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Návrh programu  

zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

č. 5/2016 

Městský úřad Buštěhrad v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva 

města Buštěhradu, svolaného starostkou města v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 

zákona o obcích.  

Místo konání:   Společenský sál zámku Buštěhrad míst. č. 2.07 

II. patro 

(ul. Revoluční 1, Buštěhrad) 

 

Doba konání:  25. 5. 2016 od 17:30 hod.  

 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 4/2016 

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 4/2016 

4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

5. Závěrečný účet města a nápravná opatření  

6. Roční účetní závěrka města 

7. Rozpočtové opatření 

8. Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Bursík Holding (navýšení kapacity ZŠ a MŠ 

Oty Pavla, Buštěhrad) na vědomí 

9. Smlouva o sběru, přepravě a odstranění odpadu č. 242016 – AVE (čtrnáctidenní 

svozy, změna smlouvy u sběrného dvora  
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10. Schválení nabídky na obnovu úseku severní fasády zámku: nabídky:  

a) Nabídka č. 1 – Archatt, 1 294 321,- vč. DPH 

b) Nabídka č. 2 – Zručská stavební s. r. o. – 1 450 124,- vč. DPH 

c) Nabídka č. 3 a 4 – firmy potvrdily zájem, ale nakonec nabídku neposlaly  

 

11. Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Buštěhrad a Středočeským 

krajem o převedení části pozemků parc. č. 215/27 a 221/4 (na kterých bude 

vybudován nový chodník) do majetku města dle geometrického plánu, který 

bude proveden 

12. Nový status Buštěhradského zpravodaje  

13. Schválení nového člena grantového a dotačního výboru 

14. Úkolování Kontrolního výboru 

15. Obecná diskuze                                                                

     

Vyvěšeno dne :  18. května 2016 

 

Sejmuto dne :  
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