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Žádost o poskytnuti informace dle zák č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím

Žádost o poskytnutí informace městem Kasejovice, jako povinným subjektem dle
zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žadatel:

Žádám o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím o zápis z 18. zasedání ZM ze dne 15.3.2022.
Informaci prosím zašlete na uvedenou e-mailovou adresu.

Děkuji za vyřízení
S pozdravem

1

ZÁPIS z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
konaného dne 15.3.2022 v Kulturně společenském centru v Kasejovicích
Přítomni: Ing. Marie Čápová, Stanislav Levý, Ing. Václav Jakubčík, Eva Chárová, Jiří Kurc,
Pavel Řehoř, josef Viktora, Zdeněk Jiřinec, Milada Myslivcová, Antonín Řehoř
Omluveni: MVDr. Václav Červený, MUDr. Jiří Buriánek, Ing. Michal Medvecký, Josef Hulač,
Karel Suda
Občané: 1 - nepodepsaný na prezenční listině
Program:
1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení z min. zasedání ZM
2. Informativní zpráva o činnosti Rady města Kasejovice
3. Zpráva finančního a kontrolního výboru
4. Změny rozpočtu města schválené radou města (dle pověřeni)
5. Zádost Plzeňského kraje o dotaci pro rok 2022 na dopravní obslužnost
6. žádosti o prodej pozemků:
a) v k. ú. Podhůří - pare. č. 245/9 o výměře 45 m2 a část parč. č. 245/1 o výměře
cca 32 m2
b) v k. ú. Řesanice - směna pozemků parč. č. 1782 ve vlastnictví
za
část pozemku parč. č. 1693 a parč. č. 1731 ve vlastnictví města Kasejovice
7. Nabídka darování kostela Všech svatých v Řesanicich a kaple sv. vojtěcha
v Kasejovicích včetně návrhu darovací smlouvy spojené se smlouvou o zřIzenI
věcného břemene služebnosti a se smlouvou o předkupním právu jako věcném
právu
8. Revize a aktualizace Programu rozvoje města Kasejovice na období let 2019-2022
9. Stanovisko k jednání se Ředitelstvím silnic a dálnic ohledně ceny pozemků pod
komunikací 1/20 (pronájem nebo prodej)
10. Různé informace
11. Diskuse
12. Závěr

K bodu 1/:
Zahájení
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice (dále zastupitelstva) bylo zahájeno v 17.00 hodin
starostkou města. Paní starostka konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s §
92 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon"). Informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání
zastupitelstva podle § 93 odst. 1 zákona byla na úřední desce obce zveřejněna v souladu se
zákonem pro dobu nejméně 7 dní, a to od 7.3.2022 do 16.3.2022 (příloha č. l). Současně byla
zveřejněna na internetových stránkách města. Paní starostka dále z prezenční listiny
přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2) konstatovala, že je přítomno deset členů
zastupitelstva z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášení schopné ve smyslu § 92 odst. 3 zákona.
Dále konstatovala, že byl ověřen zápis z předešlého jednání zastupitelstva města, který byl k
nahlédnutí na MěÚ a nebyly vzneseny žádné připomínky. Zároveň vyzvala přítomné, že je
možné do zápisu během jednání nahlédnout.

