
 
 

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.  10/2021 dne 27. 10. 2021 

Č.j .  2055/2021  

 

Návrh programu  

 zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

č. 10/2021 

 

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: 27. 10. 2021 od 17:30 hod.  

 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 9/2021  

3. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

4. Kontrola usnesení 

5. Rozpočtové opatření 

6. Obecně závazná vyhláška města Buštěhradu č. 3/2021 k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje 

používání zábavní pyrotechniky 

7. Smlouva o dílo mezi městem Buštěhrad a ALBET Stavební, s. r. o. – oprava 

havarijního stavu dešťové kanalizace etapa C části infrastruktury IS Buštěhrad  
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8. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální 

služby na rok 2021 mezi Středočeským krajem a DPS Buštěhrad  

9. Pronájem části pozemku parc. č. 2304 o výměře cca 100 m2 společnosti 

UNIMOSERVIS, s. r. o.  

10. Dohoda o změně plánovací smlouvy na veřejnou technickou a dopravní 

infrastrukturu – bez podpory města, mezi městem Buštěhrad a OIR TRADING, a. 

s. 

11. Vyvěšení záměru na prodej pozemku parc. č. 2074 o výměře 932 m2  

12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Buštěhrad 

a GasNet, s. r. o., zastoupenou na základě plné moci společností GasNet Služby, 

s. r. o. – pozemky parc. č. 2396 a 2410 

13. ZUŠ Buštěhrad – žádost o rozšíření doplňkové činnosti 

14. Podání žádosti o dotaci z programu MK ČR „Informační služby knihoven pro rok 

2022“ VISK 3 – pořízení počítačů a další techniky pro knihovnu  

15. Podání žádosti o dotaci z programu MK ČR „Vydávání neperiodických publikací 

pro rok 2022“ - vydání původních textů RNDr. Karla Žebery, DrSc., název 

projektu - Buštěhrad v dávnověku a jiná vyprávění 

16. Obecná diskuze                    

                   

 

Vyvěšeno: 20. 10. 2021        Ing. arch. Daniela Javorčeková 

 Sejmuto: 27. 10. 2021  

 


