
 
Město Kasejovice 

Městský úřad Kasejovice  

 

I N F O R M A C E 

 

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:   kulturní zařízení v Újezdě u Kasejovic  

Doba konání:    úterý 9. června 2015 od 18,00 hodin  
 

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 města (schválené radou města dle pověření)  

5. Závěrečný účet města za rok 2014, účetní závěrka včetně inventarizace majetku k 31.12.2014 

6. Žádost o dotaci na dopravní obslužnost pro rok 2015 a návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

účelové dotace  

7. Závěrečný účet a účetní závěrka Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 

2014 

8. Návrh na stanovení minimálních prodejních cen pozemků (intravilán obce) ve vlastnictví města  

9. Žádosti o prodej, směna, koupě a pronájem pozemků: 

a) Žádost o odprodej pozemků v k.ú. Kladrubce – st.p. 77/ 2 o výměře 33 m2 a parc.č. 54/5 o 

výměře 9 m2  

b) Žádost o odprodej pozemků v k.ú. Řesanice: 

 část parc.č. 1212/1 PK a část parc.č. 103/1 PK o celkové výměře cca 280 m2  

 parc.č. 1488 o výměře 199 m2  

 parc.č. 126/2 ( dle GP č.109-152/2014) o výměře 129 m2  

c) Žádost o směnu pozemků v k.ú. Řesanice  – parc.č. 1525 o výměře 660 m2 a parc.č. 1518 o 

výměře 651 m2 za část pozemku parc.č.1212/1 PK a část pozemku parc.č.103/1 PK o celkové 

výměře 1000 m2, které jsou ve vlastnictví města Kasejovice  

d) Žádost o odprodej pozemků v k.ú. Chloumek: 

 parc.č. 920/5, 964 a dle nového GP parc.č.920/16 a 920/17 o celkové výměře 47 

m2 

 část parc.č. 1540 o výměře cca 10 m2  

e) Žádost o koupi pozemku v k.ú. Kasejovice parc.č.482/1 o výměře 10 m2  

f) Nabídka ke koupě pozemku v k.ú. Chloumek u Kasejovic – část parc.č.1471 o výměře cca 

2900 m2 

10. Různé:  

 informace: dotace ze SFŽP, zpráva ČIŽP o kontrole na lesním majetku města Kasejovice, 

byty Řesanice – výmaz zástavního práva   

11. Diskuse 

12. Závěr 

  ………………………………. 
V Kasejovicích dne  1.6.2015                                           Čápová Marie 

          starostka města    
           

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.6.2015 

Sudová Ilona: 
 

Sejmuto z úřední desky dne: 

Sudová Ilona: 


