Městský úřad Čáslav
v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění informuje o konání zasedání

Zastupitelstva města Čáslavi,
svolaného starostou města Ing. Jaromírem Strnadem v souladu
s § 92 odst. 1 zákona o obcích

na pondělí dne 11. 12. 2017 od 17:00 hodin
na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi
Program:
Kontrola plnění usnesení
Dotazy a připomínky občanů
Prezentace pietního místa scénografa Josefa Svobody, Tereza Hejnová
Dotazy a připomínky zastupitelů
Rozpočtové opatření č. 4/2017
Delegace k uskutečňování rozpočtových opatření
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Čáslavi na roky 2019 až 2023
Návrh rozpočtu Města Čáslavi na rok 2018
Schválení rozdělení výdajů rozpočtu v části paragrafu 3900
Obecně závazná vyhláška města Čáslavi č. 4/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Delegování zástupců na valné hromady
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Městskou policií Čáslav uzavřená mezi
městem Čáslav a obcí Vrdy
Nakládání s nemovitým majetkem:
o a) prodej bytové jednotky č. 13, č.p.1308
o b) prodej bytové jednotky v ul. Žitenická 1277/4
o c) prodej části pozemku p.č. 2441/6
o d) záměr převzít čp. 471 (sokolovna)
o e) záměr směnit část pozemku p.č. 1957/1 ve vlastnictví města Čáslav a pozemek st.p.č. 296 ve vlastnictví F. P.
o f) odkoupení:
 podílu ideální ¼ pozemku p.č. 3818, p.č. 196/1, p.č. 196/5, část pozemku p.č. 2208 a p.č. 2555 od M. Ž.
 podílu ideální ¼ části pozemku p.č. 2208 a p.č. 2555 od paní M. Ž.
o e) prodej části pozemku p.č. 196/3
o f) záměr odkoupit spoluvlastnický podíl ½ pozemku p.č. 1634/5
Program regenerace městské památkové zóny pro období 2018 – 2022
Zápis o periodické kontrole hospodaření některých středisek Čáslavské servisní, s.r.o.
Odpis nedobytné pohledávky
Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města
Schválení žádosti o dotaci z MMR
Schválení projektu následného využití revitalizovaného území
Návrh jednacího řádu Zastupitelstva města Čáslavi
Návrh termínů pro zasedání zastupitelstva v roce 2018

Důvodové zprávy k projednání budou k dispozici na elektronické úřední desce MěÚ 5 dní před zasedáním zastupitelstva města.

