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

Č.j . :1543 /  2018  

 

Návrh programu  

 zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

č. 8/2018 

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:  12. 9. 2018 od 17:30 hod.  

 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Kontrola usnesení ze zasedání č. 7/2018 

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 7/2018  

4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

5. Rozpočtové opatření 

6. Schválení úvěru na nákup pozemků od AVE Kladno, a. s. od ČSOB Kladno 

7. Smlouva mezi městem Buštěhrad a AVE Kladno, a. s., na odkoupení pozemků 

parc. č. 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 

8. Žaloba společnosti AVE na zrušení stavební uzávěry – ztotožnění se 

zastupitelstva s vyjádřením města č. j. 996/2018 ze dne 19. 6. 2018 
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9. Dohoda mezi městem Buštěhrad a AVE na zpětvzetí žaloby 

10. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc. č. 2187/4 o výměře 609 m2 v k. ú. 

Buštěhrad – od KSÚS městu Buštěhrad (pro sběrný dvůr)  

11. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1153 (cca 3 m2) 
 

12. Podání žádosti o dotaci: Kompostéry pro občany města Buštěhradu (OPŽP – 

specifický cíl 3.1 – prevence vzniku odpadů v rámci výzvy č. 68) 

13. Uzavření příkazní smlouvy se společností TNT Consulting s. r. o. (podání žádosti 

o dotaci – kompletní administrace včetně zadávacího řízení na dodavatele) 

14. Výběr dodavatele na akci: Kompostéry pro občany města Buštěhradu – 

společnost MEVA-TRADE, s. r. o., nabídková cena – 725 900,- kč bez DPH 

15. Plánovací smlouva mezi městem Buštěhrad a ing. Jiřím Čtrnáctým – přístupová 

cesta k pozemku parc. č. 2104 

16. Žádost o výjimku ze stavební uzávěry – Strojírna Tedesco, a. s. – SVT Park, hala 

H5 – k. ú. Buštěhrad – vestavba zázemí pro zaměstnance a kanceláří do haly, 

základy pro výrobní stroje, posílení přípojky el. energie 

17. Podání žádosti o dotaci: Program záchrany architektonického dědictví MK + 

schválení nutné minimální finanční spoluúčasti dle zásad programu - na akci: 

zámek Buštěhrad – obnova části středního křídla pro potřeby MěÚ 

18. Podání žádosti o dotaci: OP Zaměstnanost – pracovník knihovny a infocentra 2 

19. Schválení smlouvy o výpůjčce a následném darování kontejneru na sběr 

použitého textilu mezi MÚLP a městem Buštěhrad 

20. Obsazení volného bytu v DPS Buštěhrad 

21. Nákup nových PC a notebooků pro město a jeho příspěvkové organizace – výběr 

dodavatele 

22. ZUŠ Buštěhrad – žádost o snížení neinvestičního příspěvku na rok 2018 

23. ZŠ a MŠ Oty Pavla - schválení výjimky z nejvyššího počtu žáků v prvních třídách 

24. Úkolování kontrolního výboru 
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25. Obecná diskuze                                                                

 

Vyvěšeno: 5. 9. 2018        Ing. arch. Daniela Javorčeková 

 Sejmuto:             

 


