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Návrh programu zasedání č. 3 / 2017 dne 29. 3. 2017 

Č.j . :   634  /  2017  

 

Návrh programu  

 zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

č. 3/2017 

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. 3. 2017 od 17:30 hod.  

 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 2/2017 

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 2/2017 

4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

5. Rozpočtové opatření 

6. Odpisy majetku a pohledávek  

7. Dotace spolkům 

8. Výběr ze tří nabídek na realizaci opravy povrchu komunikace V Uličce a opravy 

napojení na ulici Revoluční 

9. Smlouva o výpůjčce – zámecká zahrada (mezi Středočeským krajem a městem 

Buštěhrad) 
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10. Schválení propachtování Horního a Dolního rybníka (žadatel: Rybářský spolek 

Buštěhrad) 

11. Plán odpadového hospodářství – schválení nabídky společnosti ISES s. r. o. + 

pověření starostky podpisem smlouvy 

12. Žádost o změnu ÚP – pozemek parc. č. 2104 ( J. Čtrnáctý) 

13. Přijetí nezkolaudované garáže stojící na pozemku parc. č. 907, k. ú. Buštěhrad 

(vlastník pozemku Město Buštěhrad) z užívání manž. Kubíkových zpět do 

majetku města 

14. Smlouva o smlouvě budoucí č. IP – 12-6011598, Buštěhrad, p. č. 2289/8- garáže, o 

zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1811/198, v k. ú. Buštěhrad, 

vlastník: Město Buštěhrad, účel: výstavba kabelového vedení NN 

15. ZUŠ Buštěhrad – schválení přerozdělení hospodářského výsledku 

16. Schválení nové Interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek 

17. Dohoda o spádovosti – obec Dřetovice 

18. Obsazení volného bytu v DPS 

19. Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS pí. Falešníková A 

20. Odpis pohledávky DPS pí. Svatová 

21. Prominutí penále za opožděné vyúčtování návratné finanční výpomoci na 

obnovu fasád (p. Micka) 

22. Úkolování Kontrolního výboru 

23. Obecná diskuze                                                                

 

 

Vyvěšeno: 22. 3.2017        Ing. arch. Daniela Javorčeková 

 Sejmuto:        starostka 
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