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Návrh programu zasedání č.  2/2021 dne 25. 1. 2020 

Č.j .   156 /2020  

 

Návrh programu  

 zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

č. 2/2021 

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: 25. 1. 2021 od 17:30 hod.  

 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 10/2020 a 1/2021  

3. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

4. Rozpočtové opatření 

5. Schválení prodeje části pozemku parc. č. 1049/1  

6. Schválení podání žádosti o dotaci „Sázíme budoucnost“ – výzva č. 9/2019. NPŽP, 

Prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích, Podoblast 5.4 Zlepšení 

funkčního stavu zeleně ve městech a obcích. Akce: Osázení pozemku kolem lípy 

svobody 

7. Podání žádosti o dotaci z MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT č. 

117D8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, akce: „Revitalizace 

budovy ZUŠ“ 
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8. Výběr zhotovitele na podání žádosti o dotaci vč. administrace z MMR - Podpora 

obnovy a rozvoje venkova, akce: „Revitalizace budovy ZUŠ“ 

9. Schválení podání žádosti o dotaci z NSA - Program č 162 52, Regionální sportovní 

infrastruktura 2020 – 2024, Výzva 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice 

nad 10 mil. Kč, akce: „Revitalizace sportovního areálu – výstavba zázemí SK 

Buštěhrad“ 

10. Výběr zhotovitele – podání žádosti o dotaci na podání žádosti o dotaci vč. 

administrace z NSA - Program č 162 52, Regionální sportovní infrastruktura 2020 

– 2024 na akci: „Revitalizace sportovního areálu – výstavba zázemí SK Buštěhrad“ 

11. Schválení spolupráce s JRK – odpady 

12. Schválení pověřence GDPR – výběr z nabídek 

13. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci  „město Buštěhrad – rozšíření mateřské 

školy“ 

14. Zařazení do registru čekatelů na byt v DPS 

15. Přidělení bytu v DPS 

16. Schválení pronájmu hrobového místa XIX-1a/UH  

17. Schválení pronájmu nájem okénka v kolumbáriu, označení  místa L-II-15/UK. 

18. Obecná diskuze  

                                                

Vyvěšeno: 18. 1. 2021        Ing. arch. Daniela Javorčeková 

 Sejmuto: 25. 1. 2021 


