
 

 

 
 

 

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, 19.4.2021, od 17:00 hodin 
na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi 

 

 

 

 

PROGRAM: 

Kontrola plnění usnesení z řádného zasedání ZM (8.2.2021) 

Dotazy a připomínky občanů 

Rozpočtové opatření č. 2/2021 

Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu 

Městská nemocnice Čáslav – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu služby obecného hospodářského zájmu 

Poskytnutí individuální dotace na opravu osvětlení v Evangelickém kostele v Čáslavi 

Směna pozemku p.č. 1957/1 v k.ú. Čáslav za pozemek p.č.st. 296 a část pozemku p.č. 1957/2 obojí v k.ú. Čáslav +   

  zřízení věcných břemen, zřízení věcných břemen na pozemcích p.č. 129/2, st.p.č. 370/1, 370/2, 370/3 

Záměr nabýt pozemek p.č. 862/6 a pozemek p.č. 862/8 

Záměr prodat část pozemku p.č. 2089 a část pozemku p.č. 1786/3 

Záměr prodat část pozemku p.č. 1203/2 v k.ú. Čáslav 

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

Souhlas s podáním žádosti o dotaci a investičním záměrem na péči o válečné hroby u MO ČR na „Restaurování    

  válečného hrobu – pietního místa – ev.č. CZE 2104-54309 památník mrtvých v letech 1939 - 1945 – hřbitov   

  Čáslav“ na p.č. 1019/5 v k.ú. Čáslav 

Vyhodnocení programu regenerace městské památkové zóny za rok 2020 

Program regenerace městské památkové zóny pro rok 2021 

Souhrnná zpráva Kontrolního výboru města Čáslavi za rok 2020 

Dotazy a připomínky zastupitelů 

 

 

 

 

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/

