  zamítá: 

1. Žádost pana Kolouška o prominutí dlužného poplatku za svoz komunálního 

odpadu. 

2. Žádost HBC  Rytíři Buštěhrad  o  finanční  příspěvek  na svoji činnost se 

zpětnou platností ve výši 10.000,- Kč. 
 
 
 
Zapsala: Jana Zemanová  v. r. 
 
 
Starosta: Václav Nový  v. r.                                            Ověřovatelé: Jitka Mahovská   v. r. 
  
Místostarosta: Antonín Kadlec  v. r.                                                     Miroslava Burešová  v. r.  
 


