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Usnesení 
z 1. zasedání MěZ konaného dne 29. 3. 2006 

 
 

A. MěZ schvaluje: 
1. zápis z 5. zasedání MěZ konaného dne 7. 12. 2005 
2. Antonína Bouzka do funkce předsedy kulturního výboru 
3. vyrovnaný rozpočet města na rok 2006 ve výši Kč 155.150.456,- 
4. podporu K. Balogové a D. Štorkánové ve výši Kč 30.000,- (tj. po Kč 15.000,- 

jednotlivě) 
5. kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ 
6. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s fou  PROVOD č. 04/105 a vyplacení 

poloviny původní částky. 
7. inspekci v Základní škole Buštěhrad ve dnech 3. – 5. 4. 2006 a metodickou 

kontrolu nezávislým odborníkem ve dnech 11. a 12. 4. 2006. Cenu za 
metodickou kontrolu ve výši Kč 16.000,-. 

8. žádost Sokola Buštěhrad a Divadelního klubu ÍČKO o prominutí poplatku ze 
vstupného na divadelní představení, které se konalo dne 17. 3. 2006  

9. žádost Sokola Buštěhrad o prominutí poplatku ze vstupného na akci, která se 
konala 24. 3. 2006 

10. převzetí daru od MC Buštěhradský pelíšek - dětský koutek u Seifertů  
11. vyplácení odměn neuvolněným zastupitelům v souladu s novým nařízením 

vlády č. 50 ze dne 28. února 2006 v maximální výši od 1. 1. 2006 (detailní 
rozpis viz Ad 5 -  bod č. 10.  

12. včasné zajištění dokumentace knihovního fondu z důvodu kontroly, která má 
být provedena do 30. 6. 2006  

13. plán práce finančního výboru na rok 2006 
14. podporu Občanskému sdružení obce Stehelčeves zasláním Žádosti o registraci 

významného krajinného prvku dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a Žádosti o prošetření týkající se buštěhradské haldy 

15. Zprávu ústřední inventarizační komise (ÚIK) o inventarizaci majetku a 
závazků/pohledávek města Buštěhradu za rok 2005 

16. Smlouvu o dílo na dodávku geodetických prací (podle § 536 a násl. 
obchodního zákoníku) od firmy SIGOS s. r. o. Název akce: Věcná břemena pro 
kanalizaci Buštěhrad. Dohodnutá jednotková cena je Kč 2.500,- za 100 m 
kanalizační trasy. Orientační cena z úrovně stávajících podkladů Kč 170.000,- 
při délce trasy 6,8 km. Dohodnutá maximální cena Kč 200.000,- bez DPH. 

 
 

B. MěZ bere na vědomí: 
rezignaci V. Kellerové na funkci v zastupitelstvu města 
 
 

C. MěZ pověřuje: 
1. MěÚ vyřízením potřebného územního rozhodnutí týkajícího se vybudování 

komunikace v ulici Topolová 
Zodpovídá: A. Kadlec  

Termín: do 31. 12. 2006 
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2. MěÚ zabezpečením nezávislé cenové nabídky na vybudování veřejného 
osvětlení v ulici Topolová včetně předběžných finančních nákladů na roční 
spotřebu el. energie spolu s ostatními náklady 

Zodpovídá: A. Kadlec 
Termín: do 31. 12. 2006 

 
3. MěÚ vyřízením zachování teritoriální působnosti Policie ČR v Kladně – Dubí 

pro město Buštěhrad. 
Zodpovídá: starostka  

Termín: do 30. 4. 2006 
 

4. MěÚ zajištěním potřebných kroků k převzetí daru (dětského koutku u Seifertů) 
od MC Buštěhradský pelíšek 

Zodpovídá: starostka 
Termín: do 30. 4. 2006 

 
5. MěÚ vyřízením posunutí dopravní značky označení obce U Kapličky. 

Zodpovídá: starostka 
Termín: do 15. 5. 2006 

 
6. MěÚ zjištěním možnosti umístění dopravní značky Zákaz vjezdu na Policii ČR 

– dopravním inspektorátu pro obyvatele v lokalitě u hřbitova 
Zodpovídá: starostka 

Termín: do 30. 4. 2006 
 

D. MěZ zamítá: 
1. žádost Okresního soudu v Kladně o souhlas s ustanovením opatrovníka 

žalované Zuzany Baránkové z důvodu jejího neznámého pobytu 
2. žádost fy pana Petra Brože, Kladno o změnu ÚP města týkající se zahrnutí 

pozemků parc. č. 997/25 a 997/26 do ÚP pro individuální bytovou výstavbu 
rodinných domů, popř. pro smíšenou zástavbu 

3. žádost Magistrátu města Kladna o kladné stanovisko k projektu „Páteřní 
komunikace v průmyslové zóně Kladno – východ“, jejíž vedení je navrženo po 
stávající silnici III/719 a dále na silnici I/61 

 
 
Ad 8 
Jelikož byl pořad jednání vyčerpán, paní starostka ukončila zasedání ve 20.00 hodin. 
 
 
Zapsala: L. Libertinová 
 
 
Schválil: J. Leflerová 
 
    V. Nový 
 
Ověřovatelé: V. Nový  
 
  K. Trnobranský 


