
                               
Číslo jednací: MěÚ/16346/2021/SEK 

 

 

 

Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ ze 14. zasedání konaného ve středu 19.5.2021 

 

 

RM/235/2021                                                                                                                    __                                                            Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Schválení programu jednání 

Valná hromada – Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. 

Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z jednání MRM ze dne 29.4., RM ze dne 5.5.2021 a MRM ze dne 12.5.2021 

Vývoj hospodaření Města Čáslavi na 1. čtvrtletí roku 2021 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – odstavná plocha na pozemku 2117/51“ – Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Podlimitní veřejná zakázka 

„Čáslav – oprava povrchů MK v ul. Čeplova a v ul. Lípová“ – Pověření komise 

Schválení bezúplatné výpůjčky části pozemků na Lochách parc. č. 2417/5, 2417/6, 2417/7, 2417/12 vše v k.ú. Čáslav 

Výběr dohodce za účelem nákupu silové elektřiny a zemního plynu pro roky 2022 a 2023 na Českomoravské komoditní burze Kladno   

Přehled neuhrazených pohledávek – byty a nebytové prostory – k 30.4.2021 

Doporučení ZM – Nabytí pozemku p.č. 862/6 a pozemku p.č. 862/8 v k.ú. Čáslav 

Doporučení ZM – Záměr nabýt pozemek p.č. 341/9 a pozemek p.č. 2117/37 v k.ú. Čáslav 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 1958/7 v k.ú. Čáslav 

Zábor veřejného prostranství z důvodu umístění mobilního bankomatu na nám. J. Žižky z Trocnova, u č.p. 82/17 

Umístění předzahrádky v ul. Gen. Františka Moravce, u č.p. 5/7 

Umístění lešení na chodníku na místní komunikaci v ul. Na Kozinci 

Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru 

Schválení odchodu členky z Komise pro kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch 

Nominace nové členky Komise pro kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch 

Schválení odchodu členky z Komise pro regeneraci kulturních památek 

Nominace nové členky Komise pro regeneraci kulturních památek 

DODATEČNÁ ZRPÁVA: 

Umístění lešení na chodníku na místní komunikaci v ul. Gen. Fr. Moravce 

RŮZNÉ: 

• Odprodej nepotřebného majetku od spol. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. 

 

Valná hromada – Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. 
 

RM/236/2021                                                                                              

Rada města Čáslavi, při výkonu působnosti valné hromady společnosti Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o.  

a) schvaluje mandátní smlouvu jednatelky společnosti, která je nedílnou součástí tohoto návrhu; 

b) schvaluje pracovní smlouvu ředitelky divadla a kina / produkční / marketing, která je nedílnou součástí tohoto 

návrhu; 

c) bere na vědomí zprávu o činnosti společnosti za rok 2020, která je nedílnou součástí tohoto návrhu; 

d) schvaluje výsledky hospodaření společnosti vč. rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020, které jsou nedílnou 

součástí tohoto návrhu; 

e) bere na vědomí schválený rozpočet společnosti na rok 2021, který je nedílnou součástí tohoto návrhu; 

f) schvaluje změnu dodavatele pokladního systému spol. Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o.;  

g) schvaluje vytvoření nové webové prezentace spol. Dusíkovo divadlo Čáslav, s r.o. 

 
                                                                   Kontrola plnění usnesení z jednání MRM ze dne 29.4., RM ze dne 5.5.2021 a MRM ze dne 12.5.2021 

Rada města Čáslavi bere na vědomí plnění usnesení z mimořádného zasedání rady města ze dne 29.4.2021, z řádného 

jednání rady města ze dne 5.5.2021 a z mimořádného jednání rady města ze dne 12.5.2021. 

