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USNESENÍ 
z 29. jednání Rady města Kasejovice  

konaného dne 29.06.2020 na radnici v Kasejovicích 
 

Rada města Kasejovice 
 

SCHVALUJE: 
RM/98/2020 -  program 29. jednání Rady města Kasejovice 

RM/99/2020 - návrh smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s. o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-0008081 Kasejovice, PJ, 
ČP 180 - NN a pověřuje paní starostku k podpisu 

RM/100/2020 - návrh smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 1672 v k.ú. Řesanice se 
společností CETIN, a.s. za účelem umístění a provozování komunikačního vedení 
a zařízení a pověřuje paní starostku k podpisu 

RM/101/2020 - návrh příkazní smlouvy se společností Universal Solutions, s.r.o. Písek na 
zpracování a podání žádosti o dotaci do programu MZe na stavební projekt 
„Kanalizace a ČOV – Kasejovice“ a pověřuje paní starostku k podpisu 

RM/102/2020 - vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Řesanice dle nového geometrického 
plánu – parc. č. 1212/45 o výměře 37 m2 ve vlastnictví města Kasejovice a parc. 
č. 7/8 o výměře 35 m2 ve vlastnictví p. xxx 

RM/103/2020 - pronájem zubní ordinace na zdravotním středisku v Kasejovicích čp. 251 paní 
MUDr. et MDDr. Lence Štrosové 

RM/104/2020 - pronájem bytu č. 5 – 6 v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích čp. 311 p. 
xxx 

RM/105/2020 - poskytnutí finanční dotace ve výši 2 000 Kč Spolku pro Podhůří z Programu 
neziskových organizací 2020 na pořádání 30. ročníku nohejbalového turnaje 
amatérských trojic dne 15.8.2020 v Podhůří a schvaluje veřejnoprávní smlouvu                
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice 

RM/106/2020 - přidělení zakázky na stavební akci „Prodloužení vodovodu a kanalizace v parku, 
Kasejovice“ firmě VAK SERVIS, s.r.o. Klatovy, která předložila nejnižší cenovou 
nabídku (150 297,91 Kč včetně DPH), schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje 
paní starostku k podpisu této smlouvy 

RM/107/2020 - přidělení zakázky na stavební akci „Oprava střechy kapličky v Chloumku“ firmě 
p. Tomáše Kuryluka, Kasejovice, který předložil nejnižší cenovou nabídku 
(144 393 Kč včetně DPH), schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní 
starostku k podpisu této smlouvy 

RM/108/2020 - návrh Dohody o narovnání sporných nároků mezi městem Kasejovice a p. xxx ve 
věci neoprávněného užívání pozemku parc. č. 1770 v k.ú. Kasejovice 

RM/109/2020 - vybudování vrtu v Kladrubcích pro zásobování vodou objektu kulturního 
zařízení 

 
 



2 
 

SOUHLASÍ: 
RM/110/2020 -  s přijetím dotací z programů Plzeňského kraje (Kasejovice, část Řesanice, 

kulturní zařízení – 90 tis. Kč, Osazení ukazatele rychlosti ve městě Kasejovice – 
53 tis. Kč, Město Kasejovice, JSDHO kat. III., příspěvek na nákup přetlakových 
dýchacích přístrojů – 80 tis. Kč, Oprava bývalé vodárenské věže u vlakového 
nádraží, I. etapa – 500 tis. Kč, Oprava hřbitovních chodníků – 250 tis. Kč, Klub 
otevřených dveří pro děti a mládež – 15 tis. Kč) 

RM/111/2020 - s pronájmem 1. patra farní budovy v Kasejovicích čp. 1 v majetku Biskupství 
českobudějovického 

NESOUHLASÍ: 
RM/112/2020 -  se zrušením železničního přejezdu P1280 na trati Blatná - Nepomuk u domu čp. 

331 v Kasejovicích dle návrhu Správy železniční dopravní cesty 

BERE NA VĚDOMÍ: 
RM/113/2020 -  žádost p. xxx o prodej pozemků v k.ú. Újezd u Kasejovic – část parc. č. 1335/1, 

část parc. č. 24 a část parc. č. 22/1 

RM/114/2020 - žádost p. xxx o prodej části pozemku parc. č. 920/1 a parc. č. 938/1 v k.ú. 
Chloumek u Kasejovic 

RM/115/2020 - žádost p. xxx o prodej části pozemku parc. č. 1540/1 v k.ú. Chloumek                    
u Kasejovic 

RM/116/2020 - žádost p. xxx o prodej části pozemku parc. č. 1540/1 v k.ú. Chloumek                    
u Kasejovic 

RM/117/2020 - výsledek revize knihovního fondu v Obecní knihovně v Kasejovicích 

RM/118/2020 - informace paní starostky o přidělení dotace na snížení energetické náročnosti 
budovy radnice, o možnostech využití budovy bývalé knihovny v Kasejovicích 
čp. 298, oznámení Pionýra Nepomuk o konání letních táborů v Přebudově,            
o projektu „I/20 Životice, křižovatka se silnicemi II/188 a III/02014“,                      
o předběžném návrhu rozdělení parcel v obytné zóně Chloumecká 
v Kasejovicích a dalších záležitostech 

JMENUJE: 
RM/119/2020 -  komisi pro otevírání a posuzování nabídek na stavební akce Kasejovice, část 

Řesanice – kulturní zařízení, Oprava bývalé vodárenské věže u vlakového 
nádraží, I. etapa, Oprava hřbitovních chodníků v Kasejovicích a Snížení 
energetické náročnosti budovy radnice ve složení: Ing. Marie Čápová, Ing. 
Václav Jakubčík a p. Jiří Slavíček 

 

V Kasejovicích 29.06.2020 
 
 
Ing. Marie Čápová, starostka  ________________________________________  
 
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta  ________________________________________  
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Milada Myslivcová, členka rady  ________________________________________  
 
Antonín Řehoř, člena rady  ________________________________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 


