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

Č.j . :  1118/ 2018  

 

Návrh programu  

 zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

č. 6/2018 

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:  27. 6. 2018 od 17:30 hod.  

 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 4/2018 a 5/2018  

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 5/2018  

4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

5. Rozpočtové opatření 

6. Odkup projektu na výstavbu BPS a příslušných pozemků od společnosti AVE 

Kladno, s. r. o. (pozemky 1952/7, 1952/8, 1952/9, 1952/10, 1952/11, 1952/14, 1952/15, 

1952/16, 1954/4, 1955/1, 1955/2, 1955/3, 1955/4, 1956, 1958/4, 1962/3, k. ú. 

Buštěhrad) za cenu 14 644 690,- Kč 

7. Výběr zhotovitele projektové dokumentace na akci: Zámek Buštěhrad – centrum 

zájmového a neformálního vzdělávání 

8. Výběr zhotovitele na přípravu a zpracování žádosti o dotaci na akci: Zámek 

Buštěhrad – centrum zájmového a neformálního vzdělávání 
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9. Výběr zhotovitele na akci: Svoz odpadů -  Buštěhrad 

10. Žádost o výjimku ze stavební uzávěry – UCEEB – vestavba nových 

malometrážních jednacích prostor uvnitř víceúčelové haly 

11. 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) 

(bylo již vyvěšeno) 

12. Obecně závazná vyhláška města Buštěhradu č. 5/2018 – požární řád města 

Buštěhradu 

13. Dohoda o změně plánovací smlouvy mezi městem Buštěhrad a IB corp. a. s.  

14. Smlouva o budoucím provozování kanalizace, kterou převede investor do 

vlastnictví obce, mezi IB corp., a. s. (investor), Vodárnami Kladno – mělník, a. s. 

(vlastník kanalizace, která provozně souvisí), městem Buštěhrad (budoucí 

vlastník kanalizace) a Středočeskými vodárnami, a. s. (provozovatel kanalizace). 

15. ZŠ a MŠ Oty Pavla – žádost o výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 

16. Výběr zhotovitele – zpracovatel žádosti o dotaci z MŠMT a studie 

proveditelnosti, program 133 310, na akci: Navýšení kapacity předškolního 

vzdělávání v Buštěhradě 

17. Výběr zhotovitele na akci: „Úpravy okolí základní školy v Buštěhradě – I. etapa“ 

18. DPS:  16a) 1. zařazení do registru čekatelů na byt  

16b) obsazení volného bytu v DPS 

19. Úkolování kontrolního výboru 

20. Obecná diskuze                                                                

 

Vyvěšeno: 20. 6. 2018        Ing. arch. Daniela Javorčeková 

 Sejmuto:             

 

 


