
 

 

 
 

 

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, 21.6.2021, od 17:00 hodin 
na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi 

 

 

PROGRAM: 

➢ Kontrola plnění usnesení z řádného zasedání ZM (19.4.2021) 

➢ Dotazy a připomínky občanů 

➢ Informace o aktuálním stavu Městské nemocnice v Čáslavi 

➢ Průjezd nadměrných nákladů městem Čáslav (výstavba nového jaderného zdroje v elektrárně Dukovany) 

➢ Závěrečný účet Města Čáslavi za rok 2020 

➢ Schválení účetní závěrky Města Čáslavi k 31.12.2020 

➢ Schválení zadání přezkoumání hospodaření Města Čáslavi za rok 2021 auditorské společnosti 

➢ Rozpočtové opatření č. 3/2021 

➢ Změna č. 4. Územního plánu Čáslav 

➢ Možné budoucí pozemkové úpravy v k.ú. Čáslav 

➢ Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

➢ Rozdělení příspěvku od AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na rok 2021 

➢ Záměr nabýt pozemek p.č. 341/9 a pozemek p.č. 2117/37 v k.ú. Čáslav 

➢ Záměr odkoupit pozemek p.č. 2444/9 v k.ú. Čáslav 

➢ Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 208/16 v k.ú. Čáslav 

➢ Nabytí pozemku p.č. 862/6 a pozemku p.č. 862/8 v k.ú. Čáslav 

➢ Nabytí spoluvlastnického podílu na pozemku p.č.st. 494/1, 

+ učinění nabídky na odkup spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. st. 494/1 

➢ Záměr prodat část pozemku p.č. 521/6 v k.ú. Čáslav 

➢ Záměr směnit pozemek 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 

➢ Revokace usnesení č. ZM/34/2021 + uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky v bytovém domě v 

ul. Prokopa Holého v Čáslavi 

➢ Založení SVJ Prokopa Holého 2086 a 2087, Čáslav 

➢ Návrh na poskytnutí dotace v sociální oblasti a zdravotnictví, dle kritérií schválených radou města pro rok 

2021 a individuální dotace 

➢ Program regenerace městské památkové zóny pro rok 2021 

➢ Program kultura, spolková činnost a cestovní ruch - Poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2021 

➢ 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/

