
 
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:   klubovna tělocvičny Základní školy v Kasejovicích  
Doba konání:   středa 11. března 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. Jednací řád zastupitelstva města – na vědomí 
5. Změny v rozpočtu města (schválené radou města dle pověření)  
6. Stanovisko ke zhodnocení finančních prostředků města 
7. Aktualizace Programu neziskových organizací a pověření rady města k rozdělování finančních 

prostředků  
8. Žádosti o prodej, koupě pozemků a zřízení věcného břemene 

• odprodej pozemku v k.ú. Chloumek parc.č. 1535 
• odprodej pozemku v k.ú. Kasejovice parc.č.1138/2 a 1138/26 
• odprodej pozemku v k.ú. Kasejovice stp.č. 585 a stp.č.586 
• nabídka ke koupi pozemku parc.č.1391 o výměře 106 m2 v k.ú. Chloumek  
• zřízení věcného břemene – služebnosti táboření na pozemku parc.č.75/1 v k.ú. Přebudov 

9. Zkrácení vázací doby – dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace te státního 
rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci ze dne 19.12.1997 – byty Řesanice čp. 11 

10. Souhlas s podáním žádostí o dotace ze SFŽP 
11. Různé:  

• projednání návrhu výše cen za pronájem a prodej pozemků v majetku města 
• různé informace 

12. Diskuse 
13. Závěr 

 
  ………………………………. 

V Kasejovicích dne  3.3.2015                           Čápová Marie 
          starostka města   
            
Vyvěšeno na úřední desce dne: 3.3.2015 
Sudová Ilona: 
 
Sejmuto z úřední desky dne: 
Sudová Ilona: 
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