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Návrh programu zasedání č.  8/2020 dne 23. 9. 2020 

Č.j  1771 /2020  

 

Návrh programu  

 zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

č. 8/2020 

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:  23. 9. 2020 od 17:30 hod.  

 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 7/2020  

3. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

4. Rozpočtové opatření 

5. Návrh na konání místního referenda  

6. Výběr dodavatele na akci: Buštěhrad – rekonstrukce kuchyně v objektu mateřské 

školy v Buštěhradě 

7. Výběr dodavatele na akci: Vybavení odborných učeben ZŠ a MŠ Oty Pavla 

Buštěhrad 

8. Výběr dodavatele na akci: Obnova sportoviště v ZŠ Buštěhrad 

9. Vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1000 (o výměře 60 m2) 

10. Schválení propachtování části pozemku parc. č. 1560/2 (p. Lukešová) 
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11. Schválení propachtování části pozemku parc. č. 1382/3 (p. Karásková) 

12. Smlouva o řízení projektu v době udržitelnosti – cyklostezka mezi městem 

Buštěhrad a LKA, s. r. o. 

13. Rozšíření MŠ Buštěhrad – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem 

Buštěhrad a společností Martin Vršecký, s. r. o. 

14. Schválení výše nájemného v sociálním bytě č. 1 v č. p. 65 

15. Schválení navýšení odměn pro volební komisaře 

16. Revokace usnesení č. 16 ze zasedání 6/2020 (účelový dar pro SK Buštěhrad) 

17. SK Buštěhrad – žádost o nákup a zapůjčení kontejneru 

18. Smlouva o spolupráci mezi městem Buštěhrad a společností Družstvo 

EUROSIGNAL (budování sítě elektronických komunikací) 

19. Schválení podání žádosti o dotaci z dotačního titulu 9/2019 NP P  Sázíme 

budoucnost , která bude realizována spolkem  utura academica z.s. a dále jeho 

pobočným spolkem  Acer, pobočný spolek  utura academica z.s. 

20. Pronájem hrobového místa D-II-9/K8 (p. Jolana Anna Křiváčková) 

21. Obecná diskuze   

                                                            

 

Vyvěšeno: 16. 9. 2020        Ing. arch. Daniela Javorčeková 

 Sejmuto: 23. 9. 2020 


