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Návrh programu zasedání č. 4 / 2018 dne 25. 4. 2018 

Č.j . :  720 /  2018  

 

Návrh programu  

 zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

č. 4/2018 

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, 2. patro 

 (ul. Revoluční 1, Buštěhrad) 

 

Doba konání:  25. 4. 2018 od 17:30 hod.  

 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 3/2018  

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 3/2018  

4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

5. Rozpočtové opatření č. 4/2018  

6. Schválení OZV č. 3/2018, 4/2018, 5/2018 a 6/2018 

7. Nová zřizovací listina ZUŠ Buštěhrad 

8. Žádost o výjimku ze stavební uzávěry – p.  – změna využití pozemků 

parc. č. 232/1, 232/2, 232/3, 232/4 v k. ú. Buštěhrad (parkoviště) 

9. Schválení pronájmu bytu v č. p. 65 (p. ) 

10. Žádost o propachtování pozemku parc. č. 2212, k. ú Buštěhrad (  

11. Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 1466 ( ) 
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12. Schválení spolupráce se společností ACCON managers and partners, s. r. o. – 

Podání žádosti o dotaci ze SFDI, organizace VŘ, finanční vypořádání a závěrečné 

vyhodnocení akcem k projektu „Cyklostezka Buštěhrad – Lidice“ (110 000,- bez 

DPH + 3% z přidělené dotace) 

13. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi městem 

Buštěhrad a Vodárnami Kladno – Mělník – pozemek parc. č. 2289/2 (369 m2) 

14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby mezi městem Buštěhrad a ČEZ distribuce, a. s. – pozemky parc. č. 1632, 

1641/2, 2014, 2013 v k. ú. Buštěhrad – umístění zařízení distribuční soustavy 

15. Schválení druhé fáze GDPR – pořízení dokumentů, zajištění souladu právních 

předpisů města s GDPR a nastavení procesů 

16. DPS –  16a) zařazení do registru čekatelů na byt (manželé ) 

16b) zařazení do registru čekatelů na byt (pan ) 

16c) obsazení volného bytu  

17. ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad – žádost o zakoupení nového konvektomatu pro 

školní jídelnu 

18. Schválení odkupu popelnic od společnosti AVE Kladno, s. r. o. 

19. ZUŠ Buštěhrad – schválení studie vč. etapizace 

20. Úkolování kontrolního výboru 

21. Obecná diskuze                                                                

 

Vyvěšeno: 18. 4. 2018        Ing. arch. Daniela Javorčeková 

 Sejmuto:                  starostka 
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