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Návrh programu zasedání č. 1 / 2018 dne 30. 01. 2018 

Č.j . :      198 /  2018  

 

Návrh programu  

 zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

č. 1/2018 

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:  30. 1. 2018 od 17:30 hod.  

 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 12/2017  

3. Schválení zápisu ze zasedání č.12/2017  

4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

5. Rozpočtové opatření  

6. Žádost o výjimku ze stavební uzávěry: vodovodní přípojka pro parc. č. 2358, k. ú. 

Buštěhrad 

7. Žádost o výjimku ze stavební uzávěry: Třinecké železárny – změna dokončení 

stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava) v objektu na parcele č. 1897/14, k. ú. 

Buštěhrad 

8. Schválení odkoupení parcely parc. č. 1531, k. ú. Buštěhrad 
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9. Schválení odkoupení pozemků od společnosti GONURA Property, s. r. o.: 

- pozemek parc. č. 213, k.ú. Buštěhrad – částka 54.560,- Kč; tj. 80 Kč/1 m², 

- pozemek parc. č. 934/1, k.ú. Buštěhrad – částka 47.840,- Kč; tj. 80 Kč/1 m², 

- pozemek parc. č. 938/4, k.ú. Buštěhrad – částka 23.520,- Kč; tj. 80 Kč/1 m², 

- pozemek parc. č. 2059, k.ú. Buštěhrad – částka 162.960,- Kč; tj. 80 Kč/1 m², 

- pozemek parc. č. 2258, k.ú. Buštěhrad – částka 297.360,- Kč; tj. 80 Kč/1 m², 

- pozemek parc. č. 2263, k.ú. Buštěhrad – částka 262.800,- Kč; tj. 80 Kč/1 m². 

 

A to celkem za 849.040,- Kč 

 

10. Schválení prodeje pozemku parc. č. 896/43  

11. Dotace spolkům 

12. Schválení podání žádosti o dotaci z Programu 2018 pro poskytování dotací  

z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek  

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

nutné finanční spoluúčasti města 

13. Schválení podání žádosti o dotaci z Programu 2018 pro poskytování dotací z 

rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského humanitárního fondu na 

rekonstrukci výtahu, schválení nutné finanční spoluúčasti města 

14. Geodetické zaměření zámku – výběr ze tří nabídek 

15. Schválení vítěze programu VŽP o zlepšení prostředí města (mozaika) 

16. Nové složení Redakční rady BZ  

17. Plán práce Finančního výboru na rok 2018 

18. Plán práce Kontrolního výboru na rok 2018 

19. Vyvěšení záměru na pronájem ordinace v č. p. 65 
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20. Užitkové vozidlo pro sběrný dvůr – výběr ze dvou nabídek 

21. Nosič kontejnerů pro sběrný dvůr – výběr ze tří nabídek 

22. Obecná diskuze                                                                

 

Vyvěšeno: 22. 1. 2018        Ing. arch. Daniela Javorčeková 

 Sejmuto:   31. 1. 2018             starostka 
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