
 
 

Město Buštěhrad – Městský úřad Buštěhrad 
Revoluční 1/4 – 273 43 Buštěhrad 

IČ: 00234214 – e-mail: meu@mestobustehrad.cz 

www.mestobustehrad.cz 

 

Návrh programu zasedání č.  4/2021 dne 31. 3. 2021 

Č.j .   675 /2021  

 

Návrh programu  

 zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

č. 4/2021 

 

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: 31.03. 2021 od 17:30 hod.  

 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 3/2021  

3. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

4. Rozpočtové opatření 

5. Schválení podání žádosti o dotaci z Programu 2021 pro poskytování dotací z 

rozpočtu Středočeského kraje, ze středočeského Fondu podpory dobrovolných 

hasičů a složek IZS, Tematické zadání "Vybavení jednotek SDH obcí věcnými 

prostředky požární ochrany – ochrana obyvatelstva" 

1. Dotace spolkům na rok 2021 – Buštěhrad Sobě, z. s.  

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18/2020 mezi městem Buštěhrad a společností 

4SOFT, s. r. o. (Obnova sportoviště v ZŠ Buštěhrad) 
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3. Schválení propachtování části pozemku parc. č. 2495 

4. Schválení přijetí dotace z MŽP - 11531 - Operační program životní prostředí 2014-

2020 – akce Revitalizace zeleně v intravilánu města Buštěhrad, dotace ve výši 3 

284 251,95Kč 

5. Akce Zeleň v intravilánu – výběr zhotovitele  

6. Smlouva o smlouvě budoucí a dohoda o umístění staveb mezi městem Buštěhrad 

a společností 3SNET, s. r. o. (Optická infrastruktura Buštěhrad, datové rozvody – 

Buštěhrad I., II., V., VI. a Optická infrastruktura Buštěhrad - datové rozvody – 

Buštěhrad III., IV., VII.)   

7. Dohoda o zrušení veřejnoprávní smlouvy o plnění úkolů obecní policie mezi 

městem Buštěhrad a MP Kladno 

8. Vyvěšení záměru na prodej pozemku parc. č. 388, k. ú. Buštěhrad 

9. ZUŠ Buštěhrad a) Žádost o souhlas s přesunem finančních prostředku ve výši 

150 000,- Kč z rezervního fondu ZUŠ do  fondu reprodukce majetku 

b) Žádost o schválení koupě nového klavíru YAMAHA GB1 

10. Souhlas zastupitelstva města s dohodou o provedení práce zastupitele 

11. Žádost o použití znaku města (trhy Buštěhrad) 

12. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Buštěhrad a 

ČEZ distribuce, a. s., zastoupenou společností ELEKTROMONT Matějka, a. s. – 

kNN, Tyršova, parc. č. 1652. 

13. Obecná diskuze  

                                                

 

Vyvěšeno: 24. 3. 2021        Ing. arch. Daniela Javorčeková 

 Sejmuto: 31. 3. 2021  

 


