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Návrh programu zasedání 5 / 2015 dne 29. 4. 2015 

Č . j . :   /  2015  

Návrh programu  

zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

č. 5/2015  

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:  29. 4. 2015 od 17:30 hod.  

 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 4/2015 

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 4/2015 

4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

5. Schválení pronájmu prostor bývalé gynekologie v č. p. 65 MUDr. Vykoukovi a 

pověření starostky podpisem smlouvy 

6. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, název stavby: Buštěhrad, ul. U 

rybníka – veřejné osvětlení, mezi p. Fridrichem Robertem a p. Fridrichem Jiřím 

na straně jedné a městem Buštěhrad na straně druhé.  

7. Schválení podání žádosti o dotaci na akci „rekonstrukce a modernizace kuchyně 

v DPS Buštěhrad“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu 

Středočeského kraje, ze Středočeského Humanitárního fondu, a závazek 

spolufinancování akce/projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných 

nákladů akce/projektu. 
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8. Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Archatt 

9. Pověření p. Luďka Zámyslického k zastupování města Buštěhrad na valné 

hromadě VKM, která se koná 26. 5. 2015 

10. Schválení programu pro poskytování návratných finančních výpomocí 

z rozpočtu města Buštěhradu (vyhlášeného ve smyslu ust. § 10c zák. č. 250/2000 

Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) a vzorové smlouvy, 

pověření starostky podpisem smluv 

11. Schválení smluv o poskytnutí dotací města jednotlivým spolkům a pověření 

starostky jejcih podpisem 

12. Schválení koupě pozemku parc. č. 2209/1 o výměře 40 m2, jehož součástí je 

stavba technického vybavení, a pozemku parc. č. 2217 o výměře 11813 m2 v k. ú. 

Buštěhrad od VKM a. s., za částku 617 000,- Kč, a pověření starostky k podpisu 

kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene 

13. Schválení podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace U Panelárny z 

ROP Střední Čechy, Výzva č. 85A - Oblast podpory 1.1 – Regionální dopravní 

infrastruktura - Místní komunikace 

14. Schválení koupě pozemku p.č. 219 v k.ú. Buštěhrad od společnosti GONURA 

PROPERTY s.r.o. za 40.600,-Kč a pověření starostky podpisem kupní mlouvy 

15. Schválení prodeje pozemků  parc. č. 136/3 o výměře 76m2 a 135/2 o výměře 

35m2– Kůrková Kateřina (záměr vyvěšen dne 13.3.2015) 

16. DPS - zařazení do registru čekatelů na byt - a)  pí. Klepšová Vlastimila 

b) pí. Jandolová Naděžda 

c) Obsazení volného bytu v DPS  - pí. Jandolová Naděžda 

 

17. a) Souhlas se stavbou chodníku včetně HTÚ, přechodu pro chodce, úpravy 

propustku a veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 215/27 a 221/4 v k.ú. Buštěhrad. 

Rozsah je patrný z výkresu UR2 a UR 5 zpracované spol. Meritum Kladno – Projekce 

s.r.o. pod č. zak. 0914MS z 01/2015. 
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b) Souhlas s bezúplatným převodem části pozemků  parc.č. 215/27 a 221/4 v k.ú. 

Buštěhrad dotčených stavbou chodníku včetně HTÚ z vlastnictví Středočeského 

kraje do vlastnictví obce. Rozsah je patrný z výkresu UR2 a UR 5 zpracované spol. 

Meritum Kladno – Projekce s.r.o. pod č. zak. 0914MS z 01/2015. 

Předpokládaná výměra pozemků zastavěné chodníkem včetně HTÚ je 11 m2 na 

pozemku parc.č. 221/4 a 61,5 m2 na pozemku parc.č. 215/27 v k.ú. Buštěhrad 

 

18. Úkolování Kontrolního výboru 

19. Obecná diskuze 

 

 

 

Vyvěšeno:  

 

Sejmuto:  

 

       Ing arch. Daniela Javorčeková 

        starostka 


