
 

 

 

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,20.6.2022, od 17:00 hodin 
na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi 

 

 

PROGRAM: 

o Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM – 11.4.2022 

o Dotazy a připomínky občanů 

o Závěrečný účet Města Čáslavi za rok 2021 

o Schválení účetní závěrky Města Čáslavi k 31.12.2021 

o Schválení zadání přezkoumání hospodaření Města Čáslavi za rok 2022 auditorské společnosti 

o Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu za březen-květen 2022 

o Rozpočtové opatření č. 3/2022 

o Strategický plán rozvoje města Čáslavi do roku 2030 

o Aktuální vývoj v odpadovém hospodářství v Čáslavi 

o Návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva města Čáslavi na volební období 2022 - 2026 

o Žádost o prodloužení lhůty pro doložení opravy a způsobilosti užívání zámku – Droinvest s.r.o. 

o Změna č. 4 územního plánu Čáslav 

o Změna č. 5 - I. územního plánu Čáslav 

o Změna č. 5 - II. územního plánu Čáslav 

o Změna č. 5 - III. územního plánu Čáslav 

o Změna č. 5 - IV. územního plánu Čáslav 

o Změna č. 5 - V. územního plánu Čáslav 

o Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2137 v k.ú. Čáslav 

o Záměr na bezúplatný převod pozemků p.č. 2020/4, 2336/375, části pozemku p.č. 2020/3 a části pozemku p.č. 2019/2 v 

k.ú. Čáslav 

o Záměr na prodej části pozemku p.č. 2020/3 a dvě části pozemku p.č. 2019/2 v k.ú. Čáslav  

o Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 158/2 v k.ú. Čáslav 

o Prodej části pozemku p.č. 358_1 a části pozemku p.č. 358_36 v k.ú. Ćáslav 

o Záměr odkupu pozemku pod chodníkem, jež je součástí pozemku p.č. 1776/35 v k. ú. Čáslav 

o Záměr prodeje pozemku p.č. 1776/149 a 1762/29 v k.ú. Čáslav 

o Záměr prodeje části pozemku p.č. 1749/14 v k. ú. Čáslav 

o Záměr prodeje části pozemku p.č. 1749/14 v k.ú. Čáslav 

o Smlouva o zřízení práva stavby ke stavbě teplovodních kanálů pod názvem „Čáslav, ul. Žitenická, Oprava a rozšíření 

tepelných sítí na pozemcích parc. č. 266/1, 266/11, 266/13, 266/14, 266/15, 266/23, 266/24, 266/33, 266/42, 266/43, 

266/49, 1755/7, 1755/11, 1960/5“ mezi spol. Čáslavská servisní s.r.o. a městem Čáslav 

o Poskytnutí dotací v sociální oblasti a zdravotnictví pro rok 2022 

o Dotazy a připomínky zastupitelů 

Informativní zprávy / Různé: 

o Aktuální situace v Městské nemocnici Čáslav 

 
 

 

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.  
  

http://www.meucaslav.cz/

