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Věc: Předávací protokol pro zastupitele města zvolených v komunálních volbách 2022  

Vážené zastupitelky a zastupitelé, 

pro zachování kontinuity rozvoje města, jsme pro vás připravili předávací protokol, který obsahuje 

všechny rozpracované akce, úkoly, dotace, aktuální finanční situaci, energetická opatření, vývoj kauzy 

daňového podvodu na skládce, personální zajištění městské nemocnice, návrh rozpočtu města a akční 

plán pro rok 2023. Zároveň budeme na listopadovém zasedání zastupitelstva schvalovat připravený 

střednědobý výhled města s analýzou financí a ratingem, který je zásadní pro další plánování. Městský 

úřad prošel řadou změn ve své vnitřní komunikaci, kdy jsou nastaveny e-procesy a jednotný informační 

systém v prostředí VERA. Zároveň jsou pojmenovány a zavedeny postupy pro vstřícný úřad směrem 

k občanům.  

Přílohy: 

1. Návrh rozpočtu města, rozpočtové opatření a akční plán pro rok 2023 

- Stav peněžitých prostředků na bankovních účtech města k 17.10.2022 činí 

189 578 442,55 Kč  

2. Ucelený přehled podaných dotací a projekty v udržitelnosti 

- Podané a schválené dotace v souhrnné výši 349 297 122,11 Kč 

3. Přehled dotací a projektů pro rozvoj základních škol v celkové výši 85 785 804,82 Kč z toho 

dotace 70 442 737,62 Kč 

4. Zápis pravidelných každotýdenních porad vedoucích s přidělenými úkoly 

5. Zpráva z činnosti pracovní skupiny ARCHITEKTURA 

6. Protokol o právních službách ve věci reklamace střechy a nouzového osvětlení v Dusíkově 

divadle proti zhotoviteli Realitní a stavební společnosti s.r.o. 

7. – 20. Energie a úsporná opatření  

MĚSTO ČÁSLAV 

 

 

 

http://www.meucaslav.cz/


MĚSTO ČÁSLAV 

 

 

2 / 2 
 

21.  Městská nemocnice Čáslav aktuální zpráva v personální oblasti. Průběžná zpráva s výsledky 

hospodaření je každý měsíc zasílána zastupitelům, nyní očekáváme zprávu za září 2022 

22. SKLÁDKA – poplatky za uložení odpadu, vývoj kauzy daňového podvodu 

23. Zápis z poslední schůzky Komise pro kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch 

 

Vážené kolegyně a kolegové, věříme, že navážete na naší práci, ve které s vámi budeme nadále 

pokračovat v roli zastupitelů. Kdykoliv se na nás můžete obrátit s žádostí o radu, vysvětlením detailů 

podkladů předávacího protokolu a nabízíme vám také naši osobní účast na jednání již rozpracovaných 

projektů. 

 

S pozdravem, 

 

 

JUDr. Vlastislav Málek      Martin Horský 

starosta města Čáslavi     místostarosta města Čáslavi 
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