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Zastupitelstvo města Čáslavi 
 

USNESENÍ z 5. zasedání konaného v pondělí, 13.9.2021 
 
ZM/69/2021                                                                        __                                                                  Hlasování pomocí elektronického systému 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje hlasování pomocí elektronického systému. 
 

ZM/70/2021                                 __                                                                                                                                    Ověřovatelé dnešního zápisu 

Zastupitelstvo města Čáslavi určuje ověřovatele zápisu Bc. Radka Holíka a paní Jitku Polmanovou.  
 

ZM/71/2021                                                                                           ___                                                                             Členové návrhové komise 

Zastupitelstvo města Čáslavi určuje za členy návrhové komise paní Bohumilu Chalupovou a Ing. Jaromíra Strnada. 
 

ZM/72/2021                                     __                                                                 ____    _                                                   Program dnešního zasedání  

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání:   
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 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY/RŮZNÉ 

--- 

 

ZM/73/2021                                                                                                                  ____                                                                    Průběh zasedání 
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje, aby jednání probíhalo ke každému bodu zvlášť a na konci každého bodu bylo 

přijato usnesení. 
 

                                                                                                                                                                                               Kontrola plnění usnesení 

Zastupitelstvo města Čáslavi bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z řádného zasedání ZM (21.6.2021) – č.j.: 

MěÚ/20044/2021/SEK a z mimořádného zasedání ZM (9.8.2021) – č.j.: MěÚ/25302/2021/SEK. 
 

ZM/74/2021                                                                                                                                                                       Rozpočtové opatření č. 4/2021 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021 dle předloženého návrhu. Rekapitulace: upravené 

příjmy 409.397,80 tis. Kč, upravené výdaje 436.083,76 tis. Kč, financování plus 26.685,96 tis. Kč.  
 

ZM/75/2021                                                                                                                                         Prodloužení jednání zastupitelstva po 21 hodině 
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje jednat a hlasovat o zprávách - Schválení spolupráce se spol. Trigema Building 

a.s., na realizaci projektů rezidenčního bydlení na území města Čáslavi (zpráva č. 2) a Schválení spolupráce se spol. 

PROFISTAV Litomyšl a.s. na realizaci projektů rezidenčního bydlení na území města Čáslavi (zpráva č. 3) – po dnešní 

21 hodině. 
 
ZM/76/2021                    Schválení spolupráce se spol. Trigema Building a.s., na realizaci projektů rezidenčního bydlení na území města Čáslavi  

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje odročení zprávy č. 2 ohledně schválení záměru prodeje a dočasného užívacího 

práva části pozemků p.č.322/1, 322/5, st.3459, 2274/11, 325/3, st.3443, st.3444, st.3446, 2648, 325/1, 996, 325/7 v k.ú. 

Čáslav, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001,  

spol. Trigema Building a.s., IČ: 276 53 579, se sídlem: Bucharova 2641/14, 258 00 Praha 5 na realizaci projektů 

rezidenčního bydlení na území města Čáslavi, v lokalitě bývalých kasáren v ul. Prokopa Holého, z důvodů uvedených 

v důvodové zprávě. 

 
 



ZM/77/2021             Schválení spolupráce se spol. PROFISTAV Litomyšl a.s. na realizaci projektů rezidenčního bydlení na území města Čáslavi 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodeje a poskytnutí dočasného užívacího práva části pozemků p.č. 

1451/1, 2059/4, 2102, 150/6, st. 2378, st. 2379 v k.ú. Čáslav, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, spol. PROFISTAV Litomyšl, a.s., IČ: 277 42 741, se sídlem 

Cerekvice nad Loučnou 226, PSČ: 569 53, k realizaci projektů rezidenčního bydlení na území města Čáslavi, v lokalitě 

Koželuhy, projekt Bydlení Na Výhledech, z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 

 

 

 

Po projednání bodu č. 6 bylo zasedání zastupitelstva ukončeno, z důvodu překročení časového limitu stanoveného pro 

jednání Zastupitelstva města Čáslavi.  

Zasedání k projednání zbývajícího programu bude svoláno do 14 dnů. 

 

 

 

 

 

JUDr. Vlastislav Málek v. r.                                                                                                                  Martin Horský v. r. 
                         starosta                                                                                                                                                                       místostarosta 

 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

          

Bc. Radek Holík v. r.                                                                                                                          Jitka Polmanová v. r. 

     člen zastupitelstva                                                                                                                                                                 členka zastupitelstva 

 

 

  

 

 

  


