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Návrh programu zasedání 4 / 2015 dne 25. 3. 2015 

Č . j . :  524 /  2015 

Návrh programu  

zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

č. 4/2015  

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. 3. 2015 od 17:30 hod.  

 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 3/2015 

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 3/2015 

4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

5. Schválení dotací města spolkům 

6. Rozpočtové opatření  

7. Schválení nových podmínek prodeje obecních pozemků 

8. Schválení podání žádosti o dotaci na Fond rozvoje obcí a měst Středočeského 

kraje – schodiště a taras Podhradí, rozpočet akce 1 525 999,- Kč 

9. Schválení podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu kultury a obnovy 

památek – oblast podpory „Podpora obecních knihoven“ – nové vybavení 

knihovny – max. příspěvek 80 000,- Kč 

10. Schválení podání žádosti o dotaci – Středočeský fond životního prostředí a 

zemědělství – oblast podpory „Likvidace černých skládek v obci“ – na likvidaci 

skládky u haldy – max. příspěvek 1 mil. Kč. 
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11. Schválení přijetí dotace z PZAD MK na zámek + potvrzení finanční spoluúčasti 

města  

12. Schválení darovacích smluv od developera Doma-je-doma na infrastrukturu a 

hřiště 

13. DPS – zařazení do registru čekatelů na byt p. Růžena Bartáková, p. Antonín Měchura 

14. Projekt cyklostezky – výběr nejvhodnější nabídky, pověření starostky podpisem 

smlouvy 

15. Schválení prodeje pozemků :  parc. č. 1662 o výměře 4m2 (Bílkovi) 

16. Vyhlášky:  

a) OZV č. 1/2015 O stanovení společného školského obvodu pro obec Makotřasy 

b) OZV č. 2/2015 O stanovení společného školského obvodu pro obec Zájezd 

c) OZV č. 3/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 

odpadem na území města Buštěhradu 

17. Schválení záměrů na pronájem nebytových prostor v ul. Kladenská 207 

a) Pronájem nebytových prostor Kulturního střediska 1. patro 

a) Pronájem nebytových prostor Kulturního střediska – přízemí-prostory po 

knihovně 

18. Obecná diskuze 

Vyvěšeno:              17. března 2015 
 

          Sejmuto:                     2015        

         

 

Ing. arch. Daniela Javorčeková 

starostka města 

V Buštěhradě dne:  17. března 2015   


