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Návrh programu zasedání č. 2 / 2018 dne 21. 2. 2018 

Č.j . :      331 /  2018  

 

Návrh programu  

 zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

č. 2/2018 

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:  21. 2. 2018 od 17:30 hod.  

 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 1/2018  

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 1/2018  

4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

5. Rozpočtové opatření  

6. Schválení podání žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 1655 od Státního 

pozemkového úřadu za cenu určenou znaleckým posudkem 

7. Žádost o výjimku ze stavební uzávěry – nová hala Peroutka 

8. Schválení dodatku ke smlouvě č. 1 s firmou ARCHATT PAMÁTKY s. r. o. 

9. Schválení pronájmu býv. ordinace v č. p. 65 

10. Žádost o užití znaku města Buštěhrad  
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11. Přijetí mimořádné účelové investiční dotace ve výši 400 000,- Kč od 

Středočeského kraje Městu Buštěhrad na řešení odvodu dešťové vody ze 

zámeckého parku Buštěhrad, pověření starostky podpisem smlouvy 

12. Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS  

13. Schválení smlouvy o spádovosti na rok 2018/2019 (Lidice, Dřetovice, Zájezd, 

Makotřasy, Stehelčeves) 

14. Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní 

dopravě mezi Hlavním městem Praha – organizací ROPID, a městem Buštěhrad 

na straně jedné, a ČSAD MHD Kladno, a. s. (linka PID č. 300) 

15. Plán práce Kontrolního výboru na rok 2018 

16. Obecná diskuze                                                                

 

Vyvěšeno: 14. 2. 2018        Ing. arch. Daniela Javorčeková 

 Sejmuto:             

 

mailto:meu@mestobustehrad.cz
http://www.mestobustehrad.cz/

