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Návrh programu zasedání č. 5 / 2018 dne 30. 05.2018 

Č.j . :  957 /  2018  

 

Návrh programu  

 zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

č. 5/2018 

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:  30. 5. 2018 od 17:30 hod.  

 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 4/2018  

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 4/2018  

4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

5. Rozpočtové opatření 

6. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2017 

7. Stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období 2018 - 2022 

8. Návrh č. 35 na pořízení územního plánu Buštěhradu (p. Kubr a spol.) 

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě příkazní č. 35032 na pořízení ÚP Buštěhradu mezi 

městem Buštěhrad a společností PRISVICH, s. r. o.  

10. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě mezi městem Buštěhrad a společností BEMETT 

nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. 
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11. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 09/2017 mezi městem Buštěhrad a firmou 

Salamánek stavby, s. r. o. 

12. Strategický plán rozvoje sportu města Buštěhradu 

13. Schválení zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku s názvem: Svoz odpadů 

Buštěhrad 

14. Přijetí dotace 500 000,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace (akce: Zámek Buštěhrad – obnova části středního křídla pro 

potřeby MěÚ – II. etapa) 

15. Smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi městem Buštěhrad a AGRO ZZN, a. s. 

(část pozemku parc. č. 234 – pro cyklostezku) 

16. Smlouva o smlouvě budoucí směnné mezi městem Buštěhrad a AGRO ZZN, a. s. 

(část pozemku parc. č. 233 za část pozemku parc. č. 242/1 – pro cyklostezku) 

17. Smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi městem Buštěhrad, a vlastníky pozemku 

parc, č, 2066 Lubošem Kluiberem a Tomášem Kluiberem (část pozemku pro 

cyklostezku)  

18. Zámek Buštěhrad – schválení projektového záměru na akci: Centrum zájmového 

a neformálního vzdělávání ve městě Buštěhradě a okolí 

19. Výběr zhotovitele projektové dokumentace na akci: Revitalizace Tyršovy ulice 

20. Schválení prodeje pozemku parc. č. 1565/11 (trafo ZŠ)  

21. Vyvěšení záměru – směna pozemků parc. č. 997/17 a části 998/2 

22. Žádost o povolení čerpání vody z Dolního (Starého) rybníka – K. Mayrhofer 

23. Nový statut Buštěhradského zpravodaje  

24. Úkolování kontrolního výboru 

25. Obecná diskuze                                                                

 

Vyvěšeno: 23. 5. 2018        Ing. arch. Daniela Javorčeková 

 Sejmuto:           
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