
 

 
 

 

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, 14.12.2020, od 17:00 hodin 
na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi 

 

 

PROGRAM: 

• Kontrola plnění usnesení z řádného zasedání ZM (2.11.2020) 

• Dotazy a připomínky občanů 

• Rozpočtové opatření č. 6/2020 

• Delegace k uskutečňování rozpočtových opatření 

• Návrh rozpočtu Města Čáslavi na rok 2021 

• Schválení rozdělení výdajů rozpočtu Města Čáslavi v paragrafu 3900 na rok 2021 

• Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi č. 5/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

• Smlouvy k zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2021 – Arriva Východní Čechy a.s. 

• Zařazení správního území města Čáslavi do území působnosti MAS Lípa pro venkov z.s. 

• Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům v ul. Dusíkova v Čáslavi  

• Termíny zasedání Zastupitelstva města Čáslavi v roce 2021 

• Vstup města Čáslavi do Svazu měst a obcí České republiky 

• Odkup části pozemku p.č. 1727/1 v k.ú. Čáslav 

• Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na prodej bytů v ul. Prokopa Holého v Čáslavi 

• Schválení uzavření Dodatku ke “Smlouvě o smlouvě budoucí kupní o převodu vlastnictví jednotky”          

- byty v ul. Prokopa Holého v Čáslavi“ 

• Převod 14 bytových jednotek č.p. 1706, ul. Jeníkovská v Čáslavi spolu s podíly na společných částech domu 

+ prodej příslušných spoluvlastnických podílů 

• Poskytování odměn a ostatních souvisejících plnění uvolněným členům Zastupitelstva města Čáslavi 

• Dotazy a připomínky zastupitelů 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY / RŮZNÉ: 

• Informace o vývoji v kauze poplatků za odpady + informace z Městské nemocnice v Čáslavi 

 

 

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.  

 

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/

