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Zápis 
 

Z ustavujícího zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), 
které se konalo dne 5. 11. 2014 od 17.30 hod. ve společenském sále zámku Buštěhrad 

č. 1/2014 
Č. j.:      1877  / 2014 

 
Přítomni: Jiří Blesk, Daniela Javorčeková, Magda Kindlová, Jitka Leflerová, Linda 

Libertinová, Věra Mrázková, Jan Mrkvička, Milan Mudra, Pavel Vavruška, 
Jana Zemanová, Antonín Jeřábek 

   
Omluveni:   0 
Hosté:  0 
V sále přítomno v době zahájení 44 občanů. 
 
Pořizován audio záznam. 
 
1-Zahájení zasedání:  
Zasedání zastupitelstva města Buštěhradu zahájila v 17:35 hodin a dále řídila dosavadní 
starostka města Jitka Leflerová (dále jako předsedající).  
 
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva města Buštěhradu po prezenci předáno 
předsedající osvědčení o zvolení členem zastupitelstva města podle § 53 zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění. 
 
Předsedající přivítala přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo 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 na neplatnost voleb nebo 
hlasování, (lhůta uplynula dne 24. 10. 2014, žádný návrh nebyl podán), a bylo řádně 
vyhlášeno.  Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na obou úředních deskách 
městského úřadu zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní a to od 29. 10. 
2014 do 5. 11. 2014. Předsedající dále na základě prezenční listiny přítomných členů 
zastupitelstva konstatovala, že přítomno je 11 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 
všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. ( § 92 odst. 3 zákona o 
obcích). 
 
 
 2- Složení slibu členy zastupitelstva  
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva 
ke složení slibu. Předsedající upozornila, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu 
s výhradou má za následek zánik mandátu,(§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., 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 Buštěhradu a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony 
České republiky“, a jmenovitě podle abecedy vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení 
slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. 
Žádný člen zastupitelstva neomítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
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3- Určení ověřovatelů a zapisovatelky 
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu L. Libertinovou a M. Mudru. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje ověřovatele zápisu L. 
Libertinovou a M. Mudru. 
Pro:  11 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 1a) schválen 11 hlasy. 
 
Předsedající dále navrhla zapisovatelku D. Novotnou. Nebyl vznesen žádný protinávrh. 
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje zapisovatele zápisu D. Novotnou. 
Pro:  11 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 1 b) schválen 11 hlasy. 
 
Předsedající vyzvala zastupitele, zdali mají návrh na doplnění původně oznámeného 
programu.  D. Javorčeková má návrh na doplnění bodů do programu, týkající se stanovení 
výborů a volby předsedů těchto výborů, (kulturní výbor, sociální a zdravotní výbor, sportovní 
výbor, stavební výbor, výbor pro životní prostředí, dotační a grantový výbor). Návrh 
programu se tedy doplňuje o tyto výše uvedené body. 
 
Navržený program: 
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
2. Schválení programu 
3. Volba starosty a místostarosty 
a) určení počtu místostarostů 
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění , (§ 
71 zákona o obcích) 
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
d) volba starosty 
e) volba místostarosty 
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
b) volba předsedy finančního výboru 
c) volba předsedy kontrolního výboru 
d) volba členů finančního výboru 
e) volba členů kontrolního výboru 
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 
zákona o obcích) 
6. Diskuse 
 
Doplněný program:  
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
2. Schválení programu 
3. Volba starosty a místostarosty 
a) určení počtu místostarostů 
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění ,(§ 
71 zákona o obcích 
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c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
d) volba starosty 
e) volba místostarosty 
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
b) volba předsedy finančního výboru 
c) volba předsedy kontrolního výboru 
d) volba členů finančního výboru 
e) volba členů kontrolního výboru 
5. Zřízení výboru pro výstavbu 
a) volba předsedy výboru 
6. Zřízení výboru pro dotace a granty 
a) volba předsedy výboru 
7. Zřízení výboru sociálního a zdravotního 
a) volba předsedy výboru 
8. Zřízení výboru pro životní prostředí 
a) volba předsedy výboru 
Zřízení kulturního výboru 
a)volba předsedy výboru 
Zřízení sportovního výboru 
a)volba předsedy výboru 
9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 
zákona o obcích) 
10. Diskuse 
 
Předsedající přednesla: 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje doplněný program 
ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu. 
Pro: 11     
Proti: 0     
Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 2 byl schválen 11 hlasy. 
 
