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Informace  

o konání zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

 

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:   Kulturní st ředisko (Kladenská 207, 273 43 Buštěhrad) 

Doba konání:   25. října od 17,30 hod.  

 

Navržený program připravovaného zasedání: 

1. Slovo starostky 

2. Agenda výborů zastupitelstva města 

3. Rozpočtové opatření 

4. Organizační struktura městského úřadu 

5. Přijetí účelové dotace od Ministerstva kultury ČR na obnovu zámku 

6. Souhlas s provedením stavby rekonstrukce zámku – část Středočeského kraje 

7. Další postup rekonstrukce prostor MěÚ v zámku – realizace slaboproudých systémů a 

přípojek elektro, rozvodů plynu a připojení sdělovacího vedení 

8. Střednědobý plán investic podle požadavků města na Středočeské vodárny, a.s. 

9. Odprodeje částí obecních pozemku na par. č. 1544/1 a 1855/4 

10. Žádost o bezúplatný převod pozemku par. č. 1819/23 

11. Návrhy plánovacích smluv na výstavby rodinných domů na par. č. 1819/43, 1646/13 a 

1819/3 

12. Pronájem nebytových prostor v č. p. 65 

13. Návrh na obsazení uvolněného bytu v DPS Buštěhrad 

14. Vyřazení majetku  v DPS Buštěhrad 

15. Návrh na přidělení dvou bytů ve vlastnictví města 
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16. Dodatek k nájemní smlouvě v domě č. p. 207 

17. Žádost o výjimku z počtu žáku v Základní škole Buštěhrad 

18. Žádosti o bezúročné půjčky 

19. Záměr k provozu novinového stánku na horním náměstí 

20. Buštěhradský zpravodaj 

  

 

 

V Buštěhradě dne 18. 10. 2011 

 

 

 

       ………………………………… 

                 Ing. Jitka Leflerová  
                    starostka města 
 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:  

 

Sejmuto z úřední desky: 

 
 
 
 
 


