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Návrh programu zasedání č.  6/2020 dne 24. 6. 2020 

Č.j .      1102/2020  

 

Návrh programu  

 zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

č. 6/2020 

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 

 (ul. Revoluční 1, Buštěhrad) 

Doba konání:  24. 6. 2020 od 17:30 hod.  

 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 5/2020  

3. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

4. Rozpočtové opatření 

5. Založení JSDH Buštěhrad 

6. Žádost SDH Buštěhrad o povolení užívání znaku města 

7. Schválení vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1382/3 (cca 6,5 

m2) 

8. Schválení zhotovitele na akci: Buštěhrad – územní studie a projekt sídelní zeleně 

9. Sválení nabídky na podání a administrace žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 115, 

OPŽP, na akci „Územní studie sídelní zeleně, Buštěhrad“ 

10. Výběr zhotovitele na akci VO a rozhlas SKALA v rámci přeložek NN  
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11. Akce „Vybavení odborných učeben ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad“ – organizace 

zjednodušeného podlimitního řízení – nabídka firmy ACCON 

12. Vyvěšení záměru na pronájem obecního bytu v č. p. 128 

13. ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad – a) schválení převodu částky 80 tis. Kč 

z rezervního fondu do investičního fondu 

b) nařízení převedení 80 tis. kč, z rezervního fondu do rozpočtu zřizovatele 

14. Žádost o povolení výjimky ze stavební uzávěry pro akce: 

1) Třinecké železárny - Modernizace zařízení pro detekci vad 

2) MoD investment - Stavební úpravy objektu čp. 697 

15. SK Buštěhrad: 

1) Schválení účelového daru 40 tis. 

2) Schválení poskytnutí bezúročné půjčky ve výši max. 80 tis. na koupi sekačky 

16. Žádost o posunutí hodiny nočního klidu 25. 7. 2020 (p. Salačová) 

17. Obecná diskuze   

                                                            

 

Vyvěšeno: 17. 6. 2020        Ing. arch. Daniela Javorčeková 

 Sejmuto: 24. 6. 2020 


