Zápis
ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ),
které se konalo dne 26.10.2016 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1
č. 11/2016
Č.j. 1920/2016/1
Přítomni: Daniela Javorčeková , Magda Kindlová, Milan Mudra, Pavel Vavruška, Jiří Müller, Pavel
Mikšovic, Antonín Jeřábek, Jan Mrkvička, Linda Libertinová
Omluveni: Věra Mrázková, Jiří Blesk
V sále přítomno v době zahájení 8 občanů
Pořizován audio záznam.
1. Zahájení zasedání
Zasedání zastupitelstva města zahájila v 17.35 hod. a dále řídila starostka města Daniela
Javorčeková (dále jako předsedající). Předsedající přivítala přítomné a konstatovala, že zasedání
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, z celkového počtu 11 členů zastupitelstva bylo
přítomno 9 zastupitelů, takže zasedání je schopno se usnášet ve všech bodech programu. Informace
o konání zasedání byla zveřejněna v souladu se zákonem na obou úředních deskách MěÚ.
Za ověřovatele zápisu tohoto zasedání předsedající navrhla Pavla Mikšovice a Jiřího Müllera
Zapisovatelkou tohoto zasedání byla navržena Jana Zemanová.
K návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu určuje ověřovatele zápisu Pavla Mikšovice a
Jiřího Müllera, a jako zapisovatelku schvaluje Janu Zemanovou
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 1 schválen 9 hlasy

2.

Kontrola usnesení ze zasedání č. 9/2016 a č. 10/2016
Předsedající předala slovo předsedovi kontrolního výboru A. Jeřábkovi, který uvedl, že
kontrola usnesení obou zasedání byla provedena dne 26.10.2016. Všechna usnesení přijatá na
předchozích zasedání byla naplněna.
MěZ vzalo tuto zprávu na vědomí.

3. Schválení zápisu ze zasedání č. 9/2016 ze dne 27.9.2016 a 10/2016 ze dne 5.10.2016
Předsedající konstatovala, že ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zápis přečetli, připomínky k
zápisu byly zapracovány, a ověřovatelé svými podpisy potvrdili jeho správnost.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zápis ze zasedání č. 9/2016 ze dne
27.9.2016 a zápis č. 10/2016 ze dne 5.10.2016..
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 3 byl schválen 9 hlasy
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4. Návrh programu zasedání
Předsedající seznámila přítomné s navrženým programem jednání, který byl zveřejněn na úředních
deskách a navrhla úpravu programu jednání – doplnění bodů:
Bod č. 11 – Schválení předložené studie revitalizace sportovního areálu – předsedající navrhuje tento
bod přesunout na příští zasedání, protože stále ještě probíhají jednání s vedením fotbalového klubu a
projektantem, který navrhuje úpravu sportovního areálu.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Předsedající navrhuje zařadit nové znění bodu č. 11 – Páteřní komunikace v průmyslové zóně KladnoVýchod – představení vyhledávací studie zhotovené firmou NOZA s.r.o., schválení varianty, která bude
pro město nejvhodnější.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1 (P. Vavruška)
Bod. č.14 – Schválení nové ředitelky DPS Buštěhrad p. Šárky Vojnové
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod. č. 15 – Podnět do nového ÚP – žádost Ing. Hnidky na přeměnu funkčního využití pozemku parc.č.
1831/5 ze sportovní plochy na zahradnictví (smíšené obytné území)
Pro: 8
Proti: 1 (J. Müller)
Zdržel se: 0
Bod č. 16 – Vyvěšení záměru na prodej pozemků parc.č. 1954/3 a 2373, k.ú. Buštěhrad, (část
komunikace U Panelárny, zájemce SVT Park).
Pro: 7
Proti: 2 (J.Müller, A. Jeřábek)
Zdržel se : 0
Bod. č. 17 – na vědomí – vypovězení smlouvy dodavateli plynu (nákup energií na burze)
V souvislosti s doplněním programu dochází k přečíslování bodů programu.
Návrh doplněného programu zasedání:
Zahájení zasedání, volba ověřovatelů a zapisovatelky
Kontrola usnesení ze zasedání č. 9/2016 a č. 10/2016
Schválení zápisu č. 9/2016 ze dne 27.09.2016 a č. 10/2016 ze dne 5.10.2016
Návrh programu – doplnění programu – schválení programu zasedání
Rozpočtové opatření
Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry – výstavba montované haly na pozemku prarc.č. 2501,
k.ú. Buštěhrad, spol. Obytné vozy s.r.o.
7. AZ Elektrostav, a.s. – žádost o odkup parcely parc.č. 876 v k.ú. Buštěhrad (stavba trafostanice)zveřejnění záměru
8. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Buštěhradu pro rok 2017
9. Schválení podání žádosti o dotaci z programu Opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve
vlastnictví obcí z Min. zemědělství, podprogram 129 293, na projekt „Rekonstrukce odtokového
kanálu rybníka ve městě Buštěhrad“ + schválení nutné finanční spoluúčasti města ve výši 20% podle
podmínek dotačního programu.
10. Dodatky č. 2 a 3 ke smlouvě o dílo č. 150/2015 s firmou Bursík Holding a.s. (akce Navýšení
kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad)
11. Páteřní komunikace v průmyslové zóně Kladno-východ, představení vyhledávací studie zhotovené
firmou NOZA s.r.o., a schválení varianty, která bude pro město nejvhodnější.
12. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu kapličky na Náměstí do majetku města (ÚZSVM)
13. Schválení dodatku ke smlouvě s firmou ARCHATT – fasáda severní části zámku
14. Schválení nové ředitelky DPS Buštěhrad p. Šárky Vojnové
15. Podnět do nového ÚP – žádost Ing. Hnidky na přeměnu funkčního využití pozemku parc.č. 1831/5
ze sportovní plochy na zahradnictví (smíšené obytné území)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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16. Zveřejnění záměru na prodej pozemků parc.č.
1954/3 a 2373, k.ú.
komunikace U Panelárny, zájemce SVT Park)
17. Na vědomí – vypovězení smlouvy dodavateli plynu (nákup energií na burze)
18. Úkolování kontrolního výboru
19. Obecná diskuze

