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Návrh programu zasedání č. 3/2022 dne 21. 11. 2022 

Č.j .2369/2022  

 

Návrh programu  

 Zasedání zastupitelstva města Buštěhradu 

č. 3/2022 

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 – spolková místnost, přízemí 

 (ul. Revoluční 1, Buštěhrad) 

Doba konání: 21. 12. 2022 od 17:30 hod.  

1. Zahájení zasedání 

2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky 

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 2/2022  

4. Návrh/doplnění programu zasedání 

5. Rozpočtové opatření 

6. Schválení rozpočtu města na rok 2023 

7. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na období r. 2024 – 2026 

8. Pověření starostky k provedení nutných rozpočtových opatření ke konci roku 2022 

dle zákona 

9. Stanovení počtu členů Bezpečnostního a dopravního výboru 

10. Stanovení výše příspěvku na úpravu zevnějšku (ošatného) zastupitelům 

provádějícím slavnostní obřady a matrikářce na r. 2023. 

11. Odměny členům výborů 

12. Schválení pronájmu pozemku parc. č. 876/4  

13. Schválení prodeje části pozemku parc. č. 528/1 o výměře 34 m2 
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14. Schválení zhotovitele na projektovou dokumentaci – zámek – východní křídlo, DVD 

15. Schválení podání žádosti o dotaci z Programu 2023 pro poskytování dotací na 

obnovu památek z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a 

obnovy památek (tematické zadání "Obnova památek určených ke společenskému 

využití) na akci: zámek Buštěhrad – obnova sklepení 

16. Schválení pracovního poměru zastupitele 

17. Nabídka na administraci a organizace veřejné zakázky pro město Buštěhrad – Svoz 

odpadů 

18. Prodloužení nájmu v azylovém bytě v DPS 

19. Na vědomí: ZUŠ Buštěhrad – Dodatek č. 3 

20. Pořízení automobilu pro DPS Buštěhrad 

21. Zvýšení nájemného spolkům v objektu Kladenská 207 

22. Schválení darovací smlouvy mezi Spolkem rodičů ZŠ Buštěhrad a ZŠ a MŠ Oty Pavla 

Buštěhrad (finanční dar 124 4000,- na nové venkovní herní prvky) 

23. Obecná diskuse 

 

       Vyvěšeno: 14. 12. 2022        Ing. arch. Daniela Javorčeková 

 Sejmuto: 21. 12. 2022  
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