
Číslo jednací: MěÚ/47064/2021/SEK 

 

    
Zastupitelstvo města Čáslavi 

 

USNESENÍ ze 7. zasedání konaného v pondělí, 1.11.2021 
 
ZM/92/2021                                                                        __                                                                  Hlasování pomocí elektronického systému 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje hlasování pomocí elektronického systému. 

 
ZM/93/2021                                 __                                                                                                                                    Ověřovatelé dnešního zápisu 

Zastupitelstvo města Čáslavi určuje ověřovatele zápisu Mgr. Renatu Vaculíkovou a Mgr. Jaroslava Vostrovského.  

 
ZM/94/2021                                                                                           ___                                                                             Členové návrhové komise 

Zastupitelstvo města Čáslavi určuje za členy návrhové komise Mgr. Martina Juska a Bc. Radka Holíka. 

 
ZM/95/2021                                     __                                                                 ____    _                                                   Program dnešního zasedání  

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání:   
Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM 13.9.2021 a 27.9.2021 

Dotazy a připomínky občanů 

Aktuální informace z Městské nemocnice Čáslav 

Rozpočtové opatření č. 5/2021 

Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům v ul. Dusíkova v Čáslavi 

Navýšení příspěvku od zřizovatele pro Domov důchodců v Čáslavi 

Dotazy a připomínky zastupitelů 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY/RŮZNÉ 

--- 

 
ZM/96/2021                                                                                                                  ____                                                                    Průběh zasedání 
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje, aby jednání probíhalo ke každému bodu zvlášť a na konci každého bodu bylo 

přijato usnesení. 

 
ZM/97/2021                                                                                                                                                                       Rozpočtové opatření č. 5/2021 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021 dle předloženého návrhu: 
 

       

  

Rozpočet po 4. 

úpravě 
5. úprava Upravený rozpočet 

   
Příjmy celkem 409 397,80 13 567,09 422 964,89    
Výdaje celkem 436 083,76 6 380,75 442 464,51    
Saldo: Příjmy – výdaje -26 685,96 7 186,34 -19 499,62    

 
ZM/98/2021                                                                                                     Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům v ul. Dusíkova v Čáslavi 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje 

a) uzavření soudního smíru s Mgr. L. H. ve znění, dle důvodové zprávy; 

b) uzavření kupní smlouvy s Mgr. L. H., jako prodávajícím, na pozemek parc. č. 214/5 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace, v k. ú. Čáslav, za kupní cenu 100 Kč. 

 
                                                                                                                              Navýšení příspěvku od zřizovatele pro Domov důchodců v Čáslav 
Zastupitelstvo města Čáslavi o tomto bodu nehlasovalo. Navýšení příspěvku bylo odsouhlaseno při schválení 

rozpočtového opatření č. 5/2021. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 JUDr. Vlastislav Málek v. r.                                                                                                                 Martin Horský v. r. 
                 starosta                                                                                                                                                                          místostarosta 

 

Ověřovatelé: 

 

Mgr. Renata Vaculíková v. r.                                                                                               Mgr. Jaroslav Vostrovský v. r. 
       členka zastupitelstva                                                                                                                                                        člen zastupitelstva 