Určeni ověřovatelů a zapisovatele
Paní starostka navrhla určit ověřovateli zápisu paní Evu Chárovou a paní Miladu Myslivcovou
a zapisovatelku pani Marii Řehořovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo města Kasejovice určuje ověřovatele zápisu paní Evu Chárovou a paní
Miladu Myslivcovou a zapisovatelku paní Marii Řehořovou.
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti O
Zdrželi se 2
Zvolení členů návrhové komise
Pani starostka navrhla zvolit do návrhové komise pana Ing. Václava Jakubčíka a pana
Stanislava Levého. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usneseni
Zastupitelstvo města Kasejovice volí členy návrhové komise pana Ing. Václava
jakubčíka a pana Stanislava Levého.
Výsledek hlasováni: Pro 8
Proti O
Zdrželi se 2
Schválení programu
Paní starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce, poté zastupitelé
o návrhu programu hlasovali.
1. zahájeni, schválení programu, kontrola usnesení z min. zasedání ZM
2. Informativní zpráva o činnosti Rady města Kasejovice
3. Zpráva finančního a kontrolního výboru
4. Změny rozpočtu města schválené radou města (dle pověření)
5. Žádost Plzeňského kraje o dotaci pro rok 2022 na dopravní obslužnost
6. Zádosti o prodej pozemků:
a) v k. ú. Podhůří - parč. č. 245/9 o výměře 45 m2 a část parc. č. 245/1 o výměře
cca 32 m2
b) v k. ú. Řesanice - směna pozemků parč. č. 1782 ve vlastnictví
za část pozemku parc. č. 1693 a parč. č. 1731 ve vlastnictví města Kasejovice
7. Nabídka darování kostela Všech svatých v Řesanic/ch 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. Revize a aktualizace Programu rozvoje města Kasejovice na období let 2019-2022
9. Stanovisko k jednání se Ředitelstvím silnic a dálnic ohledně ceny pozemků pod
komunikací //20 (pronájem nebo prodej)
10. Různé informace
11. Diskuse
12. Závěr
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo města Kasejovice schvaluje program jednání 18. veřejného zasedání
zastupitelstva:
Výsledek hlasování Pro 10
Proti O
Zdrželi se O

K bodu 2/:
Informativní zpráva o činnosti Rady města Kasejovice
Starostka města seznámila zastupitele se zprávou o činnosti Rady města Kasejovice, a to za
období od posledního zasedání zastupitelstva města. Zároveň každý zastupitel obdržel
v písemné podobě usnesení rady města za výše citované období. Zastupitelé neměli
k předloženém u připomínky. Zastupitelstvo města Kasejovice vzalo na vědomí
'

informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejovice za období od 16.12.2021 do
15.3.2022.
K bodu 3/:
Zpráva finančního a kontrolního výboru
Člen finančního výboru pan Jiří Kurc seznámil zastupitele s výsledky provedené kontroly
rozpočtových příjmů a výdajů, nákladů a výnosů, účetních dokladů k 31.12.2021 a správnosti
rozpočtových změn za obdobI10-12/2021 se závěrem bez výhrad, dále projednal schválený
rozpočet na rok 2022 rozepsaný do podrobné rozpočtové sklady rovněž bez výhrad.
Člen kontrolního výboru pan Pavel Řehoř seznámil zastupitele s provedenou kontrolou plnění
usnesení Rady města Kasejovice a Zastupitelstva města Kasejovice, pořízení a vyřazení
majetku města vše se závěrem bez výhrad.
Zastupitelé neměli k předloženému dotazy a Zastupitelstvo města Kasejovice vzalo na
vědomí zprávu finančního a kontrolního výboru.
K bodu 4/:
Změny schválené radou města (dle pověření)
Účetní města seznámila zastupitele se změnami v rozpočtu města 1,2/2022, které schválila
rada města na základě pověření zastupitelstva města ze dne 16.12.2021. K předloženému
neměli zastupitelé připomínky. Zastupitelstvo města Kasejovice vzalo na vědomí změny v
rozpočtu města Č.1,2/2022 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze
dne 16.12.2021.
K bodu 5/:
Zádost Plzeňského kraje o dotaci pro rok 2022 na dopravní obslužnost
plzeňský kraj žádá jako každý rok o dotaci na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 72 380
KČ. Jedná se o zajištění provozu třech linek s 130 zastávkami. Zastupitelé neměli připomínek.
Návrh usneseni
Zastupitelstvo města Kasejovice schvaluje poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji
na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 72 380 Kč a pověřuje starostku podpisem
předloženého návrhu smlouvy o poskytnutí účelové dotace.
výsledek hlasování: Pro 10
Proti O
Zdrželi se O
K bodu 6/:
Zádosti o prodej pozemků:
C) v k. ú. Podhůří - parc. č. 245/9 o výměře 45 m2 a část parc. č. 245/1 o výměře cca
32 m2
Pan
bytem Podhůří žádá o koupi výše uvedeného pozemku s tím, že v současné
době hradí z pozemku pronájem. Záměr pronájmu s následným prodejem byl zveřejněn na
úřední desce (od 3.4.2020-19.4.2020). Zároveň byl zhotoven geometrický plán Č.71-507/2020
na oddělení části od pozemku par.č. 245/1 a přiděleno nové par.č. 245/17 o výměře 31 m2.
Občané obce Podhůří nemají k prodeji námitek. Zastupitelstvo nemělo k předloženému
připomínky.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Kasejovice schvaluje prodej pozemku par. č. 245/9 o výměře 45
m2 a 245/17 (dle GP Č.71-507/2020) o výměře 31 m2 vytvořeného z parc. č. 245/1 v k. ú.
Podhůří u Nepomuka panu
bytem
za cenu 90 Kč/m2
s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupujlcl. Pověřuje starostku s vyřízením
všech formalit a podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy.
Výsledek hlasování." Pro 10
Proti O
Zdrželi se O

