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Návrh programu zasedání č. 1 / 2020 dne 22. 1. 2020 

Č.j . :   090 /2020  

 

Návrh programu  

 zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

č. 1/2020 

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:   MěÚ - zámecký sál, 2. patro 

 (ul. Revoluční 1, Buštěhrad) 

Doba konání:  22. 1. 2020 od 17:30 hod.  

 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 11/2020  

3. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

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

5. Obecní byt v č. p. 65 – schválení kategorie bytu 

6. Výběr dodavatele: Zhotovení PD na akcí Revitalizace areálu bývalých 

pivovarských sklepů 

7. Schválení podání žádosti o dotaci z Programu 2020 pro poskytování dotací 

z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek určených ke společenskému 

využití – na akci: Zámek Buštěhrad – revitalizace sklepení 

8. Schválení podání žádosti o dotaci z Programu 2020 pro poskytování dotací 

z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu“ 
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9. Schválení podání žádosti o dotaci na akci: Obnova sportoviště v ZŠ Buštěhrad 

10. Schválení podání žádosti o dotaci na akci: Přírodní zahrada MŠ Buštěhrad 

11. Schválení podání žádosti o dotaci z Programu na podporu informačních center 

Středočeského kraje pro rok 2020 

12. Schválení smlouvy s dotační firmou TNT Consulting na akci: 

a. Obnova sportoviště v ZŠ Buštěhrad 

b. Přírodní zahrada MŠ Buštěhrad 

13. Dotace spolkům 

14. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi 

vodárnami Kladno – Mělník, městem Buštěhrad a společností BEMETT 

nemovitostní uzavřený investiční fond, a. s. 

15. Obecná diskuze   

                                                              

Vyvěšeno: 15. 1. 2020        Ing. arch. Daniela Javorčeková 

 Sejmuto: 22. 1. 2020 
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