Buštěhrad

(část

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje upravený program zasedání městského
zastupitelstva č. 11/2016
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 4 byl schválen 9 hlasy.
5. Rozpočtové opatření č. 17/2016
Předsedající seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 17/2016, které svým rozsahem
podléhá schválení zastupitelstvem města /návrh je přílohou tohoto zápisu/.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2016.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se. 1 (L. Libertinová)
Návrh usnesení č. 5 byl schválen 8 hlasy.
6. Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry-výstavba montované haly na pozemku parc.č. 2501,
kú. Buštěhrad, firma Obytné vozy s.r.o.
Firma Obytné vozy s.r.o. se sídlem v Brandýsku, žádá o udělení výjimky ze stavební uzávěry k parcele
č. 2501, k.ú. Buštěhrad, za účelem výstavby 2 hal (výška haly 7 m) pro účely půjčovny, prodeje
obytných vozů a karavanů a prodejny s kempinkovým příslušenstvím.
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro výstavbu
montované haly na pozemku parc. č. 2501, k.ú. Buštěhrad, pro firmu Obytné vozy s.r.o., se sídlem
v Brandýsku.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 6 byl schválen 9 hlasy.
7. AZ Elektrostav, a.s. – žádost o odkup parcely parc.č. 876 v k.ú. Buštěhrad /stavba trafostanice/vyvěšení záměru
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. jako vlastník budovy trafostanice, která je umístěna na pozemku parc. č.
876, jehož vlastníkem je město Buštěhrad, nabízí možnost odkupu části tohoto pozemku.
L.Libertinová – kdo zaplatí vyhotovení geom. plánu? odp. – vše bude řešeno v rámci kupní smlouvy,
cílem bude, aby veškeré náklady spojené s odkupem pozemku hradila firma ČEZ.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku
parc.č. 876, k.ú. Buštěhrad, (pozemek pod budovou trafostanice) o výměře cca 20 m2 (přesná výměra
bude definována geom. plánem).
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 7 byl schválen 9 hlasy.
8. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Buštěhradu na rok 2017
Pravidla pro poskytování dotací zůstávají v podstatě stejná, dochází jen k několika změnám:
- Max. výše dotace je 110.000,- Kč/rok
- Žádost je třeba podat v termínu od 1.12.2016 do 20.1.2017
- Vyúčtování dotace je třeba podat do 20.1.2018
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu
města Buštěhradu na rok 2017.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 8 byl schválen 9 hlasy.
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9. Schválení podání žádosti o dotaci z programu
Opatření na rybnících a malých vodních
nádržích ve vlastnictví obcí u Min. zemědělství, podprogram 129 293, na projekt „Rekonstrukce
odtokového kanálu rybníka ve městě Buštěhrad“ + schválení nutné finanční spoluúčasti města ve
výši 20 % podle podmínek dotačního programu.
Předpokládaná cena díla je cca 1 800.000,- Kč vč. DPH.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje podání žádosti o dotaci z programu
Opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí u Ministerstva zemědělství ČR,
podprogram 129 293, na projekt „Rekonstrukce odtokového kanálu rybníka ve městě Buštěhrad“, dále
schvaluje finanční spoluúčast města ve výši 20% podle podmínek dotačního programu.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 9 byl přijat 9 hlasy.
10. Dodatky č. 2 a 3 ke smlouvě o dílo č. 150/2016 s firmou Bursík Holding, a.s. (akce Navýšení kapacity
ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad)
Stavba je zkolaudována a nyní probíhá zkušební provoz. V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že je