d) v k. ú. Řesanice - směna pozemků parč. č. 1782 ve vlastnictví

za část

pozemku parc. č. 1693 a parc. č. 1731 ve vlastnictví města Kasejovice
Dne 8.9.2021 podal žádost pan
o směnu pozemků nebo prodej výše uvedených
pozemků. Pozemek ve vlastnictví pana
má výměru 1440 m2 a pozemky ve vlastnictví
města Kasejovice cca 1416 m2. Pan
v žádosti uvedl: ,,Uvedená směna je vedena za
účelem osobního požadavku na vznik mého nového bydlení a vznik nové přístupové
komunikace." Dne 27.10.2021 Rada města Kasejovice projednala jeho žádost a
neodsouhlasila tento záměr a doporučila zastupitelstvu města neschválit navrženou směnu.
Poté pan
vzal zpět svoji žádost. Následně dne 25.11.2021 zaslal pan
novou
žádost o směnu pozemků s tím rozdílem, že za provedení popisované směny pozemků nabízí
cenu 150 000 KČ. Rada města na své schůzi dne 29.12.2021 vzala na vědomí zpětvzetí
žádosti a zároveň projednala novou žádost pana
a opět neodsouhlasila tento záměr
směny a doporučila projednat žádost zastupitelstvem města. Na základě toho zaslal pan
novou žádost na zastupitelstvo města. V této nové žádosti pan
nabízí na
úhradu nákladů spojených s pořizenhn změny územního plánu dalších 100 000 KČ. Vzhledem
k tomu, že pořizovatelem územního plánu je odbor výstavby a životního prostředí
Městského úřadu v Nepomuku, požádali jsme o jejich stanovisko ke změně územního plánu.
Ten sdělil, že vytvoření nové samoty v polích není v souladu s nadřazenou dokumentací Zásady územního pIánu Plzeňského kraje - aktualizace Č.4 účinnost 24.1.2019, kde je
uvedeno toto znění:
2.2.Požadavky územního plánování v Plzeňském kraji
- mimo jiné: při urbanistickém rozvoji a intenzifikaci využití zastavěného území minimalizovat
fragmentaci krajiny
3. 1.1.2. Úkoly pro územn/p/ánován/ obci V územních plánech vymezit dostatek zastavitelných
ploch pro rozvoj bytové výstavby a obslužných funkcí. Usměrňovat suburbanizačnl tendence
rozvoje obci, zejména s ohledem na infrastrukturní předpoklady území, soudržnost obyvatel
území (nevytvářet funkčně a sociálně oddělená satelitní sídla obcí
Dále nám bylo sděleno pořizovatelem územního pIánu toto: ,,Navrhovaná změna ÚP není
vhodná dále z těchto důvodů:
-

Záměr je ve volné krajině,
uplatnění zachování krajinného rázu, blízkost významného krajinného prvku - rybník,
mokřad,

ochrana ZPF, pozemek parc.č. 1635 vyznačená část má Ill. tř. ochrany ZPF,
- vymezený ÚSES - návrh komunikace přetíná biocentrum."
Zastupitelé neměli k předloženému připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Kasejovice neschvaluje směnu pozemků v k. ú. Řesanice - parc.
č. 1782 ve vlastnictví
za část pozemku parč. č. 1693 a parc. č. 1731 ve
vlastnictví města Kasejovice.
výsledek hlasování Pro 10
Proti O
Zdrželi se O
K bodu 7/:
Nábidka 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
Dne 7.10.2021 projednalo Zastupitelstvo města Kasejovice nabídku Řhnskokatolické farnosti
na darování výše uvedených objektů a návrh smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti
a se smlouvou o předkupním právu jako věcném právu. Zastupitelstvo vzalo tuto nabídku daru
pouze na vědomí, neboť' k návrhu darovací smlouvy měli někteří zastupitelé připomínky v bodě
V. Předkupní právo. Také na schůzi ZM byl podán návrh na zjištění pozemků, které náležely
ke kostelu v Řesanicích a případně jednat s farností o darování i těchto pozemků.