 
4- Volba starosty 
Předsedající přednesla návrh, aby starostkou města Buštěhradu byla zvolena paní Daniela 
Javorčeková. Jiný protinávrh nebyl vznesen. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí starostkou města Buštěhradu paní 
Ing. Arch. Danielu Javorčekovou. 
Pro: 9     
Proti: 1     
Zdržel se: 1 
Návrh usnesení č. 3 byl schválen 9 hlasy. 
 
Starostkou se stává Ing. Arch. Daniela Javorčeková. Volba proběhla aklamací. Předsedající 
předává vedení schůze nové starostce Ing. Arch. Daniele Javorčekové. J. Leflerová skládá do 
rukou nové starostky zastupitelský slib. Nově zvolená starostka ( dále jen předsedající), 
poděkovala odcházející starostce za její dosavadní práci, poděkovala místostarostovi a také 
všem bývalým zastupitelům a členům výborů a komisí za jejich práci pro město Buštěhrad. 
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5- Určení počtu místostarostů 
Předsedající navrhla, aby byl určen pouze jeden místostarosta, neuvolněný. Nebyl vznesen 
žádný protinávrh. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města určuje, že bude zvolen pouze jeden místostarosta. 
Pro: 11     
Proti: 0     
Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 4 byl schválen 11 hlasy. 
 
 
6- Volba místostarosty 
Předsedající navrhla, aby místostarostkou města Buštěhradu byla zvolena paní Mgr. Magda 
Kindlová. Nebyl vznesen žádný protinávrh. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí místostarostkou paní Mgr. Magdu 
Kindlovou. 
Pro: 7     
Proti: 3     
Zdržel se: 1 
Návrh usnesení č. 5 byl schválen 7 hlasy. 
 
Místostarostkou se stává Mgr. Magda Kindlová. Volba proběhla aklamací.  
Předsedající uvedla, že všichni ostatní zastupitelé budou pracovat jako neuvolnění. 
 
7- Zřízení finančního a kontrolního výboru 
Předsedající uvedla, že zřízení finančního a kontrolního výboru je povinné ze zákona. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. 
Pro: 11     
Proti: 0     
Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 6 byl schválen 11 hlasy. 
 
a)určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
o tomto bodu nebylo hlasováno. 
 
b) volba předsedkyně finančního výboru 
Předsedající podala návrh, aby se předsedkyní finančního výboru stala paní Linda 
Libertinová. Nebyl vznesen žádný protinávrh. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí předsedkyní finančního výboru paní 
Lindu Libertinovou. 
Pro: 10    
Proti: 0     
Zdržel se: 1 
Návrh usnesení č. 6b) schválen 10 hlasy. 
 
Předsedkyní finančního výboru při zastupitelstvu města Buštěhradu byla zvolena Linda 
Libertinová. 
 
c) volba předsedy kontrolního výboru 
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Předsedající navrhla, aby předsedkyní kontrolního výboru byla zvolena paní Jitka Leflerová. 
Paní Jitka Leflerová odmítá tento návrh a odmítá převzít toto případné předsednictví. 
Předsedající odkládá volbu předsedy kontrolního výboru na následující veřejné zasedání. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
d) volba členů finančního výboru 
e) volba členů kontrolního výboru 
Volba členů obou výborů bude provedena na následujícím veřejném zasedání. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
 
8- Volba způsobu výkonu funkce starostky 
Předsedající uvedla, že svoji funkci starostky hodlá vykonávat jako uvolněnou. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí starostku Danielu Javorčekovou 
jako uvolněnou starostku. 
Pro: 11     
Proti: 0     
Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 7 schválen 11 hlasy. 
 
