
 

 

 
 

 

 

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,11.4.2022, od 17:00 hodin 
na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

➢ Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM – 7.2.2022 

➢ Dotazy a připomínky občanů 

➢ Rozpočtové opatření č. 2/2022 

➢ Schválení dofinancování dopravního automobilu pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

města Čáslav 

➢ Poskytnutí individuální dotace – Festival Formanova Čáslav (1. ročník) 

➢ Rozdělení příspěvku od AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. v roce 2022 

➢ Záměr odkoupit pozemek pod chodníkem, který je součástí pozemku p.č. 1776/36 v k.ú. Čáslav 

➢ Odkoupení části pozemku p.č. 1594 a pozemku st. p.č. 3831 oba v k.ú. Čáslav a prodej části pozemku 

st.p.č. 357 v k.ú. Čáslav 

➢ Odkoupení pozemku p.č. 685/72, 298/33 a pozemku p.č. 298/34, vše v k.ú. Čáslav    

➢ Záměr prodeje části pozemku p.č. 658/30 v k.ú. Čáslav    

➢ Prodej části pozemku p.č. 197/2 v k.ú. Čáslav    

➢ Zpráva o činnosti Kontrolního výboru v roce 2021 

➢ Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu za leden – únor 2022 

➢ Vyhodnocení Programu regenerace městské památkové zóny za rok 2021 

➢ Program regenerace městské památkové zóny pro rok 2022 

➢ Poskytnutí dotací z Programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch na rok 2022 

➢ Dotazy a připomínky zastupitelů 

Informativní zprávy / Různé: 

➢ Uvolnění z funkce člena kontrolního výboru 

 

 
 

 

 

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/

