
 

 

 

 

 

 

 

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, 20.04.2020, od 17:00 hodin 
na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi 

 

 

PROGRAM: 

Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM, ze dne 10.02.2020 

Dotazy a připomínky občanů 

Rozpočtové opatření č. 2/2020 

Uzavření smluv o smlouvách budoucích na prodej bytů v areálu Prokopa Holého v Čáslavi 

Zařazení prodeje nemovitostí - bytů do seznamu nemovitostí určených k prodeji + Záměr města Čáslavi uzavřít smlouvy    

  o smlouvách budoucích na prodej bytů - byty, které budou vystavěny v areálu P. Holého v Čáslavi formou volného    

  prodeje 

Zařazení správního území města Čáslavi do území působnosti MAS Lípa pro venkov z.s. na období 2021 – 2027 

Schválení Dodatku č. 1 Zřizovací listiny ZŠ Čáslav, Sadová  

Návrh na pořízení změny Územního plánu města Čáslav 

Prodej pozemku st.p.č. 2079/1 v k.ú. Čáslav 

Záměr bezúplatného nabytí pozemků 658/72, 658/74 a 659/3 vše v k.ú. Čáslav 

Založení SVJ, č.p. 1696-1697, ul. Jeníkovská v Čáslavi 

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí na koupi části pozemku p.č. 118/4 v k.ú. Čáslav 

Schválení uzavření smlouvy o společném zadání veřejné zakázky pro akci „II/339 čáslav, most ev.č. 339-004“; 

   - schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zakázky o bezúplatném převedení stavby technologické lávky 

Záměr nabýt pozemek p.č. 1451/1 v k.ú. Čáslav a záměr nabýt pozemek p.č. 2059/4 v k.ú. Čáslav 

Záměr bezúplatného nabytí pozemku p.č. 2403/2 v k.ú. Čáslav 

Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2013/5 v k.ú. Čáslav 

Neschválení záměru prodat pozemky p.č. 7, p.č. 3/6, p.č. 5/2 a p.č. 6/1, vše v k.ú. Žáky 

Záměr prodat pozemek p.č. 1203/8 v k.ú, Čáslav 

Prodej části pozemku p.č. 347/1 a části pozemku p.č. 346 v k.ú, Čáslav 

Prodej části pozemku p.č. 1776/56 a části pozemku p.č. 2082/1 v k.ú. Čáslav 

Vyhodnocení programu regenerace MPZ za rok 2019 

Program regenerace MPZ pro rok 2020 

Dotazy a připomínky zastupitelů 

Informativní zprávy / Různé: 

 
 

 

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.  
 

S ohledem na aktuální nouzový stav (v souvislosti s výskytem koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/)  

se bude zasedání zatupitelstva města řídit aktuálním nařízením Vlády ČR 

http://www.meucaslav.cz/