 
                                                                                                                                         Vývoj hospodaření Města Čáslavi na 1. čtvrtletí roku 2021 

Rada města Čáslavi bere na vědomí zprávu o vývoji hospodaření Města Čáslavi za 1. čtvrtletí roku 2021. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/237/2021                                                                                                                                 „Čáslav – odstavná plocha na pozemku 2117/51“  

– Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi  

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 45/2021 mezi Městem Čáslav a firmou Konstrukce a dopravní 

stavby s.r.o., IČ: 284 47 085, se sídlem: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, na akci „Čáslav – odstavná plocha na 

pozemku 2117/51“. 



 
Podlimitní veřejná zakázka 

RM/238/2021                                                                                                                „Čáslav – oprava povrchů MK v ul. Čeplova a v ul. Lípová“  

– Pověření komise 

Rada města Čáslavi, v zastoupení zadavatele Města Čáslavi, pověřuje otevíráním nabídek na podlimitní veřejnou 

zakázku s názvem „Čáslav – oprava povrchů MK v ul. Čeplova a v ul. Lípová“ a dále jejich posouzením a 

hodnocením komisi ve složení: místostarosta města, vedoucí Odboru investic MěÚ Čáslav, referent Odboru investic 

MěÚ Čáslav - 2x, dotační specialista Kanceláře tajemníka MěÚ Čáslav; náhradníky jsou: starosta města, referentka 

Odboru investic MěÚ Čáslav.  
 

RM/239/2021                    Schválení bezúplatné výpůjčky části pozemků na Lochách parc. č. 2417/5, 2417/6, 2417/7, 2417/12 vše v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje bezúplatnou výpůjčku částí pozemků parc. č. 2417/5, 2417/6, 2417/7, 2417/12 

nacházející se na Lochách, v k.ú. Čáslav. Jedná se o pozemek parc. č. 2417/5 o výměře 10 m2, zapsaný na LV č. 2694 

od manželů S., pozemek parc. č. 2417/6 o výměře 10 m2, zapsaný na LV č. 2705 od pana K. T., pozemek p.č. 2417/7 o 

výměře 10 m2, zapsaný na LV č. 10457 od pana P. K. a pozemek parc. č. 2417/12 o výměře 10 m2, zapsaný na LV č. 

13604 od pana M. K. na dobu určitou – 20 let, vše v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřad pro 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, jako půjčitelů, za účelem umístění kabelového vedení veřejného 

osvětlení. 
 

RM/240/2021                                                                                                    Výběr dohodce za účelem nákupu silové elektřiny a zemního plynu 

pro roky 2022 a 2023 na Českomoravské komoditní burze Kladno   

Rada města Čáslavi schvaluje obeslání dohodců s výzvou pro podání nabídky za účelem nákupu silové elektřiny a 

zemního plynu pro roky 2022 až 2023 na Českomoravské komoditní burze Kladno, dle důvodů uvedených v důvodové 

zprávě. 
 

                                                                                                             Přehled neuhrazených pohledávek – byty a nebytové prostory – k 30.4.2021 

Rada města Čáslavi bere na vědomí přehled pohledávek Města Čáslavi – byty a nebytové prostory k 30.4.2021 – 

současní a odstěhovaní nájemníci. 
 

Doporučení ZM 

RM/241/2021                                                                                                             Nabytí pozemku p.č. 862/6 a pozemku p.č. 862/8 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslav schválit usnesení tohoto znění: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje nabytí pozemku p.č. 862/6 o výměře 1177 m2 a pozemek p.č. 862/8 o výměře 

2421 m2, oba v k.ú. Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora 

na LV č. 13724, úplatně od společnosti Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, Vinohrady, 120 00 Praha 2, za cenu 

1.864.550,- Kč vč. DPH + náklady na realizaci prodeje. 
 

Doporučení ZM  

RM/242/2021                                                                                               Záměr nabýt pozemek p.č. 341/9 a pozemek p.č. 2117/37 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslav schválit usnesení tohoto znění: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr nabýt pozemek p.č. 341/9 o výměře 2163 m2 a pozemek p.č. 2117/37 o 

výměře 216 m2, oba v k.ú. Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná 

Hora na LV č. 10396, které jsou ve spoluvlastnictví Ing. A. Ch., diplom. arch. ETH M. Ch. a doktor medician FMH E. 

