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Č.j. :   1920 /  2016

Návrh programu

zasedání zastupitelstva města Buštěhradu

č. 11/2016

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:  26. 10. 2016 od 17:30 hod.

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky

2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 9/2016 a 10/2016

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 9/2016 a 10/2016

4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání

5. Rozpočtové opatření

6. Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry – výstavba montované haly na 

pozemku parc. č. 2501 v k. ú. Buštěhrad – Obytné vozy s. r. o.

7. AZ Elektrostav, a. s. – žádost o odkup parcely parc. č. 876 v k. ú. Buštěhrad - pod 

trafostanicí
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8. Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Buštěhradu na rok 2017 

(stejný, jako vloni, nutno jen doladit pár detailů)

9. Schválení podání žádosti o dotaci z programu Opatření na rybnících a malých 

vodních nádržích ve vlastnictví obcí z MZE, na projekt „Rekonstrukce 

odtokového kanálu rybníka v městě Buštěhrad“ + schválení nutné finanční 

spoluúčasti města podle podmínek dotačního programu

10. Dodatky č. 2 a 3 ke smlouvě o dílo č. 150/2015 s firmou Bursík Holding, a. s.

(navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad)

11. Schválení předložené studie revitalizace sportovního areálu

12. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu kapličky na Náměstí do majetku 

města (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)

13. Úkolování Kontrolního výboru

14. Obecná diskuze                                                               

Vyvěšeno: 19.10.2016

Sejmuto: 




