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Zastupitelstvo města Čáslavi 
 

USNESENÍ z III. zasedání 
konaného dne 22.06.2020 

 

 

ZM/50/2020                                                                        __                                                                Hlasování pomocí elektronického systému 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje hlasování pomocí elektronického systému. 
 
ZM/51/2020                                 __                                                                                                                                  Ověřovatelé dnešního zápisu 

Zastupitelstvo města Čáslavi určuje ověřovatele zápisu MUDr. Martina Nováka a Mgr. Jaroslava Vostrovského. 
 
ZM/52/2020                                                                                           ___                                                                           Členové návrhové komise 

Zastupitelstvo města Čáslavi určuje za členy návrhové komise Mgr. Martina Juska a MUDr. Lukáše Tichého. 
 
ZM/53/2020                                     __                                                                 ____    _                                                 Program dnešního zasedání  

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání:  
Program: 

Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM, ze dne 20.04.2020 

Dotazy a připomínky občanů 

Aktuální situace v Městské nemocnici Čáslav – svolání mimořádného zastupitelstva na toto téma 

Závěrečný účet Města Čáslavi za rok 2019 

Schválení účetní závěrky Města Čáslavi k 31.12.2019 

Schválení zadání přezkoumání hospodaření Města Čáslavi za rok 2020 auditorské společnosti 

Rozpočtové opatření č. 3/2020 

Odpověď na otevřený dopis jednatele AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

Rozdělení příspěvku od AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na rok 2020 

Delegování zástupců města Čáslavi na valné hromady společností: 

- MVE PLUS, s.r.o. 

- VHS Vrchlice Maleč, a.s. 

- VODOVODY a KANALIZACE Havlíčkův Brod, a.s. 

Obecně závazná vyhláška města Čáslavi č. 3/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi č. 2/2019 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Obecně závazná vyhláška města Čáslavi č. 2/2020 o regulaci používání zábavní pyrotechniky 

Poskytnutí individuální dotace na opravu historické budovy bašty za Evangelickým kostelem v Čáslavi 

Poskytnutí individuální dotace na Kostky, výtvarnou část projektu Dvorky, doprovodného programu Formanovy Čáslavi 

Poskytnutí k.ú. Čáslav pro činnost organizace DM Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko 

Bezúplatné nabytí pozemků 658/72, 658/74 a 659/3 v k.ú. Čáslav 

Bezúplatné nabytí pozemku 2403/2, v k.ú. Čáslav 

Nabytí pozemku p.č. 1451/1 v k.ú. Čáslav; 

Nabytí pozemku p.č. 2059/4 v k.ú. Čáslav 

Záměr odkoupit část pozemku p.č. 1727/1 v k.ú, Čáslav 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej bytu v novém bytovém domě 

Záměr prodat nebytovou jednotku č.p. 1622/101 

Schválení odpisu zaniklé pohledávky (poplatky za byt) za povinným T. M. 

Schválení vyřazení pohledávky (poplatky za byt) za povinnou V. D. 

Návrh na poskytnutí finančních dotací v sociální oblasti a zdravotnictví a dotaci z Programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch, na rok 2020  

Poskytnutí dotací z rozpočtu města Čáslav na rok 2020 z programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch 

Dotazy a připomínky zastupitelů 

 
ZM/54/2020                                                                                                                  ____                                                                  Průběh zasedání 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje, aby jednání probíhalo ke každému bodu zvlášť a na konci každého bodu bylo 

přijato usnesení. 
 
__                               _________________________________________                                     __                                     Kontrola plnění usnesení 

Zastupitelstvo města Čáslavi bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Čáslavi ze dne 

10.02.2020. 
 
ZM/55/2020                                                  Aktuální situace v Městské nemocnici Čáslav – svolání mimořádného zastupitelstva na toto téma 

Zastupitelstvo města Čáslavi ukládá starostovi města Čáslavi svolat mimořádné jednání zastupitelů města Čáslavi 

k řešení aktuální situace Městské nemocnice Čáslav s určením termínu na 15. nebo 22.07.2020.  
 
ZM/56/2020                                                                                                                                               Závěrečný účet Města Čáslavi za rok 2019 

Zastupitelstvo města Čáslavi projednalo závěrečný účet Města Čáslavi k 31.12.2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním 

hospodařením bez výhrad.   
 