Tyto připomínky byly zaslány na biskupství a k bodu V. ohledně předkupního práva bylo
odpovězeno toto: ,,Co se týče připomínky ohledně úpravy smlouvy, resp. vyjmutí předkupního
práva a stanovení ceny nemovitosti před darováním, máme za to, že stanovit/dohodnout kupní
cenu dopředu je bezpředmětné, neboť' dopředu neznáme podmínky převodu (zejména výši
kupní ceny), na jakých se v budoucnu dohodne prodávajlcl (tj obdarovaný) s koupěchtivým
(ti. se třetí osobou). Dle ust. § 2147 OZ se koupě meziprodávaj/clm (městem) a předkupn/kem
(farností) uskuteční za týchž podmínek, jako prodávajlcl dohodl s koupěchtivým. Na
předkupním právu tedy trváme".
Ohledně pozemků, které náležely farnosti v k. ú. Řesanice - pozemek parč .Č. 1643 (orná
půda) o výměře 8 188 m2 a pozemek parc.č. 1660 (vodní plocha) o výměře 1819 m2 bylo
biskupstvím odsouhlaseno, že budou v rámci výše uvedené smlouvy také darovány městu.
Pozemky jsou v současné době pronajaty. Pozemek parc.č. 1768 (lesní pozemek) o výměře
57 119 m2 si farnost ponechá ve svém vlastnictví.
Ve věci uložených věcí v kostele a kapli mohli zastupitelé nahlédnout kdykoliv do katalogu
v kanceláři starostky. Některé věci by měly být předány a některé zapůjčeny. Dále ve věci
aktuálního stavu nemovitostí bude při předání zhotovena podrobná fotodokumentace s
popisem.
Pan zastupitel Levý opět vznesl námitku k bodu V. Předkupní právo bod 4. a to k: Dlužník a
předkupník si ujednávají, že pro takový případ bude jako cena kupní použita cena stanovená
v daném čase na základě znaleckého posudku znalcem, na němž se smluvní strany
dohodnou, přičemž tento bude vyhotoven na náklady dlužníka. K předkupnímu právu, ke
kterému se vyjadřovala farnost námitek nemá. Pan zastupitel Antonín Řehoř navrhl, oslovit
farnost ještě ve věci darováni lesa.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kasejovice schvaluje přijetl daru od Ř/mskokato/ické farnosti Kasejovice:
-

pozemek parč č. st. 6 o výměře 231 m2 v k. ú. Řesanice - zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástíje budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt
občanské vybaveni, způsob ochrany: nemovitá kulturní památka, označována
též jako ,,Kostel Všech svatých"

-

pozemek parc.č.st. 363 o výměře 47 m2 v k.ú. Kasejovice - zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního,
objekt občanské vybavení, způsob ochrany: nemovitá kulturní památka,
označována též jako ,,Kaple sv. vojtěcha"

- pozemek parc.č. 1643 o výměře 8 188 m2 - orná půda v k. ú. Řesanice
- pozemek parc.č. 1660 o výměře 1 819 m2 - vodní plocha v k. ú. Řesanice
Zároveň schvaluje darovací smlouvu spojenou se smlouvou o zř/zen/ věcného
břemene služebnosti a se smlouvou o předkupním právu jako věcném právu včetně
přílohy č. 1 - seznam součástí, př/s/ušenstvl a movitých věci.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti O

Zdrželi se Stanislav Levý, Jiří Kurc, Zdeněk Jiřinec

Vzhledem k tomu, že pro návrh usnesení nehlasovala nadpoloviční většina zastupitelů,
bude výše uvedený bod předmětem dalšího jednání zastupitelstva města. výsledek
hlasováni nebude součástí usnesení.

