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2418 / 2017

Návrh programu
zasedání zastupitelstva města Buštěhradu
č. 12/2017
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: 13. 12. 2017 od 17:30 hod.
1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky
2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 10/2017 a 11/2017
3. Schválení zápisu ze zasedání č.10/2017 a 11/2017
4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání
5. Rozpočtové opatření
6. Schválení rozpočtu města na rok 2018
7. Schválení rozpočtového výhledu (střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 –

2021)
8. Pověřit starostu provést nutná rozpočtová opatření na konci roku dle zákona
9. Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z rozpočtu města

Buštěhradu na rok 2018
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10. Schválení nové OZV č. 1_2018- o stanovení systému shromažďování, sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města Buštěhradu
11. Schválení nové OZV č. 2_2018 - O místních poplatcích
12. Schválení 3_2017 - Organizační směrnice - Petice a stížnosti
13. Nařízení města č. 1/2018 - novelizace-sloučení dvou předchozích nařízení
14. Smlouva o budoucím vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury –

vodovod Bouchalka (mezi městem Buštěhrad, VKM a Středočeskými vodárnami)
15. Smlouva o budoucí smlouvě na uzavření věcného břemene – Hřebečská 695 –

ČS-kNN mezi městem Buštěhrad a ČEZem
16. Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS

a)
b)
c)
17. Obsazení nového bytu v DPS pro manželský pár (
18. Výběr zhotovitele PD na školku
19. Výběr dodavatele – osvětlovací tělesa v zámeckém sále
20. Schválení podání žádosti o dotaci na MMR na turistické značení: Národní

program podpory cestovního ruchu – Rozvoj základní a doprovodné
infrastruktury cestovního ruchu + schválení nutné 50% spoluúčast města
21. Schválení přijetí účelového finančního daru škole od SRPŠ – 40 000,- Kč
22. Pronájem pozemku parc. č. 1655 od Pozemkového úřadu za cenu určeného PÚ
23. Schválení nových výší odměn pro zastupitele, /nová zákonná úprava/
24. Schválení „ošatného“ pro matrikářku a zastupitele, kteří zajišťují obřady
25. Nové složení Redakční rady Buštěhradského zpravodaje
26. Úkolování Kontrolního výboru
27. Obecná diskuze
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Ing. arch. Daniela Javorčeková
starostka

Vyvěšeno: 6. 12. 2017
Sejmuto: 14. 12. 2017
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