/ 



ZM/57/2020                                                                                                                                   Schválení účetní závěrky Města Čáslavi k 

31.12.2019 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje účetní závěrku Města Čáslavi sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019. 
 
ZM/58/2020                                                           Schválení zadání přezkoumání hospodaření Města Čáslavi za rok 2020 auditorské společnosti 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje zadání přezkoumání hospodaření Města Čáslavi za rok 2020 auditorské 

společnosti C.J.Audit s.r.o., se sídlem v Liberci, Senovážná 86/1, PSČ 460 01, IČ: 254 95 542, DIČ: CZ25495542 

(auditorka J.Č.) 
 
ZM/59/2020                                                                                                                                                                    Rozpočtové opatření č. 3/2020 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 dle předloženého návrhu. Rekapitulace: upravené 

příjmy: 264.995,42 tis. Kč, upravené výdaje: 346.995,02 tis. Kč, financování plus: 81.999,60 tis. Kč. 
 
ZM/60/2020                                                                                     Odpověď na otevřený dopis jednatele AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

Zastupitelstvo města Čáslavi: 

a) schvaluje odpověď jednateli společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na jeho otevřený dopis zastupitelům 

města Čáslavi, ve znění uvedeném v příloze; 

b) pověřuje starostu města zasláním tohoto dopisu jednateli AVE CZ Mgr. Romanu Mužíkovi. 
 
ZM/61/2020                                                                                       Rozdělení příspěvku od AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na rok 2020 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozdělení příspěvku na podporu sportovních, kulturních a sociálních aktivit ve 

městě Čáslavi pro rok 2020 od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. příjemcům ve výši: 

 

Organizace Výše příspěvku 

AC Čáslav                          16 000,00 Kč 

Bluegrassová asociace ČR  

(Banjo Jamboree Čáslav) 20 000,00 Kč 

FK Čáslav z.s. 100 000,00 Kč 

Hokejový klub Čáslav      30 000,00 Kč 

Slavoj Čáslav                     15 000,00 Kč 

Tenisový klub Čáslav       15 000,00 Kč 

TJ Sokol Čáslav                 20 000,00 Kč 

Městská nemocnice Čáslav  60 000,00 Kč 

Domov důchodců Čáslav     60 000,00 Kč 

Anima Čáslav o.p.s.                60 000,00 Kč 

 
ZM/62/2020                                                                                                          Delegování zástupců města Čáslavi na valné hromady společností: 

- MVE PLUS, s.r.o. 

- VHS Vrchlice Maleč, a.s. 

- VODOVODY a KANALIZACE Havlíčkův Brod, a.s. 

Zastupitelstvo města Čáslavi, podle ust. § 84 odst. 2 písm. f), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění 

I) deleguje zástupce města Čáslavi na valné hromady společnosti MVE PLUS, s.r.o., se sídlem: Hejdof 1666, Čáslav, 

pana Martina Horského, místostarostu města Čáslavi; 

II) deleguje zástupce města Čáslavi na valné hromady společnosti VHS Vrchlice-Maleč, a.s, se sídlem: Ku Ptáku 387, 

Kutná Hora, JUDr. Vlastislava Málka, starostu města Čáslavi; 

III) deleguje zástupce města Čáslavi na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., se 

sídlem: Žižkova ulice 832, Havlíčkův Brod, JUDr. Vlastislava Málka, starostu města Čáslavi,  

a to na období do 31.12.2022. 
 
ZM/63/2020                  Obecně závazná vyhláška města Čáslavi č. 3/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi č. 2/2019 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Čáslavi č. 3/2020, kterou se mění Obecně 

závazná vyhláška Města Čáslavi č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
ZM/64/2020                                                              Obecně závazná vyhláška města Čáslavi č. 2/2020 o regulaci používání zábavní pyrotechniky 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Čáslavi č. 2/2020 o regulaci používání zábavní 

pyrotechniky. 
 
ZM/65/2020                                         Poskytnutí individuální dotace na opravu historické budovy bašty za Evangelickým kostelem v Čáslavi 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na opravu historické budovy 

bašty za Evangelickým kostelem v Čáslavi, ve výši 60.000 Kč, ve znění dle důvodové zprávy.  



 
ZM/66/2020         Poskytnutí individuální dotace na Kostky, výtvarnou část projektu Dvorky, doprovodného programu Formanovy Čáslavi 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na Kostky, výtvarnou část 

projektu Dvorky, doprovodného programu Formanovy Čáslavi, ve výši 80.000 Kč, ve znění dle důvodové zprávy.  