 
9- Zřízení výboru pro výstavbu 
Předsedající předkládá návrh na zřízení výboru pro výstavbu. Nebyl vznesen žádný 
protinávrh. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu zřizuje výbor pro výstavbu při 
Zastupitelstvu města Buštěhradu. 
Pro: 11     
Proti: 0     
Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 8 schválen 11 hlasy. 
 
a)volba předsedy výboru pro výstavbu 
Předsedající navrhuje, aby předsedou výboru pro výstavbu byl zvolen pan Jiří Blesk. Nebyl 
vznesen žádný protinávrh. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí předsedou výboru pro výstavbu pana 
Jiřího Bleska. 
Pro: 10     
Proti: 0     
Zdržel se: 1 
Návrh usnesení č. 8a) schválen 10 hlasy. 
 
Předsedou výboru pro výstavbu byl zvolen pan Jiří Blesk. 
 
10- Zřízení výboru pro dotace a granty 
Předsedající předkládá návrh na zřízení výboru pro dotace a granty. Nebyl vznesen žádný 
protinávrh. 
Diskuze: 0 



Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 1/2014 ze dne 5. 11. 2014 

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva č. 1 / 2014 ze dne 5. 11. 2014 
 6 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu zřizuje výbor pro dotace a granty při 
Zastupitelstvu města Buštěhradu. 
Pro: 11     
Proti: 0     
Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 9 schválen 11 hlasy. 
 
a)volba předsedy výboru pro dotace a granty 
Předsedající navrhuje, aby předsedou výboru pro dotace a granty byl zvolen pan Jan 
Mrkvička. Nebyl vznesen žádný protinávrh. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí předsedou výboru pro dotace a 
granty pana Jana Mrkvičku. 
Pro: 10     
Proti: 0     
Zdržel se: 1 
Návrh usnesení č. 9a) schválen 10 hlasy. 
 
Předsedou výboru pro dotace a granty byl zvolen pan Jan Mrkvička. 
 
 
11- Zřízení výboru sociálního a zdravotního 
Předsedající předkládá návrh na zřízení výboru sociálního a zdravotního. Nebyl vznesen 
žádný protinávrh. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu zřizuje výbor sociální a zdravotní. 
Pro: 11     
Proti: 0     
Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 10 schválen 11 hlasy. 
 
a)volba předsedkyně sociálního a zdravotního výboru 
Předsedající navrhuje jako předsedkyni sociálního a zdravotního výboru paní Věru 
Mrázkovou. Nebyl vznesen žádný protinávrh. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí předsedkyní výboru sociálního a 
zdravotního paní Věru Mrázkovou. 
Pro: 10     
Proti: 0     
Zdržel se: 1 
Návrh usnesení č. 10a) schválen 10 hlasy. 
 
Předsedkyní výboru sociálního a zdravotního byla zvolena paní Věra Mrázková. 
 
 
12- Zřízení výboru pro životní prostředí 
Předsedající navrhuje zřízení výboru pro životní prostředí. Nebyl vznesen žádný protinávrh. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu zřizuje výbor pro životní prostředí. 
Pro: 11     
Proti: 0     
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Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 11 schválen 11 hlasy. 
 
a)volba předsedy výboru pro životní prostředí 
Předsedající uvedla, že dosud nemá žádný návrh na předsedu výboru pro životní prostředí. 
Vyzvala přítomné zastupitele k podání návrhů. Nebyl vznesen žádný návrh. Předsedající 
odkládá volbu předsedy výboru pro životní prostředí na následující veřejné zasedání. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
13- Zřízení kulturního výboru 
Předsedající navrhuje zřízení kulturního výboru. Nebyl vznesen žádný protinávrh. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu zřizuje kulturní výbor. 
Pro: 11     
Proti: 0     
Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 12 schválen 11 hlasy. 
 
a)volba předsedy kulturního výboru 
Předsedající navrhuje, aby předsedou kulturního výboru byl zvolen pan Milan Mudra. Nebyl 
vznesen žádný protinávrh. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí předsedou kulturního výboru pana 
Milana Mudru. 
Pro: 10     
Proti: 0     
Zdržel se: 1 
Návrh usnesení č. 12a) schválen 10 hlasy. 
 
