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Návrh programu zasedání č.  6/2021 dne 26. 5. 2021 

Č.j .   1033 /2021  

 

Návrh programu  

 zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

č. 6/2021 

 

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: 26. 5. 2021 od 17:30 hod.  

 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 5/2021  

3. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

4. Rozpočtové opatření 5/2021 (na vědomí) a 6/2021 

5. Schválení účetní závěrky města Buštěhrad za rok 2020 

6. Schválení závěrečného účtu města Buštěhrad za rok 2020 

7. Pořízení regulačního plánu „U Potoka“ 

8. Schválení podání žádosti o dotaci z MZe - 129 403 Podpora opatření pro 

zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I, název projektu:

 „Buštěhrad, vodovod Bouchalka“ 
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9. Schválení uzavření smlouvy na podání a administraci žádosti o dotaci z MZe- 

129 403 Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku 

vody I, název projektu: „Buštěhrad, vodovod Bouchalka“ 

10. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky projektu „Realizace zeleně 

v intravilánu města Buštěhrad“ 

11. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky projektu “Zhotovení projektové 

dokumentace na akci: Revitalizace Kladenské ulice, Buštěhrad“ 

12. Schválení podání žádostí na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod 

pozemků parc. č. 1560/1, 1560/4 a 2067 

13. Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo stavby „Rozšíření MŠ Buštěhrad“ 

14. Schválení dodatku č. 1 k příkazní smlouvě o provedení výkonu technického 

dozoru investora č. 20007  

15. Schválení pronájmu obecního bytu v č. p. 65 

16. Obsazení dvou volných bytů v DPS 

17. Smlouva o partnerství v rámci organizace destinačního managementu mezi 

městem Buštěhrad a Kladensko – Slánsko, z. s. 

18. Vyvěšení záměru na výpůjčku části pozemků pro umístění kontejnerů na sběr 

textilu – Kloktex help nadační fond a HELP TEX, z. s. 

19. Vstupní prohlášení zastupitelstva k tvorbě adaptační strategie a zájmu reagovat 

na předpokládané změny klimatu na území města 

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

stavby č.  IV-12-6028237 Buštěhrad Na Skalech, parc. č. 933 KNN mezi městem 

Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s.  

21. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č: IV-12-6025543/VB/002, 

Buštěhrad, U Kapličky – TS, kVN, kNN mezi městem Buštěhrad a ČEZ 

Distribuce, a. s. 

22. Obecná diskuze                    



 
 

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.  6/2021 dne 26. 5. 2021 

                   

 

Vyvěšeno: 19. 5. 2021        Ing. arch. Daniela Javorčeková 

 Sejmuto: 26. 5. 2021  


