
 
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:   čtvrtek 8. prosince 2016 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 a změny schválené radou města (dle pověření)   
5.       Rozpočet města Kasejovice na rok 2016 včetně pověření rady města k prováděním změn,   
            návrh střednědobého výhledu rozpočtu a plán finančních kontrol  
6. Žádosti o prodej pozemků a stavby: 

• žádost o prodej pozemku v k.ú. Kasejovice 
o parc.č. 1759  o výměře 64 m2 
o parc.č. 114/2 o výměře 20 m2 
o parc.č. 229/4 o výměře 28 m2 
o parc.č.1779 o výměře 67 m2 
o část parc.č. 1156/2, par.č. 1154/12 o výměře 100 m2, par.č. 1154/4 o výměře 

14 m2 a parc.č. 1154/1 o výměře 12 m2 (u Kouteckého rybníka) 
• žádost o prodej pozemku v k.ú. Kladrubce 

o část parc.č. 738/5 (dle nového GP 738/20 o výměře 26 m2) 
o část parc. 738/5 (dle nového GP 738/21 o výměře 17 m2) 
o st.parc.č. 76/2 o výměře 86 m2 (pozemek pod skladem) 

• žádost o prodej stavby v k.ú. Podhůří 
o stavba bývalého skladu požární techniky umístěného na pozemku st.p. č.6/2  

7. Různé informace  
8. Diskuse 
9. Závěr 

 
     

  ………………………………. 
V Kasejovicích dne  30.11.2016                               Čápová Marie 
          starostka města    
     
 
 
       
Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.11.2016 
Sudová Ilona: 
 
Sejmuto z úřední desky dne: 
Sudová Ilona: 
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