USNESENÍ
ze 14. jednání Zastupitelstva Města Kaznějov dne 28. 4. 2021
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje:
249 – ověřovatele zápisu
250 – program jednání
251 - činnost rady v období od 13. jednání ZM
252 - plnění příjmů a výdajů rozpočtu města k 31.3.2021
253 - rozpočtové opatření č. 2
254 - uzavření smlouvy č. 01122021 o poskytnutí dotace z dotačního titulu „2020 Podpora ochrany
lesa v PK“
255 - směnu pozemků p.č. 1180/7 o výměře 200 m2 a 1172/7 o výměře 753 m2, oba ve vlastnictví
města v k.ú. Kaznějov, za pozemky 361/2 o výměře 324 m2 a 360/1 o výměře 629 m2, oba
ve vlastnictví Milana Maliny v k.ú. Kaznějov, a uzavření předloženého návrhu směnné
smlouvy mezi městem a Milanem Malinou, nar…………, bytem…………….,
256 - prodej pozemku p.č. 576/20 o výměře 50 m2 v k.ú. Kaznějov žadatelce Lucii Váchové, nar.
……….., bytem…….., za cenu 300,- Kč/m2 bez DPH a úhradu nákladů s prodejem
souvisejících
257 - prodej pozemku p.č. 502/33 o výměře 111 m2 v k.ú. Kaznějov za cenu 200,- Kč/m2 a úhradu
nákladů s prodejem souvisejících Ing. Karlu Křížkovi, nar. ………….
258 - návrh na pořízení Změny č. 1 Územního plánu Kaznějov zkráceným postupem,
a ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu pověřuje jako zástupce navrhovatele
starostku Mgr. Evu Šimlovou
259 - finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč pro Pohyb Kaznějov a uzavření veřejnoprávní
smlouvy s podmínkami použití tohoto příspěvku v roce 2021
260 - Zprávu o kontrolní činnosti za rok 2020
261 - Plán kontrolní činnosti na rok 2021

Zastupitelstvo projednalo a pověřuje:
262 – starostku Mgr. Evu Šimlovou k dalším jednáním o odkupu nemovitostí pro výstavbu
sběrného dvora ve výše uvedené lokalitě a k předložení konečného návrhu odkupu k projednání
v ZM

Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí:
- kontrolu usnesení ze 13 jednání ZM

Ing. Petr Nový
místostarosta

Mgr. Eva Šimlová
starostka

