
Číslo jednací: MěÚ/31516/2021/SEK 

 

    
 

Zastupitelstvo města Čáslavi 

 
 

USNESENÍ ze 6. zasedání konaného v pondělí, 27.9.2021 
(zasedání svolané z důvodu pokračování přerušeného jednání konaného dne 13.9.2021) 

 

 
ZM/78/2021                                                                        __                                                                  Hlasování pomocí elektronického systému 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje hlasování pomocí elektronického systému. 

 
ZM/79/2021                                 __                                                                                                                                    Ověřovatelé dnešního zápisu 

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

 
ZM/80/2021                                                                                           ___                                                                             Členové návrhové komise 

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

 
ZM/81/2021                                     __                                                                 ____    _                                                   Program dnešního zasedání  

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání:   
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: 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY/RŮZNÉ 

--- 

 
ZM/82/2021                                                                                                                  ____                                                                    Průběh zasedání 
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje, aby jednání probíhalo ke každému bodu zvlášť a na konci každého bodu bylo 

přijato usnesení. 

 
ZM/83/2021                                                                                          Smlouva o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje uzavření SMLOUVY o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní 

obslužnosti s příspěvkovou organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje, IČ: 057 92 291, se sídlem Sokolovská 

100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 

 
ZM/84/2021                                                                                                                                                              Změna č. 4 územního plánu Čáslav 
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje, aby při pořizované změně č. 4 Územního plánu Čáslav byla prověřena možnost 

umístění fotovoltaických panelů k výrobě solární energie (s omezením počtu panelů) v plochách s funkčním určením: 

plochy bydlení městského charakteru, plochy bydlení v bytových domech, plochy obytné smíšené městské. 

 
ZM/85/2021                                                                                                                                                    Odkup pozemku p.č. 2444/9 v k.ú. Čáslav  
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje odkoupit pozemek p.č. 2444/9 o výměře 26 m2, ostatní plocha, v katastrálním 

území Čáslav, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 2361, 

ve vlastnictví paní H. S., za cenu dle znaleckého posudku 270,- Kč/m2 + náklady na realizaci řízení.  

 
ZM/86/2021                                                                                                               Nabytí pozemku p.č. 341/9 a pozemku p.č. 2117/37 v k.ú. Čáslav  

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje nabýt pozemek p.č. 341/9 o výměře 2163 m2 a pozemek p.č. 2117/37 o výměře 

216 m2, oba v k.ú. Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na 

LV č. 10396, které jsou ve spoluvlastnictví Ing. A. Ch., diplom. arch. ETH M. Ch. a doktor medician FMH E. R., úplatně 

za cenu 618.540,- Kč + náklady na realizaci. 

 



 
ZM/87/2021                  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 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje směnit pozemek p.č. 150/7 o výměře 169 m2 v katastrálním území Čáslav, 

zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a 

katastrální území Čáslav, ve vlastnictví města Čáslav za část pozemku p.č. 150/6, pozemek st.p.č. 2378 a část pozemku 

st.p.č. 2379 o celkové výměře 271 m2, v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský 

kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 261, ve vlastnictví společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice 

- Maleč, a.s., se sídlem Ku ptáku 387, Žižkov 284 01. Náklady spojené se směnou pozemků bude hradit město Čáslav. 

 
ZM/88/2021        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 

Zastupitelstvo města Čáslavi neschvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 1744/4 o výměře cca 82 m2, část pozemku 

p.č. 1744/46 o výměře cca 37 m2, část pozemku p.č. 1744/72 o výměře cca 164 m2 a část pozemku p.č. 1744/73 o výměře 

cca 221 m2, vše v k.ú. Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora 

na LV č. 10001, manželům Z., za cenu dle znaleckého posudku + DPH + náklady na realizaci. 

 
ZM/89/2021                                                                                      Záměr prodat část pozemku p.č. 358/1 a část pozemku p.č. 358/36 v k.ú. Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 358/1 o výměře cca 72 m2 a část pozemku p.č. 

358/36 o výměře cca 29 m2, vše v k.ú. Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, manželům P., za cenu dle znaleckého posudku + náklady na realizaci. 

 
ZM/90/2021                                                                                                                                         Záměr prodat pozemek p.č. 2038/1 v k.ú. Čáslav  

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodat pozemek p.č. 2038/1 o výměře 557 m2 v k.ú. Čáslav, zapsaný u 

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, společnosti Profizoo 

s.r.o., se sídlem Pod Divadlem 640, Hlouška, 284 01 Kutná Hora, za cenu dle znaleckého posudku + náklady na realizaci 

a dále bezplatně zřídit věcné břemeno pro město Čáslav za účelem umístění „Vítacího objektu“ umístěného na tomto 

pozemku. 

 
ZM/91/2021                                                                                                                                         Záměr prodat pozemek p.č. 1420/3 v k.ú. Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodat pozemek p.č. 1420/3 o výměře 579 m2 v k.ú. Čáslav, zapsaný u 

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, společnosti Tormit s.r.o., 

se sídlem nám. Jana Žižky z Trocnova 81, Čáslav, úplatně za cenu 123.210,- Kč + DPH + náklady na realizaci. 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

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 

 