K bodu 8/:
Revize a aktualizace Programu rozvoje města Kasejovice na období let 2019-2022
Program rozvoje města je zveřejněn na webových stránkách města. Vzhledem k tomu, že byly
podány žádosti o dotace a někteří správci dotačních programů požadují, aby plánované akce
byly v souladu s plánem rozvoje města, musí být program aktualizován. Zastupitelé neměli
námitky k předložené aktualizaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kasejovice schvaluje aktualizaci Programu rozvoje města
Kasejovice na rok 2019-2022.
Výsledek hlasováni Pro 10
Proti O
Zdrželi se O
K bodu 9/:
Stanovisko k jednánl se Ředitelstvím silnic a dálnic ohledně ceny pozemků pod
komunikací 1/20 (pronájem nebo prodej)
Paní starostka předložila zastupitelům podrobný popis jednání s ŘSD ČR od 22.10.2020 do
současnosti. Dále upozornila na chyby v návrhu kupní smlouvy, kde nejsou uvedeny některé
pozemky, a naopak některé pozemky jsou mimo komunikaci. K nabídnuté ceně 100Kč/m2 ze
strany ŘSD ČR konstatovala, že oslovila odhadce pan Flanderu a ten uvedl, že dle jeho
odhadu je současná cena pro prodej pozemků v dané lokalitě pod 100 Kč/m2.
Pan zastupitel Viktora navrhuje prodat pozemky v extravilánu za nabídnutou cenu s tím, že
pozemky v intravilánu neprodávat. Pan místostarosta navrhuje rovněž pozemky v intravilánu
neprodávat z důvodu oprav dešt'ové kanalizace. Dále se zastupitelé shodli na tom, aby paní
starostka vyzvala ŘSD ČR k doplnění kupní smlouvy a připravila podmínky prodeje a
případného pronájmu na přIští jednání zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města Kasejovice bere na vědomí zprávy z jednání od 22.10.2020 se
Ředitelstvím dálnic a silnic a shrnuti návrhů od ŘSD na odkoupení pozemků pod
komunikací 1/20. Pověřuje starostku města k dalšímu jednání ve věci prodeje a pronájmu
pozemků a upřesnění jejich výměry.
K bodu 10/:
Různé informace o:
-

průběhu stavby ,,Kanalizace a ČOV Kasejovice" - ČOV předána do zkušebního
provozu.
ukončeni rekonstrukce ordinace praktického lékaře
pokračování stavby ,,Rekonstrukce kulturnIho zařízení čp.77 v Řesanicích" - letos
oprava vnější omítky. Vloni dokončena rekonstrukce vnitřních prostor - sociální
zařízení, výměna oken a dveří.

-

zahájené stavbě ,,Oprava bývalé vodárenské věže u vlakového nádraží - Il.etapa uzavřena smlouva s dodavatelem stavby firma Suchan.

-

pokračování rekonstrukce výstavních prostor v bývalém špýcharu - ll. poschodí
pokračování stavby Obytná zóna Chloumecká - od 1.záři 2021 - plyn, voda,
kanalizace položeny, ČEZ instaloval trafostanici.

-

zahájení opravy místní komunikace na parc.č. 1667/1 v k.ú. Kasejovice (ulice Úzká).
Oprava plánována již v roce 2021 s firmou Strabag. Vzhledem k vícepracím na ČOV
odloženo. Vysoutěžená cena 1 309 651,40 KČ vC. DPH. Bylo rozhodnuto, že veškeré
obrubníky budou vyměněny (původně 1/3).

-

stavbě - ,,Kasejovice, PJ, Chloumecká a okolí, TS, VN, NN" financované společností
ČEZ Distribuce a. s. a provádějÍcÍ firmou SEG. Při této realizace byla provedena
pokládka veřejného osvětlení a chrániček optického kabelu - financované městem
Kasejovice

-

stavbě Kladrubce - oprava sociálního zařízení a kuchyňky v kulturním domě. Provádí
firma Klaus Timber - termín provedení do konce dubna letošního roku.

