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Návrh programu zasedání č.  9/2020 dne 4. 11. 2020 

Č.j .  2040/2020  

 

Návrh programu  

 zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

č. 9/2020 

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: 4. 11. 2020 od 17:30 hod.  

 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 8/2020  

3. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

4. Rozpočtové opatření 

5. Výběr dodavatele na akci: „Pořízení sběrných nádob v Buštěhradu“ 

6. Strategický plán města na období 2021 - 2031 

7. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Buštěhrad pro rok 2021 

8. ZUŠ Buštěhrad: a) Souhlas s prodejem klavíru Petrof – inv. č. 674 

b) Schválení převodu 250 000,- z rezervního fondu do fondu 

reprodukce majetku (investičního fondu) 

9. DPS Buštěhrad – schválení nákupu nového automobilu 
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10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemní 

komunikaci a podmínkám stavby a provozu na akci: „Buštěhrad, Bouchalka – 

veřejné osvětlení“, mezi Středočeským krajem zastoupeným KSÚS a městem 

Buštěhrad 

11. Schválení podání žádosti o dotaci z MMR, program Podpora obnovy a rozvoje 

venkova, Dotační titul - Podpora obnovy místních komunikací, Název projektu -

 „Obnova místních komunikací ve městě Buštěhrad – II. etapa“ 

12. Nabídka firmy TNT Consulting na podání a administraci žádost o dotaci na akci 

 „Obnova místních komunikací ve městě Buštěhrad – II. etapa“ včetně 

výběrového řízení 

13. Schválení podání žádosti o dotaci z OPŽP, aktivita 1. 4. 3, na projekt: 

„Vybudování digitálního povodňového plánu a varovného výstražného systému 

ochrany před povodněmi pro město Buštěhrad“ 

14. Nabídky firmy ACCON environment, s. r. o. na zpracování a podání žádosti o 

dotaci z OPŽP 

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

16. Rozšíření MŠ Buštěhrad – dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mezi městem 

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

17. Oprava Tarasu v ulici Oty Pavla – Dodatek č. 1 

18. ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad:  a) revokace usnesení č. 14 ze zasedání 6/2020  

b) schválení převodu částky 263 079,- Kč z rezervního fondu do 

fondu investic 

19. SK Buštěhrad – žádost o účelový dar 

20. Volební řád pro volby do Školské rady při ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad  

21. Obecná diskuze   
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Vyvěšeno: 27. 10. 2020        Ing. arch. Daniela Javorčeková 

 Sejmuto: 4. 11. 2020 
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