Město Kasejovice
Městský úřad Kasejovice

INFORMACE
o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
Městský úřad Kasejovice v souladu s ustanovení § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ v platném
znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva Kasejovice, svolaného starostkou města Marií Čápovou v souladu s § 91
odst.1 zákona o obcích.

Místo konání: klubovna tělocvičny Základní školy v Kasejovicích
Doba konání: čtvrtek 7. června 2018 od 18,00 hodin

Návrh programu:

Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení z min. zasedání ZM
2. Informativní zpráva o činnosti Rady města
3. Zpráva finančního a kontrolního výboru
4. Změny v rozpočtu schválené radou města (dle pověření)
5. Závěrečný účet města za rok 2017, účetní závěrka včetně inventarizace majetku k 31.12.2017
6. Žádost TJ Sokol Kasejovice o finanční příspěvek z Programu podpory neziskových organizací
7. Stanovisko k prodeji bytů v domě č.p. 184 V Kasejovicích (Na Růžku)
8. Návrh na vydání změny č.1 Územního plánu Kasejovice
9. Stanovisko k vyhlášenému výběrovému řízení s aukcí na pozemek parc.č. 496 v k.ú. Kasejovice
10. Stanovisko ke Smlouvě o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka - návrh
ŘSD ČR – akce „I/23 křižovatka II/188 a III/02014
11. Žádosti o prodej a směnu pozemků:
• prodej v k.ú. Řesanice – parc.č. 1212/28 o výměře 39 m2, parc.č. 1212/27 o výměře 42 m2,
parc.č. 1212/7 o výměře 36 m2 a pozemku parc.č. 1212/44 o výměře 69 m2 (dle GP č. 122282/2017) vytvořeného z parc.č. 1212/1.
• prodej v k.ú. Chloumek u Kasejovic pozemek parc.č. 920/18 o výměře 6 m2 (dle GP č. 14179/20189) vytvořeného z parc.č. 920/1
• směna pozemků v k.ú. Kasejovice – par.č. 1154/5, parc.č. 1166/14 a část pozemku parc.č.
1166/15 za část pozemku parc.č. 1166/9 v majetku města Kasejovice
12. Různé informace
13. Diskuse
14. Závěr
……………………………….
V Kasejovicích dne 28.5.2018

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.5.2018
Sudová Ilona:
Sejmuto z úřední desky dne:
Sudová Ilona:

Čápová Marie
starostka města