 
ZM/67/2020                                                          Poskytnutí k.ú. Čáslav pro činnost organizace DM Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje poskytnutí katastrálního území města Čáslav pro činnost organizace 

destinačního managementu Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s. v cestovním ruchu a zapojení do činnosti 

Turistické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko z.s. 
 
ZM/68/2020                                                                                                           Bezúplatné nabytí pozemků 658/72, 658/74 a 659/3 v k.ú. Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje bezúplatné nabytí pozemků 658/72 o výměře 328 m2, 658/74 o výměře 1306 m2 

a 659/3 o výměře 678 m2, vše v katastrálním území Čáslav, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10002, od Státního pozemkového úřadu.  
 
ZM/69/2020                                                                                                                                    Bezúplatné nabytí pozemku 2403/2, v k.ú. Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2403/2 o výměře 2948 m2, v katastrálním území 

Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 60000, od 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
 
ZM/70/2020                                                                                                                                                 Nabytí pozemku p.č. 1451/1 v k.ú. Čáslav; 

                                                                                                                                                                   Nabytí pozemku p.č. 2059/4 v k.ú. Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi  

I. neschvaluje odložení odkoupení pozemku p.č. 1451/1 o výměře 14870 m2, v k.ú. Čáslav, zapsaného u Katastrálního 

úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 768, úplatně od podílových spoluvlastníků, 

pana F. B., a pana M. G., za cenu 600,- Kč/m2 + náklady na realizaci prodeje; 

II. neschvaluje odložení odkoupení pozemku p.č. 2059/4 o výměře 344 m2, v k.ú. Čáslav, zapsaného u Katastrálního 

úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 768, úplatně od pana F. B., za cenu 600,- Kč/m2 

+ náklady na realizaci prodeje do doby, než bude předložena vypracovaná studie rodinné výstavby v dané lokalitě.   
 
ZM/71/2020                                                                                                                                                 Nabytí pozemku p.č. 1451/1 v k.ú. Čáslav; 

                                                                                                                                                                   Nabytí pozemku p.č. 2059/4 v k.ú. Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi  

I. schvaluje nabytí pozemku p.č. 1451/1 o výměře 14870 m2, v k.ú. Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 768, úplatně od podílových spoluvlastníků, pana F. B., a 

pana M. G., za cenu 600,- Kč/m2 + náklady na realizaci prodeje; 

II. schvaluje nabytí pozemku p.č. 2059/4 o výměře 344 m2, v k.ú. Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 768, úplatně od pana F. B., za cenu 600,- Kč/m2 + náklady 

na realizaci prodeje. 
 
ZM/72/2020                                                                                                                         Záměr odkoupit část pozemku p.č. 1727/1 v k.ú, Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr odkupu části pozemku p.č. 1727/1 o výměře cca 77 m2 v katastrálním 

území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 11439, 

od vlastníků bytových domů čp. 1551 a 1552, za cenu dle znaleckého posudku 270,- Kč/m2 + náklady na realizaci řízení. 
 
ZM/73/2020                                                                                    Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej bytu v novém bytovém domě 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej bytu v bytovém domě, který 

bude vystavěn na části pozemku p.č. 322/1 – ostatní plocha, v k.ú. Čáslav dle projektové dokumentace vypracované  

V. M. v bytových domech označených v projektové dokumentaci jako B5 a B6 paní A. S. 
 

B6 – 1.NP 

OZNAČENÍ 

BYTU VELIKOST SKLEP 

PARKOVACÍ 

STÁNÍ ZAHRADA m2 CENA 

B01.01 2+kk S31 parkovací stání 67,20 2 997 000,00 Kč 
 

Cena zahrnuje podíl na budoucích společných částech nemovitosti, které budou určeny v prohlášení vlastníka. Budoucí 

kupující uhradí náklady za správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
 
ZM/74/2020                                                                                                                                      Záměr prodat nebytovou jednotku č.p. 1622/101 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodat uvolněnou nebytovou jednotku č.p. 1622/101, včetně příslušenství 

a spoluvlastnického podílu 5800/309020 na společných částech bytového domu čp. 1621-1625 a na pozemcích st. 3826, 

3827, 3828, 3829 a 3830 v katastrálním území Čáslav, v ulici Pražská, Čáslav, za nejvyšší nabídnutou cenu + náklady 

na realizaci prodeje. Minimální cena je stanovená znaleckým posudkem ze dne 19.5.2020 ve výši 350 000,- Kč.  
 



