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Návrh programu zasedání č.  7/2020 dne 5. 8. 2020 

Č.j .  1384 /  2020  

 

Návrh programu  

 zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

č. 7/2020 

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:  5. 8. 2020 od 17:30 hod.  

 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 6/2020  

3. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

4. Rozpočtové opatření 

5. Obchvat Buštěhradu – prezentace jednotlivých variant a projednání pozice 

města 

6. Darovací smlouva mezi městem Buštěhrad a IB corp., a. s.  – přijetí dopravní 

infrastruktury a inženýrských sítí dle plánovací smlouvy  

7. Darovací smlouva mezi ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad a Spolkem rodičů ZŠ 

Buštěhrad – přijetí účelového daru 200 000,- Kč na venkovní herní prvky v areálu 

školy 

8. Schválení vyvěšení záměru na propachtování pozemku parc. č. 1560/2 (1048 m2) 
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9. Schválení vyvěšení záměru na propachtování pozemku parc. č. 2335 (6490 m2) – 

rybník Bouchalka 

10. Schválení vyvěšení záměru na prodej pozemků parc. č. 2486/2 a 2321/2 

11. Schválení podání žádosti o dotaci z PZAD MK na akci: Zámek Buštěhrad – 

záchrana a restaurování nástěnných maleb ve stř. křídle – I. etapa 

12. Schválení podání žádosti o dotaci z MMR, podprogram obnovy a rozvoje 

venkova, dotační titul 117d8220H, Podpora budování a obnovy míst aktivního 

odpočinku, na akci: Buštěhrad - revitalizace sportovního areálu – I. etapa 

13. Schválení přidělení obecního bytu č. 1 v č. p 128 (obálková metoda) 

14. Na vědomí: obsazení sociálních bytů v majetku města 

15. Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS (p. Biskup. P. Míšková) 

16. DPS Buštěhrad – nařízení převedení 71 000,- Kč, z rezervního fondu do rozpočtu 

zřizovatele 

17. Žádost o povolení výjimky ze stavební uzávěry pro akci: MoD investment - 

Stavební úpravy objektu čp. 697 

18. Rozšíření MŠ Buštěhrad – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Buštěhrad 

a společností Martin Vršecký, s. r. o. 

19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č. IV-12-6025543/SOBSVB/1 BUŠTĚHRAD U Kapličky TS, kVN, kNN mezi městem 

Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s.  

20. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č. IV-12-6025595/SOBSVB/1 BUŠTĚHRAD Květinová č. parc. 1821/12 kNN mezi 

městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s.  

21. Spolek Buštěhradské fórum – žádost o přesun položek v rozpočtu dotace 

 
22. Obecná diskuze   
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Vyvěšeno: 29. 7. 2020        Ing. arch. Daniela Javorčeková 

 Sejmuto: 5. 8. 2020 
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