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Návrh programu zasedání č. 10 / 2019 dne 27. 11. 2019 

Č.j . :      2023 /  2019  

 

Návrh programu  

 zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

č. 10/2019 

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:   Zámecký sál, MěÚ -  2. patro 

 (ul. Revoluční 1, Buštěhrad) 

Doba konání:  27. 11. 2019 od 17:30 hod.  

 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 9/2019  

3. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

4. Rozpočtové opatření 

5. OZV Města Buštěhradu č. 3/2019 o místních poplatcích 

6.  OZV Města Buštěhradu č. 6/2019 kterou se stanoví systém komunitního    

 kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné       

 zeleně na území města Buštěhradu 

7. Řád veřejného pohřebiště 

8. Rozhodnutí o zrušení VŘ na přístavbu MŠ a vypsání nového VŘ 

9. Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z rozpočtu města 

Buštěhradu na rok 2020 
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10. Dodatek  č. 1 ke smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje mezi 

městem Buštěhrad a firmou Černohlávek Oil 

11. Smlouva o dílo mezi městem Buštěhrad a psím útulkem Buštěhrad 

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

stavby (parc. č. 1077/1 a 991/6 v k. ú. Buštěhrad) mezi městem Buštěhrad a %CEZ 

Distribuce, a. s.  

13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (akce 

„Buštěhrad rozvody v. o. podél hřbitova a cyklostezky“) mezi městem Buštěhrad 

a Středočeským krajem zastoupeným KSÚS 

14. Projednání přerušení provozu MŠ od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 

15. Žádost ZUŠ o využití neinvestičního příspěvku města na rok 2019 na pokrytí DPP 

– na vědomí 

16. Diskuse na téma odpadů 

17. Program „Kompostuji, nepotřebuji hnědou popelnici“ 

18. Obecná diskuze   

                                                              

Vyvěšeno: 20. 11. 2019        Ing. arch. Daniela Javorčeková 

 Sejmuto: 27. 11. 2019     starostka 
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