Předsedou kulturního výboru byl zvolen pan Milan Mudra. 
 
14- Zřízení sportovního výboru  
Předsedající navrhuje zřízení sportovního výboru. Nebyl vznesen žádný protinávrh. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu zřizuje sportovní výbor. 
Pro: 11     
Proti: 0     
Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 13 schválen 11 hlasy. 
 
a)volba předsedy sportovního výboru 
Předsedající navrhuje, aby předsedou sportovního výboru byl zvolen pan Antonín Jeřábek. 
Nebyl vznesen žádný protinávrh. 
Diskuze: 0 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu volí předsedou sportovního výboru pana 
Antonína Jeřábka. 
Pro: 10     
Proti: 0     
Zdržel se: 1 
Návrh usnesení č. 13a) schválen 10 hlasy. 
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Předsedou sportovního výboru byl zvolen pan Antonín Jeřábek. 
 
Předsedající uvádí, že je uvažováno také o zřízení školského výboru, tuto záležitost je však 
potřeba ještě zastupiteli projednat. Dále uvádí, že volba členů nově zřízených výborů bude 
provedena na následujícím veřejném zasedání zastupitelstva. J. Blesk žádá občany, kteří by 
měli zájem pracovat ve výboru pro výstavbu, aby se přihlásili a nabídli spolupráci. 
 
15- Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 
zákona o obcích) 
Předsedající předkládá návrh na usnesení o odměnách za výkon funkcí neuvolněných 
zastupitelů ve znění:  
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje dle § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu za výkon funkce 
neuvolněným členům zastupitelstva v maximální výši dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v 
platném znění. V případě souběhu výkonu několika funkcí stanovuje zastupitelstvo města 
neuvolněným členům zastupitelstva dle § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích měsíční 
odměnu ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce. Odměny se neuvolněným členům 
zastupitelstva poskytují ode dne 5. 11. 2014. 
Pro: 11     
Proti: 0     
Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 14 schválen 11 hlasy. 
 
16- Žádost pana Helíska o využití sálu zámku Buštěhrad  
Předsedající předkládá žádost pana Helíska o využití sálu zámku Buštěhrad po dobu cca 3 
měsíců (do konce ledna 2015), pro výuku tance pro dospělé. 
Diskuze: J. Leflerová upozorňuje, že MěÚ podléhá určitému bezpečnostnímu režimu, pro 
tento účel by bylo nutno přijmout jistá opatření. Dále je potřeba vědět, zdali tyto prostory 
budou poskytovány zdarma nebo za úplatu, kdo bude hradit poplatky za vodu a energie? Je 
potřeba počítat s obsluhou těchto prostor pracovníkem (převzetí prostor, kódování). 
Vyslovuje názor, že toto využití není vhodné. J. Blesk-jedná se o výuku tanců pro dospělé pro 
stanovený počet párů, bylo by vhodné sál využívat. D. Javorčeková-bylo by možné ošetřit 
toto nějakou smlouvou. P. Vavruška-včera proběhla veřejnoprávní kontrola využití dotace, 
kterou poskytl Krajský úřad Středočeského kraje, kde byl kladen důraz na nekomerční 
využívání zámku a jeho prostor, je toto obsahem dotační smlouvy. J. Mrkvička-chce tyto 
prostory do budoucna využívat pro veřejnost, nabádá k zamyšlení nad nastavením systému do 
budoucna. P. Helísek-nenašel vhodné jiné prostory, proto žádá o tyto, byl by garantem 
pořádku. D. Javorčeková-jde o kulturní využití. G. Plachá-podporuje návrh na využití těchto 
prostor. J. Blesk-nové zastupitelstvo si dalo za cíl otevření radnice veřejnosti, bylo by to 
vhodné, pokud nebudou nějaké právní překážky. P. Helísek-rád by tuto aktivitu měl v sýpce, 
ale tato není temperovaná. 
 