R., úplatně za cenu 618.540,- Kč + náklady na realizaci prodeje. 
 

RM/243/2021                                                                                    Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 1958/7 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 1958/7, zapsaného na LV č. 

10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora pro 

oprávněného z věcného břemene společnost GasNet, s.r.o. se sídlem Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 

v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 4.5.2018 v rozsahu dle geometrického 

plánu č. 3349-276/2021 v celkové výměře 6 m2. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného 

břemene v celkové výši 1.200,- Kč + platná sazba DPH. 
 

RM/244/2021                        Zábor veřejného prostranství z důvodu umístění mobilního bankomatu na nám. J. Žižky z Trocnova, u č.p. 82/17 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace na nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi, schvaluje 

povolení záboru veřejného prostranství na nám. Jana Žižky z Trocnova u č.p. 82/17 v Čáslavi za účelem umístění 

mobilního bankomatu, v termínu 07.07.2021 – 01.10.2021, v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi č. 

4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
 

RM/245/2021                                                                                                         Umístění předzahrádky v ul. Gen. Františka Moravce, u č.p. 5/7 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici Gen. Františka Moravce v Čáslavi, 

schvaluje umístění předzahrádky před č.p. 5/7 v ulici Gen. Františka Moravce v Čáslavi pro žadatelku paní A. K. pro 

provozovnu „Cukrárna U Kraba“, v období 01.06.2021 – 30.09.2021, za podmínek stanovených v důvodové zprávě. 
 

 



 

RM/246/2021                                                                                                  Umístění lešení na chodníku na místní komunikaci v ul. Na Kozinci 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka místní komunikace v ul. Na Kozinci v Čáslavi, schvaluje umístění 

stavebního lešení na veřejném prostranství – místní komunikaci v ul. Na Kozinci v Čáslavi pro žadatele pana J. K., 

v období 12.07.2021 – 06.08.2021, za podmínek stanovených v důvodové zprávě. 

 
RM/247/2021                                                                                                        Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru 

Rada města Čáslavi souhlasí, podle § 27, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím účelově určeného finančního daru pro Městskou nemocnici Čáslav, 

v částce 50.000 Kč od obce Vrdy, dle důvodové zprávy.  

 
RM/248/2021                                                                         Schválení odchodu členky z Komise pro kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch 

                                                                                                        Nominace nové členky Komise pro kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch 

Rada města Čáslavi  

a) schvaluje odchod členky z Komise pro kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch - paní Soni Dedíkové; 

b) schvaluje nominaci nové členky Komise pro kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch – Bc. Michaely Dvořákové, 

DiS.  

 
RM/249/2021                                                                                            Schválení odchodu členky z Komise pro regeneraci kulturních památek 

                                                                                                                           Nominace nové členky Komise pro regeneraci kulturních památek 

Rada města Čáslavi  

a) schvaluje odchod členek z Komise pro regeneraci kulturních památek – Soni Dedíkové a MgA. Kateřiny Strach 

Tiché; 

b) schvaluje nominaci nové členky Komise pro regeneraci kulturních památek – Bc. Michaely Dvořákové, DiS.  

 
RM/250/2021                                                                                       Umístění lešení na chodníku na místní komunikaci v ul. Gen. Fr. Moravce 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka místní komunikace v ul. Generála Františka Moravce v Čáslavi, 

schvaluje umístění stavebního lešení na veřejném prostranství – místní komunikaci v ul. Generála Františka Moravce 

v Čáslavi, pro žadatelku Ing. P. S., MBA v období 26.05.2021 – 15.06.2021, za podmínek stanovených v důvodové 

zprávě.  

 
 
 

 

 

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