nezbytné, aby byly provedeny vícepráce, bez kterých by nebylo možné stavbu řádně dokončit. Rozsah a
cena provedených víceprací je předmětem Dodatků č. 2 a 3 ke smlouvě o dílo č. 150/2016, uzavřených
mezi Městem Buštěhrad a firmou Bursík Holding, a.s., IČ 28223063.
Předsedající dále uvedla, že ještě bude objednána výroba a instalace stříšky nad vstupní dveře do školy.
J.Müller – zda byla stříška součástí původního projektu? Odp. ne nebyla, ale jak projekt, tak i výroba
bude zadáno jako vícepráce.
J.Müller – jaká je předpokládaná cena projektu? Odp.: předpoklad je cca 10-15 tis. Kč.
J.Müller – kdy bude dokončena fasáda? Odp.: vzhledem k úpravám okolního terénu a povětrnostním
podmínkám bude fasáda dokončena v příštím roce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dodatky č. 2 a č. 3 ke Smlouvě o dílo č.
150/2015 uzavřenou mezi Městem Buštěhrad a firmou Bursík Holding. a.s., na akci „Navýšení kapacity
MŠ a ZŠ Oty Pavla v Buštěhradě“ a pověřuje starostku podpisem těchto Dodatků.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 10 byl schválen 9 hlasy.
11. Páteřní komunikace v průmyslové zóně Kladno-východ, představení vyhledávací studie zhotovené
firmou NOZA s.r.o., a schválení varianty, která bude pro Město nejvhodnější
Předsedající informovala o několika již existujících variantách plánovaného obchvatu města Buštěhradu.
Navržené trasy páteřní komunikace jsou pro Město nepřijatelné, a tak byla vypracována nová varianta,
označena písm. „E2“, která navazuje na plánovaný obchvat obce Velkého Přítočna. Trasa je vedena
průmyslovou zónou Dříň, podél haldy a napojuje se na komunikaci D7.
Časový horizont – předpoklad je cca 30 let.
J.Müller – požadovat zahloubení komunikace pod úroveň okolního terénu, protihluková opatření a
přemostění (pro pěší, cyklisty – propojení se Stehelčevsí)
S.Šumná – zda se bude rekonstruovat křižovatka u vodojemu, kde byl navržen kruhový objezd. Odp. na
stavbu bylo vydáno stavební povolení, ale vlastní realizace je neustále oddalována.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje pro výstavbu páteřní komunikace v
průmyslové zóně Kladno-východ variantu E2 za předpokladu, že část komunikace podél města
bude zahloubena, bude vyřešeno přemostění a protihlukové opatření.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 11 byl schválen 9 hlasy.
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12. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu kapličky na Náměstí do majetku města (ÚZSVM)
Převod kapličky do majetku města Buštěhradu byl projednáván již na jaře letošního roku, nyní je
připravena smlouva o bezúplatném převodu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu kapličky
na Náměstí do majetku Města, uzavřenou mezi Městem Buštěhrad a Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Pro: 8
Proti: 1 (P. Mikšovic)
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 12 byl schválen 8 hlasy.
13. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou ARCHATT – fasáda severní části zámku
Dílo bylo předáno dne 26.10.2016. Předmětem dodatku je specifikace víceprácí, které vyplynuly
v průběhu stavby, případně byly vyžádány objednatelem. Celková cena víceprací vč. DPH je 223.620,Kč
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16/2-12
na dodávku stavby „Zámek Buštěhrad – obnova úseku severní fasády“, uzavřenou mezi Městem
Buštěhrad a firmou ARCHATT PAMÁTKY, spol. s r.o., a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku.
Pro: 8
Proti: 1 (J.Müller)
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 13 byl schválen 8 hlasy.
