
Usnesení 
 
                                ze zasedání Městského zastupitelstva (MěZ) Buštěhrad, 
                           které se konalo dne  15. 11. 2006 od 17.00 hod. na Městském úřadě 
                                                                     č. 2/2006 
 
MěZ po projednání:  
 

a) schvaluje: 
1. Zástupce zřizovatele do Rady školy  Základní a mateřské školy Oty Pavla 

v Buštěhradě ve složení: Mgr. Magda Kindlová, Miroslava Burešová a Doc. 
Ing. Karel Trnobranský, Csc. 

2. Zastupitele do funkce oddávajících: Mgr. Magda Kindlová, Miroslava 
Burešová a Jana Zemanová. 

3. Návrh na změnu v poskytování masérských služeb v DPS. 
4. Návrhy na členy zřízených výborů takto: 

a)  Finanční výbor: Ing. Antonín Kadlec, Iva Forejtová 
b)  Výbor pro životní prostředí:  Ing. Jitka Leflerová, Jitka Fršlínková 

                        c)  Sociální a zdravotní výbor: Stanislava Šumná, Václava Šumná, Alena 
Míšková, MUDr. Pavel Skála, MUDr. Jan Roth, Zdena Vestfálová. 

                        d)   Výbor pro výstavbu: Ing. arch. Daniela Javorčeková,  Kateřina Kroulíková,        
Dalimil Janský,  Veronika Richterová. 

                        e)  Grantový a dotační výbor: Mgr. Ivona Kasalická, Ing. Jana Závorková,  
Dana Heráňová, Ing. Martin Ježek. 

      5. Vložení věcného břemene do katastru nemovitostí v souvislosti se stavbou 

plynových přípojek na parcelách č. 1364/2, 1278/2 a 1077/1 v majetku města.  

            6.  Žádost  paní Raškové, č.p. 205, o pokácení dvou stromů, které stojí na obecním  

pozemku před jejím domem  za  podmínky náhradní výsadby. 

            7.  Návrh na uzavření mandátní smlouvy s fa KOMEN spol. s  r. o.  na vymáhání 

pohledávek města.  
                  8.   Návrh na vyplacení finanční odměny řediteli Základní umělecké školy. 

                  9.  Návrh rozpočtového opatření. 

                10.  Postup MěÚ při řešení žádosti Společenství vlastníků pozemků Na Chmelnici o 

vybudování komunikace, chodníku a veřejného osvětlení na pozemku 

v majetku města  na náklady společenství. 

 
 
      b)   se usneslo: 
                  1. Stanovit celkový počet zaměstnanců městského úřadu (MěÚ)  a technických 

služeb TS takto: MěÚ-8 zaměstnanců,  TS-8 zaměstnanců. 

                  2. Počínaje dnem 1. 11. 2006 bude všem neuvolněným zastupitelům vyplácena 

měsíční odměna až do plné výše stanovené Nařízením vlády č. 37/2003 Sb.,    

o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších 

předpisů, k provedení zákona o obcích (obecní zřízení) včetně § 77, odst. 3, 

písm. b), ve znění pozdějších předpisů.    
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           3.  Obecní kroniku povede pan Jaroslav Pergl. Maximální výše roční odměny se 

stanovuje na 5.000,- Kč počínaje rokem 2003 + nutné výdaje s vedením 

kroniky spojené.  

           4.   Uspořádat ples MěZ  3. února 2007 a pověřilo MěÚ jeho organizací. 

 

       c)   bere na vědomí: 
            1.  Složení slibu zastupitelky Mgr. Magdy Kindlové. 
            2.  Záměr předsedkyně Grantového a dotačního výboru ohledně zpracování návrhu  

plánu práce a systému odměňování členů výboru. 
            3.   Nutnost zabezpečení právních služeb pro potřebu  města. 

4.   Nezbytnost zadání  pasportizace nového  dopravního značení v obci v ceně 10 

– 15 tisíc Kč. 
              5.  V souvislosti  se stavbou  ČOV a kanalizace nutnost zabezpečení a proplacení 

pamětní desky   dle instrukcí SFŽP ČR. 

 

      d)  ukládá: 

                  1. Výboru pro výstavbu navrhnout zastupitelstvu do 31. 12. 2006  řešení za   

účelem zapracování všech dříve schválených změn ÚP včetně zhotovitele a 

pořizovatele, které bude projednáno na prvním zasedání v roce 2007. Současně 

předloží zastupitelstvu do nejbližšího zasedání stanovisko k žádosti paní Lenky 

Böhmové o změnu ÚP. 

     Zodpovídá L. Kohl. 

2.  Předsedovi výboru pro výstavbu ve spolupráci s místostarostou zpracovat návrh 

na komplexní řešení problematiky chybějících komunikací, chodníků, 

splaškové kanalizace a veřejného osvětlení dle bodu 3.5 zápisu v lokalitě Na 

Chmelnici do prvního zasedání v roce 2007. 

     Zodpovídá L. Kohl a A. Kadlec 

      3.  Všem předsedům výborů předat do konce ledna 2007 MěÚ podklady a  návrhy 

do plánu rozvoje města.  

           Zodpovídají předsedové výborů. 

5. MěÚ svolat v  47 týdnu 2006 kontrolní den k akci Kanalizace a ČOV 

Buštěhrad zejména za účelem minimalizování všech nedodělků a včasného 

vyřešení stížností občanů zhotovitelem stavby. Kontrolního dne se zúčastní i 

předseda kontrolního výboru. 

      Zodpovídá  V. Nový a M. Oplt 

 

6.  MěÚ ve spolupráci  s výborem pro výstavbu zpracovat do konce ledna 2007 

záměr na odprodej  pozemku na parcele č. 1811/1. 

      Zodpovídá  starosta. 
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7.  MěÚ  neprodleně uzavřít mandátní smlouvu s fa KOMEN spol. s  r. o.  na 

vymáhání pohledávek města a smlouvu na vedení obecní kroniky s panem 

Jaroslavem Perglem. 

      Zodpovídá  starosta. 

 

      e)  zamítá: 

                   1.  Nabídku služeb heraldické kanceláře „Dauphin“. 

 
 
 
 
Zapsala: Jana Zemanová  v. r. 
 
 
Starosta: Václav Nový  v. r.                                                 Ověřovatelé: Jitka Mahovská   v. r. 
  
Místostarosta: Antonín Kadlec  v. r.                                                          Magda Kindlová  v. r. 


