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Návrh programu zasedání č. 4 / 2017 dne 26. 4. 2017 

Č.j . :      1262/  2017  

 

Návrh programu  

 zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

č. 6/2017 

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:  28. 6. 2017 od 17:30 hod.  

 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 4/2017 a 5/2017 

3. Schválení zápisu ze zasedání č.5/2017 

4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

5. Rozpočtové opatření 

6. Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro záměr: Classic Oil – rozšíření 

skladovací kapacity, parc. č. 1897/279, k. ú. Buštěhrad, areál Třineckých 

železáren (investor – Classic Oil s. r. o.) 

7. Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry – Třinecké železárny – parc. č. 

1897/13výstavba fotovoltaické elektrárny na střechu stáv. objektu a bateriového 

systému do tohoto objektu 
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8. Schválení závěrečného účtu města a nápravných opatření  

9. Schválení roční účetní závěrky města 

10. Schválení odkoupení trafostanice parc. č. 1654 od společnosti Level 

11. Navýšení kapacity ZUŠ 

12. Návrh odměny pro odstupujícího ředitele p. Bednáře  

13. Prodej pozemků parc. č. 1954/3 a 2373 (komunikace U Panelárny) 

14. Souhlas se stavbou a s uzavřením smlouvy  budoucí darovací (mezi městem 

Buštěhrad a Krajem) části pozemků parc. č. 1831/1 o výměře cca 17646 m2, parc. č. 

1831/6 o výměře cca 886 m2
, parc. č. 1831/11 o výměře cca 285 m2, parc. č. 1831/12 o 

výměře cca 24 m2, parc. č. 525 o výměře cca 390 m2,  (s uvedením doby v roce 

2018 ) – č. p. doplníme, jde o kus komunikace na Hřebečské před sportovním 

areálem, kde řešíme budoucí parkování a potřebujeme ten kus pozemku od 

Kraje. 

 

15. Výběr zhotovitele na opravu zázemí v zadním pavilónu MŠ 

16. Smlouva na věcné břemeno pro vedení NN ul. Sokolská 293/4 mezi Městem 

Buštěhrad a společností ČEZ distribuce 

17. Vyvěšení záměru na prodej/pronájem části pozemku parc. č. 223/1 (cca 16 m2) 

18. Úkolování Kontrolního výboru 

19. Obecná diskuze                                                                

 

Vyvěšeno: 21. 6. 2017        Ing. arch. Daniela Javorčeková 

 Sejmuto:                                                                                     starostka 

 

       


