
 

 

 
 

 

Městský úřad Čáslav 

v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informuje o konání zasedání 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČÁSLAVI, 
svolaného starostou města, JUDr. Vlastislavem Málkem,  

na pondělí, 13.9.2021, od 17:00 hodin 
na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi 

 

 

 

PROGRAM: 

➢ Kontrola plnění usnesení z řádného zasedání ZM (21.6.2021) a z mimořádného zasedání ZM (9.8.2021) 

➢ Dotazy a připomínky občanů 

➢ Aktuální informace z Městské nemocnice Čáslav 

➢ Rozpočtové opatření č. 4/2021 

➢ Schválení spolupráce se spol. Trigema Building a.s., na realizaci projektů rezidenčního bydlení na území 

města Čáslavi 

➢ Schválení spolupráce se spol. PROFISTAV Litomyšl a.s. na realizaci projektů rezidenčního bydlení      

na území města Čáslavi 

➢ Smlouva o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti 

➢ Změna č. 4 územního plánu Čáslav 

➢ Odkup pozemku p.č. 2444/9 v k.ú. Čáslav  

➢ Nabytí pozemku p.č. 341/9 a pozemku p.č. 2117/37 v k.ú. Čáslav  

➢ Směna pozemku p.č. 150/7 za část pozemku p.č. 150/6, pozemek st.p.č. 2378 a část pozemku st.p.č. 2379 vše 

v k.ú. Čáslav 

➢ Zrušení usnesení + neschválení záměru prodat část pozemku p.č. 2089 a část pozemku p.č. 1786/3 v k.ú. 

Čáslav 

➢ Neschválení záměru prodat část pozemku p.č. 1744/4, část pozemku p.č. 1744/46, část pozemku p.č. 1744/72 

a část pozemku p.č. 1744/73 vše v k.ú. Čáslav 

➢ Záměr prodat část pozemku p.č. 358/1 a část pozemku p.č. 358/36 v k.ú. Čáslav 

➢ Záměr prodat pozemek p.č. 2038/1 v k.ú. Čáslav  

➢ Záměr prodat pozemek p.č. 1420/3 v k.ú. Čáslav 

➢ Dotazy a připomínky zastupitelů 

 
 

 

Důvodové zprávy k projednání  

budou k dispozici na elektronické úřední desce Městského úřadu v Čáslavi 5 dní před zasedáním. 
 

Z jednání zastupitelstva bude vysílán přímý přenos – odkaz najdete na webu města (www.meucaslav.cz)                          

a oficiálním facebooku města (ČÁSLAV – město, které máme rádi) před zahájením jednání.  

 

Zasedání zatupitelstva města se bude řídit aktuálními nařízeními Vlády ČR,  

která budou vydaná v souvislosti s výskytem koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/  

http://www.meucaslav.cz/

