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Návrh programu zasedání č. 4 / 2017 dne 26. 4. 2017 

Č.j . :   841  /  2017  

 

Návrh programu  

 zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

č. 4/2017 

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:  26. 4. 2017 od 17:30 hod.  

 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 3/2017 

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 3/2017 

4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

5. Vydání změny č. 6 ÚPM Buštěhrad 

6. Rozpočtové opatření č. 2/2017 

7. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací (a)DPS, (b)ZŠ, (c)ZUŠ)  

8. Pěší zóna Starý Hrad -  diskuse s občany 

9. Schválen finální varianty studie revitalizace sportovního areálu – C3 

10. Výběrová řízení na zakázky malého rozsahu – výběr z nabídek pro nákup: 

9. a) Plošina 
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9. b) Podvozek k plošině 

9. c) Ukazatele rychlosti 

11. a) Schválení podání žádosti o dotaci z OPŽP na akci: „Podpora domácího 

kompostování města Buštěhrad“  

b) Nabídka na zpracování dotace „Podpora domácího kompostování města 

Buštěhrad“ (firma ISES, s. r. o.) 

12. Žádost o výjimku ze stavební uzávěry – Třinecké železárny – rekonstrukce a 

prodloužení jeřábové dráhy 

13. Udělení čestného občanství města p. Bohumíru Bednářovi 

14. Přijetí dotace z MK z programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) 3 ve 

výši 58 000,- Kč na akci: „Informační služby a automatizace městské knihovny 

Buštěhrad“ 

15. DPS: a) zařazení do registru čekatelů na byt v DPS pí. Jarošová, pí. Ptáčková 

          b) obsazení dvou bytů v DPS                                                                                    

16. Úkolování Kontrolního výboru 

17. Obecná diskuze                                                                

 

 

Vyvěšeno: 19. 4. 2017        Ing. arch. Daniela Javorčeková 

 Sejmuto: 27. 4. 2017       starostka 
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