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Návrh programu zasedání č. 13 / 2016 dne 21.12. 2016 

Č.j . :    2390 /  2016  

 

 

Návrh programu  

 zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

č. 13/2016 

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 místostarostkou města v souladu s ustanovením § 92 

odst. 1 zákona o obcích.  

Místo konání:   Přízemí zámku Buštěhrad, spolková místnost za 

výtahem – „Modrý salonek“ 

 (ul. Revoluční 1, Buštěhrad) 

 

Doba konání:  21. 12. 2016 od 17:30 hod.  

 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 12/2016 

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 12/2016 

4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

5. Rozpočtové provizorium na rok 2017 

6. Studie revitalizace sportovního areálu – výběr varianty 

7. Pronájem prostor v 1. patře zámku Římskokatolické farnosti Rozdělov 

8. Schválení přijetí daru - pozemků parc. č. 997/27, 1279/7, 1279/8 a 1318/7 do 

majetku města  
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9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvě o 

právu provést stavbu mezi městem Buštěhrad a Antonínem Jeřábkem – Veřejné 

osvětlení na novém úseku ulice Javorové 

10. Schválení smlouvy o sdružených dodávkách energie na rok 2017 se společností 

pražská plynárenská, a. s. 

11. Smlouva o spolupráci při realizaci stavby „Úprava stávající křižovatky silnic I/61 x 

III/00714“ mezi městem Buštěhrad a obcí Lidice 

12. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 O stanovení podmínek pro pořádání, průběh 

a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podnik, včetně 

tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k 

zajištění veřejného pořádku 

13. Nové zásady pro prodej pozemků ve vlastnictví Města Buštěhradu 

14. Prodej pozemků parc. č. 1954/3 a 2373 (komunikace U Panelárny) – nabídka Real 

ECO Technik – za cenu 400 000,- Kč 

15. Podání žádosti o dotaci z MMR – Národní program na podporu CR v regionech 

2017, podprogram 3 – rozvoj veřejné infrastruktury C 

16. Návrh na odměny ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací města 

17. Změna zřizovací listiny ZŠ a MŠ Oty Pavla – dodatek č. 2 

18. Úkolování Kontrolního výboru 

19. Obecná diskuze                                                                

 

 

Vyvěšeno: 14. 12.2016        Ing. arch. Daniela Javorčeková 

 Sejmuto: 22. 12. 2016       starostka 
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