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Návrh programu zasedání č. 7 / 2018 dne 25. 7. 2018 

Č.j . :  1288/ 2018 

 

Návrh programu  

 zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

č. 7/2018 

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. 7. 2018 od 17:30 hod.  

 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 6/2018 

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 6/2018  

4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

5. Rozpočtové opatření 

6. Smlouva na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu pro 14 RD – lokalita 

Za Humny, mezi městem Buštěhrad, Lubošem Kluiberem a Tomášem Kluiberem 

7. Smlouva o vypořádání nákladů projektu a o převodu vlastnického práva 

k projektu mezi městem Buštěhrad, Mikrokrefgionem údolí Lidického potoka a 

ostatními obcemi MÚLP (projekt Kompostéry a štěpkovače pro občany 

mikroregionu, dotace z OPŽP) 

8. Schválení propachtování pozemku parc. č. 284/1, k. ú. Buštěhrad (SVJ Hřebečská 

668/13) 
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9. Schválení prodeje pozemku parc. č. 260/2, k. ú. Buštěhrad (p. Kárníková)  

10. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků za účelem vybudování 

vodohospodářského díla mezi městem Buštěhrad a Vodárnami Kladno – Mělník, 

a. s.  – na stavbu: „Buštěhrad - ul. Javorová + 2 ul., splašková kanalizace“ 

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

Buštěhrad – centrum zájmového a neformálního vzdělávání 

12. Úkolování kontrolního výboru 

13. Obecná diskuze                                                                

 

Vyvěšeno: 18. 7. 2018        Ing. arch. Daniela Javorčeková 

 Sejmuto:             
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