14. Schválení nové ředitelky DPS Buštěhrad p. Šárky Vojnové.
Paní Šárka Vojnová byla na základě výběrového řízení jmenována zřizovatelem do funkce ředitelky
DPS Buštěhrad.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje paní Šárku Vojnovou do funkce ředitelky
DPS Buštěhrad.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 14 byl schválen 9 hlasy.
15. Podnět do nového ÚP – žádost Ing. Hnidky o přeměnu funkčního využití pozemku parc.č. 1831/5
ze sportovní plochy na zahradnictví (smíšené obytné území).
Uvedený pozemek byl součástí sportovního areálu, v r. 2001 byl prodán a od té doby je využíván jako
zahradnictví. Ve stávajícím ÚP je však stále veden jako sportovní plocha.
J.Müller- zda je nutné pozemek, který byl v minulosti určen pro sportovní účely převádět na pozemek
s jiným využitím? Odp.: nutnost to není, problém může vzniknout v případě, že nový majitel bude chtít
na uvedeném pozemku provádět výstavbu, která nebude v souladu s ÚP.
A. Jeřábek – uvedl, že je v zájmu města, aby tento pozemek zůstal vedený jako sportovní plocha bez
ohledu na to, co se na něm nyní provozuje a kdo je jeho majitelem.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje žádost Ing. Hnidky o změnu funkčního
využití pozemku parc.č. 1831/5 ze sportovní plochy na zahradnictví (smíšené obytné území).
Pro: 0
Proti: 9
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 15 byl zamítnut 9 hlasy.
16. Vyvěšení záměrů na prodej pozemků parc.č. 1954/3 a 2373 (část komunikace U Panelárny) –
zájemce SVT Park
Cílem společnosti SVT Park s.r.o. je zlepšení dopravní obslužnosti do areálu společnosti, Opravu této
komunikace a finanční zajištění chce společnost zajistit sama ze svých dotací a grantů. Z tohoto důvodu
potřebuje vlastnit všechny pozemky pod uvedenou komunikací. Město Buštěhrad je vlastníkem pozemků
parc.č. 1954/3 o výměře 121 m2 a parc.č. 2373 o výměře 3.075 m2, k.ú, Buštěhrad.
J.Müller navrhuje, aby v případě prodeje pozemku Město požadovalo zápis věcného břemene do KN,
aby předmětné pozemky byly využívány jako veřejná komunikace a nebyl na ně zamezen veřejný
přístup.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemků
parc.č. 1954/3 a parc.č. 2373, k.ú. Buštěhrad.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 16 byl schválen 9 hlasy.
17. Na vědomí – vypovězení smlouvy dodavateli plynu – (nákup energií na burze)
Předsedající informovala zastupitele o podání výpovědi spol. Innogy (dříve RWE) na odběr plynu pro
město s tím, že město hodlá nakupovat energie prostřednictvím burzy.
Zastupitelstvo města Buštěhradu vzalo tuto informaci na vědomí.
18. Úkolování Kontrolního výboru
Předseda KV předal zastupitelům stanovisko KV k problematice „4 oken“ – zastupitelé vyhodnotili
zprávu jako velice obecnou a nedostačující. Předsedající předala A. Jeřábkovi seznam dotazů, na které
zastupitelé požadují znát konkrétní a přesné odpovědi. Veškeré podklady, které jsou k uvedené věci na
MěÚ, jsou KV k dispozici.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Buštěhradu ukládá kontrolnímu výboru města Buštěhradu, aby na
základě zadaných dotazů vypracoval konkrétní a podrobnou zprávu. Termín: 20.12.2016
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 19 byl schválen 9 hlasy.
19. Obecná diskuze
L.Libertinová – nájem garáže v areálu Mateřské školky? Odp. nájem garáže je uveden v nájemní
smlouvě na služební byt, případnou úpravu smlouvy je nutné projednat s JUDr. Sladkou.
P. Mikšovic – parkování aut v Buštěhradě, telefonické spojení na preventisty kriminality v Buštěhradě
S.Šumná – zaparkované auto na Kladenské ulici před prodejnou p. Vinkla, nepořádek u kontejnerů na
