
 
 

 

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, 22.06.2020, od 17:00 hodin 
na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi 

 

 

PROGRAM: 

➢ Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM, ze dne 20.04.2020 

➢ Dotazy a připomínky občanů 

➢ Závěrečný účet Města Čáslavi za rok 2019 

➢ Schválení účetní závěrky Města Čáslavi k 31.12.2019 

➢ Schválení zadání přezkoumání hospodaření Města Čáslavi za rok 2020 auditorské společnosti 

➢ Rozpočtové opatření č. 3/2020 

➢ Odpověď na otevřený dopis jednatele AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

➢ Rozdělení příspěvku od AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na rok 2020 

➢ Delegování zástupců města Čáslavi na valné hromady společností: 

 MVE PLUS, s.r.o. 

 VHS Vrchlice Maleč, a.s. 

 VODOVODY a KANALIZACE Havlíčkův Brod, a.s. 

➢ Obecně závazná vyhláška města Čáslavi č. 3/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi č. 

2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

➢ Obecně závazná vyhláška města Čáslavi č. 2/2020 o regulaci používání zábavní pyrotechniky 

➢ Poskytnutí individuální dotace na opravu historické budovy bašty za Evangelickým kostelem v Čáslavi 

➢ Poskytnutí individuální dotace na Kostky, výtvarnou část projektu Dvorky, doprovodného programu 

Formanovy Čáslavi 

➢ Poskytnutí k.ú. Čáslav pro činnost organizace DM Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko 

➢ Bezúplatné nabytí pozemků 658/72, 658/74 a 659/3 v k.ú. Čáslav 

➢ Bezúplatné nabytí pozemku 2403/2, v k.ú. Čáslav 

➢ Nabytí pozemku p.č. 1451/1 v k.ú. Čáslav; 

      Nabytí pozemku p.č. 2059/4 v k.ú. Čáslav 

➢ Záměr odkoupit část pozemku p.č. 1727/1 v k.ú, Čáslav 

➢ Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej bytu v novém bytovém domě 

➢ Záměr prodat nebytovou jednotku č.p. 1622/101 

➢ Schválení odpisu zaniklé pohledávky (poplatky za byt) za povinným T. M. 

➢ Schválení vyřazení pohledávky (poplatky za byt) za povinnou V. D. 

➢ Návrh na poskytnutí finančních dotací v sociální oblasti a zdravotnictví a dotaci z Programu kultura, spolková 

činnost a cestovní ruch, na rok 2020  

➢ Poskytnutí dotací z rozpočtu města Čáslav na rok 2020 z programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch 

➢ Dotazy a připomínky zastupitelů 
 

Důvodové zprávy k projednání  

budou k dispozici na elektronické úřední desce Městského úřadu 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.  

http://www.meucaslav.cz/

