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Návrh programu zasedání č. 4/2022 dne 27. 4. 2022 

Č.j .  818 /2022  

 

Návrh programu  

 zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

č. 4/2022 

 

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. 4. 2022 od 17:30 hod.  

 

1. Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky 

2. Schválení zápisu ze zasedání č. 3/2022  

3. Kontrola usnesení 1-3/2022 

4. Návrh programu / doplnění programu/ schválení programu zasedání 

5. Rozpočtové opatření 

6. Výběr dodavatele na akci „Buštěhrad u MŠ – VO“ 

7. Darovací smlouvy – schválení účelových darů na opravu dešťové kanalizace 

8. Prodej části pozemku parc. č. 1078 o výměře cca 30 m2, v k. ú. Buštěhrad  

9. Schválení záměru pronájmu hrobového místa.  

 
a) Označení hrobového místa M – XIX-10/UH (urnový hrob), na pohřebišti 

Buštěhrad. Přibližné rozměry hrobu jsou délka 0,90 m x šířka 0,70 m, což je celkem 
0,63 m2.  
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b) Označení hrobového místa L-III-5/UK (kolumbárium), na pohřebišti 

Buštěhrad. Přibližné rozměry hrobu jsou délka 0,40 m x šířka 0,45 m, což je celkem 
0,18 m2.  

 

10. Souhlas s užitím znaku města – Český svaz chovatelů z. s., Základní organizace 

chovatelů zpěvných kanárů Buštěhrad 

11. ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad - schválení pořízení vybavení nad 40 tis. Kč 

12. Obecná diskuze                    

 
 

       Vyvěšeno: 20. 4. 2022        Ing. arch. Daniela Javorčeková 

 Sejmuto: 27. 4. 2022  
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