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Návrh programu zasedání č. 8 / 2017 dne 23. 8. 2017 

Č.j . :    1603 /  2017  

 

Návrh programu  

 zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

č. 8/2017 

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:  23. 8. 2017 od 17:30 hod.  

 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 7/2017 

3. Schválení zápisu ze zasedání č.7/2017 

4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

5. Rozpočtové opatření 

6. Přijetí dotace z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 

kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek ve výši 500 000,- Kč na 

akci: Zámek Buštěhrad, obnova části středního křídla pro účely MěÚ 

7. Žádost o prominutí poplatků za odpad 

8. Žádost o posunutí doby nočního klidu 

8a) benefiční koncert Floyd Pulses (p. Zelenka) – 31. 8. 2017 
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8b) Svatební oslava brankáře SK Buštěhrad – 2. 9. 2017 

9. Dohoda o zahájení prací na vložení vodohospodářského majetku do VKM, a. s., 

mezi městem Buštěhrad a VKM a. s., 

10. Smlouva o rozšíření věcného břemene na pozemku města parc. č. 2382 mezi 

společností ČEZ, a. s. Buštěhrad , a. s., a městem Buštěhrad 

11. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-6003139/1, Buštěhrad TS 

KL_5207 Skála kVN, kNN mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., a. s., a městem 

Buštěhrad 

12. Smlouva o udělení souhlasu s provedením stavby na pozemcích parc. č. 2335, 

2322, 2324, 2318 v k. ú. Buštěhrad – retenční nádrž a přístupová polní cesta VPC 

20 mezi městem Buštěhrad a Státním pozemkovým úřadem (rybník Bouchalka) 

13. Výběr zhotovitele na akci: realizace systému TZB (kotelny ZŠ a MŠ) 

14. Směnná smlouva mezi městem Buštěhrad a RDB Development, s. r. o. - směna 

pozemků parc. č. 1811/414; 1811/415; 1811/416 (v majetku města) za parc. č. 2289/2 a 

2289/3 (v majetku RDB Development). 

15. Smlouva o spolupráci mezi obcemi mezi Statutárním městem Kladnem a 

Městem Buštěhrad – za účelem společného postupu při realizaci projektu z 33. 

výzvy Operačního programu zaměstnanost  

16. Úkolování Kontrolního výboru 

17. Obecná diskuze                                                                

 

Vyvěšeno: 15. 8. 2017        Ing. arch. Daniela Javorčeková 

 Sejmuto:                                                                                     starostka 
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