tříděný odpad
J.Müllerová – označení aut. zastávky U Macíků značkami – vzniká problém s auty parkujícími přímo
před stánkem s občerstvením
J.Müller – opatřit parkoviště u parku U Macíků dopravní značkou „Parkoviště s parkovacím kotoučem“
(IP13b)
p. Jirků – vybudování vodovodního řádu na Bouchalku
Předsedající oznámila, že program zasedání byl vyčerpán, poděkovala přítomným zastupitelům a
zasedání v 19.00 hod. ukončila.
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Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Buštěhradu č. 11/2016
ze dne 26.10.2016
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 11/2016 ze dne 26.10.2016 přijalo tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu Pavla Mikšovice a Jiřího Müllera, a jako zapisovatelku Janu
Zemanovou.
Usnesením č. 3 – zápis ze zasedání č. 9/2016 ze dne 27.9.2016 a č. 10/2016 ze dne 5.10.2016
Usnesením č. 4- upravený program zasedání městského zastupitelstva č. 11/2016
Usnesením č. 5 – rozpočtové opatření č. 17/2016
Usnesením č. 6 – udělení výjimky ze stavební uzávěry pro výstavbu montované haly na
pozemku parc.č. 2501, k.ú. Buštěhrad, pro firmu Obytné vozy s.r.o. se sídlem v Brandýsku.
Usnesením č. 7 – zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc.č. 876, k.ú. Buštěhrad,
(pozemek pod budovou trafostanice) o výměře cca 20 m2 (přesná výměra bude definována geom.
plánem).
Usnesením č. 8 – Pravidlo pro poskytování dotací z rozpočtu města Buštěhradu na rok 2017
Usnesením č. 9 – podání žádosti o dotaci z programu Opatření na rybnících a malých vodních
nádržích ve vlastnictví obcí u Ministerstva zemědělství ČR, podprogram 129 293, na projekt „
Rekonstrukce odtokového kanálu rybníka ve městě Buštěhrad“, dále schvaluje finanční
spoluúčast města ve výši 20% podle podmínek dotačního programu.
Usnesením č. 10 – Dodatky č. 2 a č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 150/2015 uzavřenou mezi Městem
Buštěhrad a firmou Bursík Holding a.s. na akci „Navýšení kapacity MŠ a ZŠ Oty Pavla
v Buštěhradě“ a pověřuje starostku podpisem těchto Dodatků.
Usnesením č. 11 – pro výstavbu páteřní komunikace v průmyslové zóně Kladno-východ variantu
E2 za předpokladu, že část komunikace podél města bude zahloubena, bude vyřešeno přemostění
a protihlukové opatření.
Usnesením č. 12 – smlouvu o bezúplatném převodu kapličky na Náměstí do majetku Města,
uzavřenou mezi Městem Buštěhrad a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesením č. 13 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16/2-12 na dodávku stavby „Zámek
Buštěhrad – obnova úseku severní fasády“, uzavřenou mezi Městem Buštěhrad a firmou
ARCHATT PAMÁTKY, spol. s r.o., a pověřuje starostku podpisem tohoto Dodatku
Usnesením č. 14 – paní Šárku Vojnovou do funkce ředitelky DPS Buštěhrad
Usnesením č. 16 – zveřejnění záměru na prodej pozemků parc.č. 1954/3 a parc.č. 2373, k.ú.
Buštěhrad
Zamítá:
Usnesením č. 15 – žádost Ing. Hnidky o změnu funkčního využití pozemku parc.č. 1831/5 ze
sportovní plochy na zahradnictví (smíšené obytné území)
Bere na vědomí
1. Kontrolu usnesení ze zasedání č. 9/2016 ze dne a č. 10/2016
2. Informaci o podání výpovědi spol. Innogy na dodávku plynu pro město Buštěhrad
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Ukládá:
1. Kontrolnímu výboru města Buštěhradu, aby na základě zadaných dotazů vypracoval
konkrétní a podrobnou zprávu. T. 20.12.2016

Zápis by vyhotoven dne 03.11.2016
Ověřovatelé:
Pavel Mikšovic

…………………………..

Jiří Müller

…………………………

Starostka města:
Ing. Arch. Daniela Javorčeková

……………………………………….

Přílohy: rozpočtové opatření č. 17/2016