17- Diskuze 
J. Mrkvička- vyzývá občany, kteří by chtěli pracovat v dotačním a grantovém výboru, aby jej 
kontaktovali na email: jan@mrkvicka.net. Chce provázat činnost výborů se spolky a 
dobrovolníky. M. Mudra-žádá občany o náměty pro činnost kulturního výboru. J. Blesk-
děkuje za hlasy pro svoji osobu, uvádí názor, aby do BZ byly otištěny kontakty na zastupitele. 
L. Zámyslický- jaké budou časopisy- Buštěhradský zpravodaj nebo Buštěhradské listy? D. 
Javorčeková-ráda by, aby Buštěhradský zpravodaj měl opět nezávislou redakční radu. Bylo 
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zvykem, že předsedou RR byl předseda kulturního výboru, bude na toto téma mezi zastupiteli 
diskuze. Z Buštěhradských listů se stane nejspíše literární občasník. L. Libertinová-dotaz na 
výsledek ohledně tančírny? V. Richterová-je potřeba, aby byl zámek využit. D. Javorčeková 
podává návrh na usnesení: 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje využití prostor zámku pro 
veřejnost, pokud to legislativa dovolí. 
Pro: 11     
Proti: 0     
Zdržel se: 0 
Návrh usnesení č. 15 schválen 11 hlasy. 
J. Zemanová - dává na zvážení určení dalšího zastupitele, kromě statutárních zástupců, který 
by mohl oddávat, protože zájem o svatby na Buštěhradě vzrůstá. L. Libertinová navrhuje jako 
dalšího oddávajícího sebe. Jiný návrh nebyl podán. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu stanovuje kompetenci zastupitele pro 
konání svatebních obřadů – oprávnění oddávat- pro Lindu Libertinovou. 
Pro: 10     
Proti: 0     
Zdržel se: 1 
Návrh usnesení č. 16 schválen 10 hlasy. 
 
Lindě Libertinové byla svěřena zastupitelstvem kompetence a oprávnění oddávat.  
S. Šumná-dotaz, jak bude řešen souběh mandátů zastupitelů, kteří jsou zaměstnanci úřadu. D. 
Javorčeková – jde o pana Vavrušku a paní Zemanovou, střet je u paní Zemanové, která 
jakožto matrikářka má zákonem danou lhůtu k vyřešení této záležitosti. D. Javorčeková-
podotýká, že se blíží termín podání žádostí spolků a sdružení o dotaci z města pro rok 2015. 
Bude připraven nový formulář k podání žádosti. J. Mrkvička- rád by přenastavil systém, aby 
bylo zohledněno, jak moc se jednotlivé spolky podílejí na činnosti pro město. J. Blesk – 
poděkování paní webmastrové za práci na městském webu a žádá ji o „oživení“ webu. I. 
Kasalická-žádá zastupitele o přednostní vyřešení cedule s nápisem Buštěhrad na vjezdu od 
Kladna. D. Javorčeková-lze použít již jednou prezentovaný návrh od V. Richterové. V. 
Richterová- má jej ve dvojím vyhotovení, je možnost umístit tento nápis i na příjezdovou 
komunikaci od Lidic. S. Šumná žádá oslovit buštěhradské umělce s žádostí o výzdobu 
zámeckých prostor. J. Blesk navrhuje konání zasedání zastupitelstev v pravidelných 
intervalech, předem určených a zveřejněných. 
Nadále se nikdo nepřihlásil do diskuze. 
 