-

opravě břehového opevnění rybníku Koutečský - ll.etapa. Provedeno výběrové řízení,
do kterého se přihlásilo 5 firem. Nejnižší nabídku předložila firma STRABAG - ve výši
1 735 168,86 KČ - dotace z MZe ČR - 70%

-

restaurování kamenného portálu na radnici v Kasejovicích
zbudování vodních vrtů v Podhůří a v Kladrubcích. Letos bude osazeno čerpadly a v
Kladrubcích položeno vodovodní potrubí v délce cca 40 m.

-

opravě výklenkových kapliček a chodníku na hřbitově v Kasejovicích
opravě střechy kaple v Chloumku, která nebyla provedena v loňském roce z důvodu,
že nebyly dodány střešní tašky.

-

zahájeném výběrovém řízení na opravu střechy a krovu na radnici v Kasejovicích
podaných žádostí o dotace:
-

MMR - obytná zóna
MMR - oprava mIstni komunikace Úzká
MZe - oprava výklenkových kapliček u kostela v Kasejovicích
PK - drážní vodárna - oprava Il.etapa, špýchar - výstavní prostory-ll.etapa,
obslužná komunikace na ČOV, klub otevřených dveří, sociální služba, hasiči vybavení, radnice - krov, střecha (havarijní program), knihovna - nákup knih,
Řesanice- kulturní zařízení a veřejné osvětleni
Zastupitelstvo města Kasejovice bere na vědomí informace o ukončených,
prob/haj/c/ch stavbách a předpoklad zahájení plánovaných staveb, o podaných
žádostech o dotace.
K bodu 10/:
Diskuze
Zastupitel Jiří Kurc vznesl dotaz ohledně domu po panu Říhovi, který sousedí s jeho
nemovitostí. Pan Kurc provedl z části opravu střechy, protože mu zatékalo do fasády jeho
domu, ale do budoucna bude potřeba větších oprav. Pan zastupitel Viktora navrhl dům po
požáru vyklidit a nabídnout k prodeji. Paní starostka navrhla, že zjistí, zda by bylo možné
právně ošetřit, aby dům byl novým majitelem opraven do určité doby podobně jako při prodeji
pozemků pod obytnou zónou.
K bodu 11/:
Závěr
jednání zastupitelstva ukončila paní starostka a návrhová komise přečetla návrh usnesení.
v Kasejovicích dne 15.3.2022
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Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
Milada MYSLIVCOVÁ, člen zastupitelstva
Eva CHÁROVÁ, člen zastupitelstva
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" Usnesení z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného
dne 15. března 2022 v Kulturně společenském centru v Kasejovicích
Zastupitelstvo města Kasejovice:
schvaluje
135/2022 - poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti
ve výši 72 380 kč a pověřuje starostku podpisem předloženého návrhu smlouvy o
poskytnutí účelové dotace
136/2022
- prodej pozemku par. č. 245/9 o výměře 45 m2 a 245/17 (dle GP Č.71507/2020) o výměře 31 m2 vytvořeného z parč. č. 245/1 v k. ú. Podhůří u Nepomuka panu
za cenu 90 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky
uhradí kupující. Pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem předloženého
návrhu kupní smlouvy.
137/2022 - aktualizaci Programu rozvoje města Kasejovice na rok 2019-2022
ll.
neschvaluje
138/2022 - směnu pozemků v k. ú. Řesanice - parc. č. 1782 ve vlastnictví
za část pozemku parč. č. 1693 a parč. č. 1731 ve vlastnictví města Kasejovice
Ill. bere

na vědomí

·
·
·

zprávu finančního výboru
zprávu kontrolního výboru
informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejovice za období od 16.12.202115.3.2022

·

změny v rozpočtu města Č.1 a Č.2/2022 schválené radou města dle pověření
zastupitelstva města ze dne 16.12.2021

·

zprávy z jednání od 22.10.2020 se Ředitelstvím dálnic a silnic a shrnutí návrhů od
ŘSD na odkoupení pozemků pod komunikací 1/20. pověřuje starostku města k
dalšímu jednání ve věci prodeje a pronájmu pozemků a upřesnění jejich výměry.

·

Informace o:
ukončených, probíhajÍcÍch stavbách a předpoklad zahájení plánovaných staveb
podaných žádostech o dotace

v Kasejovicích dne 15.3.2022

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
Eva CHÁROVÁ, člen zastupitelstva
Milada MYSLIVCOVÁ, člen zastupitelstva
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