Zápis č. 1/2010
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu (MěZ),
které se konalo dne 15. 11. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva města Buštěhrad (dále jen MěZ) bylo zahájeno v 17.00 hod. paní
Miroslavou Burešovou (dále předsedající).
Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, bylo zvoleným členům
zastupitelstva zasláno v předstihu doporučeným dopisem prostřednictvím České pošty.
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, konalo do 15 dnů
ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu pro neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta
uplynula dne 29. 10. 2010, žádný návrh nebyl podán. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce Městského úřadu Buštěhrad zveřejněna v souladu se zákonem po
dobu nejméně 7 dní, a to od 3. 11. 2010 do 15. 11. 2010. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1 tohoto
zápisu) konstatovala, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích ).

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva
k složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55
zákona č. 491/2001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
v platném znění.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o
obcích “Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky“, a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením
slova „Slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2 tohoto zápisu).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib výhradou.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu p. Lukáše Kohla a p. Romana Dědiče, a
zapisovatelkou pí Janu Zemanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Zastupitelé
návrh jednomyslně schválili.

Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu. K návrhu programu přednesl zastupitel
p. Kohl návrh na doplnění a sice o bod „Předání petice občanů proti záměru vybudovat na k.
ú. Buštěhrad bioplynovou stanici“. Předsedající dala hlasovat o návrhu tohoto programu:
1. Volba starosty a místostarosty
2. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
3. Zřízení finančního a kontrolního výboru
4. Předání petice občanů nově zvolenému starostovi.
5. Diskuse
Návrh byl zastupiteli jednomyslně schválen.

Volba starosty a místostarosty
Předsedající navrhla, aby funkce starosty byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71
zákona o obcích a zároveň konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba
starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Předsedající konstatovala, že nejprve bude volen
starosta a po jeho bude volen starosta a po jeho zvolení bude přistoupeno k volbě
místostarosty.
Předsedající navrhla zvolit do funkce starosty ing. Jitku Leflerovou. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
nebylo sděleno.
Zastupitelstvo města Buštěhradu zvolilo starostkou města ing. Jitku Leflerovou s tím, že
funkce bude vykonávána jako uvolněná.
Předsedající navrhla zvolit do funkce místostarosty p. Petra Sejkoru. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
nebylo sděleno.
Zastupitelstvo města Buštěhradu zvolilo místostarostou města p. Petra Sejkoru.
Výsledek hlasování: pro 7 hlasů, zdržel se P. Sejkora

Po zvolení starosty a místostarosty převzala vedení zasedání ing. Leflerová.

Zřízení finančního a kontrolního výboru
Starostka úvodem toho bodu programu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. 1) zákona o obcích, neboť funkční období výborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Vzhledem
k tomu, že se členka nově zvoleného zastupitelstva Mgr. Magda Kindlová nemohla z vážných
rodinných důvodů ustavujícího zasedání zúčastnit, odkládá se zřízení finančního a
kontrolního výboru na další žádné zasedání MěZ.

Předání petice nově zvolenému starostovi
Pan Ladislav Šimon předal nově zvolené starostce petici občanů Buštěhradu, která se týká
plánované výstavby bioplynové stanice na k. ú. Města Buštěhradu. Petice obsahuje zamítavé
stanovisko podepsaných občanů k uvažované výstavbě.

Diskuse
V diskusi se přihlásil o slovo p. L. Šimon jako zmocněnec občanů, kteří podepsali petici proti
výstavbě bioplynové stanice na k. ú. Buštěhradu a přečetl jejich jménem prohlášení s důvody
proti výstavbě bioplynové stanice. Další diskutující se nepřihlásili.

Starostka ukončila ustavující zasedání v 18.00 hodin.

Usnesení
z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Buštěhradu,
které se konalo dne 15. 11. 2020 v 17.00 hod. v Kulturním středisku

MěZ po projednání:
a) Volí v souladu s § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů (dále zákon o obcích):
1. starostkou města Buštěhradu ing. Jitku Leflerovou
2. místostarostou města Buštěhradu p. Petra Sejkoru
b) V souladu s § 84 odst. 2 písm. k zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce
starostky města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
c) Schvaluje
zapisovatelku zápisu Janu Zemanovou
ověřovatele zápisu p. Lukáše Kohla a p. Romana Dědiče
d) Bere na vědomí:
1. vznik mandátů a vydání Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva města
Buštěhradu registračním úřadem pro volební období 2010 až 2014
2. složení slibu 8 členů Zastupitelstva města Buštěhradu
3. předání Petice občanů města starostce

Přílohy k zápisu:
Prezenční listina
Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 25. 11. 2010

Zapisovatelka: Jana Zemanová
Ověřovatelé: ………………………. dne……………
………………………. dne……………
Starosta: …………………………….dne……………