Předsedající oznámila, že tímto byl program ustavujícího zasedání vyčerpán a zasedání 
v 18:35 ukončila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 1/2014 ze dne 5. 11. 2014 

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva č. 1 / 2014 ze dne 5. 11. 2014 
 10 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva 

Města Buštěhradu 

Č. 1/ 2014 ze dne 5. 11. 2014 
 
 
Zastupitelstvo na svém ustavujícím zasedání č. 1/2014 ze dne 5. 11. 2014 přijalo tato 
usnesení:  
 
 
Usnesením č. 1a) schvaluje ověřovatele zápisu Lindu Libertinovou a Milana Mudru. 
Usnesením č. 1b) schvaluje zapisovatelku Dagmar Novotnou. 
Usnesením č. 2 schvaluje doplněný program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města 
Buštěhradu. 
Usnesením č. 3 volí aklamací starostkou města Buštěhradu Ing. Arch. Danielu Javorčekovou. 
Usnesením č. 4 určuje volbu jednoho místostarosty. 
Usnesením č. 5 volí aklamací místostarostku města Buštěhradu Mgr. Magdu Kindlovou. 
Usnesením č. 6. zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. 
Usnesením č. 6b) volí předsedkyni finančního výboru Lindu Libertinovou. 
Usnesením č. 7 volí způsob výkonu funkce pro starostku Danielu Javorčekovou jako 
uvolněnou starostku. 
Usnesením č. 8 zřizuje výbor pro výstavbu. 
Usnesením č. 8a) volí předsedu výboru pro výstavbu Jiřího Bleska. 
Usnesením č. 9 zřizuje výbor pro dotace a granty. 
Usnesením č. 9a) volí předsedu výboru pro dotace a granty Jana Mrkvičku. 
Usnesením č. 10 zřizuje výbor sociální a zdravotní. 
Usnesením č. 10a) volí předsedkyni sociálního a zdravotního výboru Věru Mrázkovou. 
Usnesením č. 11 zřizuje výbor pro životní prostředí. 
Usnesením č. 12 zřizuje kulturní výbor. 
Usnesením č. 12 a) volí předsedou kulturního výboru pana Milana Mudru. 
Usnesením č. 13 zřizuje sportovní výbor. 
Usnesením č. 13a) volí předsedu sportovního výboru Antonína Jeřábka. 
Usnesením č. 14 schvaluje dle § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněným členům 
zastupitelstva v maximální výši dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění. V případě 
souběhu výkonu několika funkcí stanovuje zastupitelstvo města neuvolněným členům 
zastupitelstva dle § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích měsíční odměnu ve výši souhrnu 
odměn za jednotlivé funkce. Odměny se neuvolněným členům zastupitelstva poskytují ode 
dne 5. 11. 2014. 
Usnesením č. 15 schvaluje využití prostor zámku pro veřejnost, pokud to legislativa dovolí. 
Usnesením č. 16 stanovuje kompetenci zastupitele pro konání svatebních obřadů – oprávnění 
oddávat- pro Lindu Libertinovou.  
  
 
 

Bere na vědomí:  
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Odložení volby předsedy kontrolního výboru na následující veřejné zasedání. 
Odložení volby členů finančního a kontrolního výboru na následující veřejné zasedání. 
Odložení volby předsedy výboru pro životní prostředí na následující veřejné zasedání. 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne:  6. 11. 2014 
 
Zápis odeslán ke kontrole ověřovatelům dne: 6. 11. 2014  
 
 
Zapisovatelka:  
Dagmar Novotná………………. 
 
 
Ověřovatelé: 
 
Linda Libertinová  ……………..                     Milan Mudra  ……………… 
 
Starostka města:  
 
Ing. Arch. Daniela Javorčeková ………………  
 
 
Přílohy zápisu: 
č.1 Návrh programu ustavujícího zasedání č. 1/2014 vyvěšený na úředních deskách MěÚ. 
č.2 Listina prokazující složení slibů členů zastupitelstva. 
č.3 Prezenční listina ze dne 5.11.2014. 

   
 


