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

Č.j . :      1856 /  2017  

 

Návrh programu  

 zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

č. 9/2017 

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:  20. 9. 2017 od 17:30 hod.  

 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 8/2017 

3. Schválení zápisu ze zasedání č.8/2017 

4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

5. Rozpočtové opatření 

6. Odpisy pohledávek 

7. Výběr zhotovitele na akci: Zpracování územního plánu dle zákona č.183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním úřadu, ve znění pozdějších předpisů  

8. Výběr zhotovitele na akci: Odstranění nelegálního skladu odpadů Buštěhrad 

9. Výběr zhotovitele na akci: Výkon činnosti technického dozoru v rámci akce 

Odstranění nelegálního skladu odpadů Buštěhrad  
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10. Výjimka ze stavební uzávěry: ORTA HOLZ s. r. o., stavební úpravy (vestavba) ve 

stávající provozovně v areálu SVT PARK s. r. o. 

11. Schválení studie revitalizace buštěhradského pivovaru a memoranda (město 

Buštěhrad + Doma-je-Doma) 

12. Schválení přijetí dotace z Operačního programu zaměstnanost – realizace 

projektu „Pracovník knihovny a infocentra“ – ve výši 1 374 840,- Kč 

13. Pronájem pozemku 2217, a objektu staré vodárny na parc. č. 2209/1, 2209/2 – p. 

 

14. Prodej/pronájem části pozemku parc. č. 2231/1 –  

15. Smlouva o budoucím vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury – 

lokalita u hřbitova 

16. DPS - zařazení do pořadníku čekatelů na byt ( ). 

17. Úkolování Kontrolního výboru 

18. Obecná diskuze                                                                

 

Vyvěšeno: 13. 9. 2017        Ing. arch. Daniela Javorčeková 

 Sejmuto:                                                                                     starostka 
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