 
ZM/75/2020                                                                                       Schválení odpisu zaniklé pohledávky (poplatky za byt) za povinným T. M. 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje odpis zaniklé pohledávky z titulu neuhrazení úroků z prodlení a soudních 

nákladů za vymáhání pohledávky na nájemném, za byt č. 32, v č.p. 440, ul. Boženy Němcové v Čáslavi, za povinným 

T. M.  
 

ZM/76/2020                                                                                                   Schválení vyřazení pohledávky (poplatky za byt) za povinnou V. D. 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje vyřazení pohledávky z titulu neuhrazení nájemného, úroků z prodlení a soudních 

nákladů za vymáhání pohledávky, za byt č. 3, v č.p. 574, ul. Filipovská v Čáslavi, za povinnou V.D., do podrozvahové 

evidence.  
 

ZM/77/2020                                                                                                                                                 Návrh na poskytnutí finančních dotací 

v sociální oblasti a zdravotnictví a dotaci z Programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch, na rok 2020  

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje poskytnutí dotací v sociální oblasti a zdravotnictví organizacím a sdružením: 

Helpicon, z.ú., Prostor plus, o.p.s. Kolín, Oblastní charita Kutná Hora, Povídej, z.s., Diakonie ČCE Střední Čechy, Život 

+, z.s., v navržené výši, dle důvodové zprávy. 
 

ZM/78/2020                             Poskytnutí dotací z rozpočtu města Čáslav na rok 2020 z programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch 

Zastupitelstvo města Čáslavi neschvaluje poskytnutí dotací z Programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch na rok 

2020 pro: 

  Žadatel Částka v Kč 

1 Gymnázium a SOŠ Pedag. Čáslav, Masarykova 248 40 000 

2 Gymnázium a SOŠ Pedag. Čáslav, Masarykova 248 40 000 

3 Třiatřicet z.s., Dr. K. Tesaře 845, Čáslav 40 000 

4 Třiatřicet z.s., Dr. K. Tesaře 845, Čáslav 24 000 

5 Formanova Čáslav,z.s., Čáslav, Masarykova 194,  40 000 

6 Formanova Čáslav,z.s., Čáslav, Masarykova 194,  40 000 

7 Catering Chotěboř s.r.o., /Grand Čáslav 40 000 

8 Catering Chotěboř s.r.o., /Grand Čáslav 40 000 

9 Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská  36 000 

10 Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská  32 000 

11 Nadační fond Dr. Dagmar Lieblové, Praha 30 000 

12 Nadační fond Dr. Dagmar Lieblové, Praha 32 000 

  434 000 
 

ZM/79/2020                             Poskytnutí dotací z rozpočtu města Čáslav na rok 2020 z programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje poskytnutí dotací z Programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch na rok 

2020 pro: 

  Žadatel Částka v Kč 

1 Gymnázium a SOŠ Pedag. Čáslav, Masarykova 248 40 000 

2 Gymnázium a SOŠ Pedag. Čáslav, Masarykova 248 40 000 

3 Třiatřicet z.s., Dr. K. Tesaře 845, Čáslav 40 000 

4 Třiatřicet z.s., Dr. K. Tesaře 845, Čáslav 24 000 

5 Formanova Čáslav,z.s., Čáslav, Masarykova 194,  40 000 

6 Formanova Čáslav,z.s., Čáslav, Masarykova 194,  40 000 

7 Catering Chotěboř s.r.o., /Grand Čáslav 40 000 

8 Catering Chotěboř s.r.o., /Grand Čáslav 40 000 

9 Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská  36 000 

10 Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská  32 000 

11 Nadační fond Dr. Dagmar Lieblové, Praha 30 000 

12 Nadační fond Dr. Dagmar Lieblové, Praha 32 000 

  434 000 

Původní přílohy nejsou součástí schvalovaného materiálu. 
 
 
 

 
 
 

 



             

 

 

 

   JUDr. Vlastislav Málek v. r.                                                                                                                 Martin Horský v. r.  

                     starosta                                                                                                                                                                          místostarosta 

 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

MUDr. Martin Novák v. r.                                                                                                  Mgr. Jaroslav Vostrovský v. r. 
          člen zastupitelstva města                                                                                                                                        člen zastupitelstva města 

 


