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Návrh programu zasedání 10 / 2015 dne 30. 9. 2015 

Č.j . :  1867 /  2015  

Návrh programu  

zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

č. 10/2015  

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:  30. 9. 2015 od 17:30 hod.  

 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 9/2015 

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 9/2015 

4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

5. Rezignace na zastupitelský mandát – Ing. Jitka Leflerová 

6. Složení slibu nového zastupitele ze Sdružení pro Buštěhrad 

7. Přijetí dotace z fondu Středočeského kraje 80 000,- Kč  ( knihovna) 

8. Schválení výzvy majitelům pozemků pod komunikací – Okružní 

9. Rozpočtové opatření č. 15/2015 

10. Schválení prodeje pozemků: 

a) pozemek parc. č. 997/18  o výměře 39m2 , nacházející se v katastrálním území 

Buštěhrad, který je zapsán na listu vlastnictví c. 10001 u Katastrálního úřadu 

pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno. (JUDr.Veselý) 

b) část pozemku parc. č. 15 o výměře 31m2 . (Přesná výměra bude stanovena 

geometrickým plánem), nacházející se v katastrálním území Buštěhrad, který 
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je zapsán na listu vlastnictví c. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský 

kraj, Katastrální pracoviště Kladno (J.Zelenka) 

c) část pozemku parc. č. 276/1 o výměře 55m2 . (Přesná výměra bude stanovena 

geometrickým plánem), nacházející se v katastrálním území Buštěhrad, který 

je zapsán na listu vlastnictví c. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský 

kraj, Katastrální pracoviště Kladno (J.Zelenka) 

11. Pronájem části pozemku parc. č. 2082 o výměře 7003m2 (Přesná výměra bude 

stanovena geometrickým plánem), nacházející se v katastrálním území 

Buštěhrad, který je zapsán na listu vlastnictví c. 10001 u Katastrálního úřadu pro 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno (p.Plzáková) 

12. Vyvěšení záměru: na prodej části pozemku parc. č. 1811/1 o výměře 100m2  

nacházející se v katastrálním území Buštěhrad, který je zapsán na listu 

vlastnictví c. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Kladno (O.Křišťan) 

13. Zvýšení nájemného v obecních bytech a DPS Buštěhrad 

14. ZŠ A MŠ Oty Pavla Buštěhrad: 

a) Schválení prodeje nepotřebného vyřazeného a zničeného majetku 

b) Žádost o odpis stolů a počítačů 

c) Schválení udělení výjimky z počtu žáků MŠ 

d) Schválení přijetí sponzorských darů 

 1) tablety a obaly na tablety v celkové hodnotě 37 038,- Kč. V rámci projektu 

Učíme digitálně 

2) účelový finanční dar 50 000,- Kč od firmy Řízení letového provozu ČR, s. 

p. – bude použit na vybavení školní družiny 

3) účelový finanční dar od rodičů dětí z MŠ, celkově 100 000,- Kč. – bude 

použit na sportovní a kulturní akce pro děti z MŠ 

4) dar od firmy Pontech s. r. o. v hodnotě 72 549,- Kč – 3x modul č. 3 

obsahující tři přístupové body Wi-Fi sítě bez instalace 

15. Výběr zhotovitele na průzkum a posouzení stavu výpusti z dolního rybníka  
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16. Udělení čestného občanství města paní Marii Horové 

17. Informace o dotaci DPS z kraje – 100 000,- na rekonstrukci kuchyně 

18. Zrušení výběrového řízení a celé akce Rekonstrukce komunikace U Panelárny 

19. Úkolování Kontrolního výboru 

20. Obecná diskuze 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:  22. září 2015 

 

Sejmuto dne:  1. října 2015 

 

 

      Ing. arch. Daniela Javorčeková 

            starostka 

 


