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: kulturně společenské centru v Kasejovicích (na náměstí)
Doba konání: čtvrtek 7. října 2021 od 17,00 hodin
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení z min. zasedání ZM
2. Složení slibu nového člena zastupitelstva města, volba člena kontrolního výboru a
předsedy kontrolního výboru
3. Informativní zpráva o činnosti Rady města
4. Změny rozpočtu města schválené radou města (dle pověření)
5. Změny v rozpočtu města
6. Žádosti o prodej pozemků:
a) v k.ú. Kasejovice – parc.č. 1166/84 o výměře 790 m2 (obytná zóna Chloumecká)
b) v k.ú. Újezd u Kasejovic – parc.č. 1335/8 o výměře 108 m2 a 1335/30 o výměře 26
m2 vytvořeného z parc.č. 1335/1
c) v k.ú. Chloumek u Kasejovic – parc.č. 1513 o výměře 1185 m2
d) v k.ú. Chloumek u Kasejovic – parc.č.1449 o výměře 172 m2
e) v k.ú. Řesanice – parc.č. 13/8 o výměře 20 m2
f) v k.ú. Kladrubce – část parc. č.738/3 o výměře cca 39 m2
7. Nabídka darování kostela Všech svatých v Řesanicích a kaple sv. Vojtěcha
v Kasejovicích včetně návrhu darovací smlouvy spojené se smlouvou o zřízení věcného
břemene služebnosti a se smlouvou o předkupním právu jako věcném právu
8. Stanovisko k výstavbě větrných elektráren v Kasejovicích
9. Stanovisko Krajského úřadu PK pro zkrácený postup pořizování změny č.2 územníhoi
plánu Kasejovice k Žádosti firmy EGF Energy, s.r.o. Sušice o změnu č.2 územního
plánu Města Kasejovice za účelem výstavby větrných elektráren na parc.č. 1278/4 a
parc.č.1237 v k.ú. Kasejovice
10. Stanovení termínu pro přijímání cenových nabídek dle Zásad pro prodej obecních
pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Kasejovice – obytná zóna
Chloumecká“
11. Různé informace
12. Diskuse
13. Závěr
V Kasejovicích dne 29.9.2021

……………………………….
Čápová Marie

