
                    Č.j.:  7894/2020 

 

Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ z 8. zasedání  
konaného ve středu, 04.03.2020 

 
 

 
RM/82/2020                                                                                                                __                                   Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Schválení programu jednání 

Valná hromada – společnost Městská nemocnice Čáslav, s.r.o., IČ: 495 50 322 

Kontrola plnění usnesení z RM (19.2.2020) a MRM (26.2.2020) 

„Nákup cisternové automobilové stříkačky pro Jednotku SHD města Čáslavi“ 

Schválení smluv o dílo a smluv licenčních 

Doporučení ZM - Schválení Dodatku č. 1 Zřizovací listiny ZŠ Čáslav, Sadová 

Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění svozu a likvidaci směsného komunálního odpadu a úklidu kontejnerových 

stanovišť 

Doporučení ZM - Návrh na pořízení změny Územního plánu města Čáslavi 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Pojištění majetku města“ - změna makléře 

„Oprava a rozšíření tepelných sítí v ul. Žitenická v Čáslavi“ 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Květinová výzdoba ve městě Čáslav v letech 2020-2022“ - výběr zhotovitele 

Doporučení ZM - Založení SVJ, č.p. 1696-1697, ul. Jeníkovská v Čáslavi  

Doporučení ZM – Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí na koupi části pozemku p.č. 118/4 v k.ú. Čáslav.. 

Schválení odpisového plánu pro rok 2020 – MŠ Čáslav 

Schválení odpisového plánu pro rok 2020 – ZŠ Čáslav, Sadová 

Schválení odpisového plánu pro rok 2020 – Městské muzeum a knihovna Čáslav 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

5. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Čáslav 

Podlimitní veřejná zakázka 

„Cyklostezka Čáslav – Filipov“ – opětovné zahájení zadávacího řízení a schválení komise 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Oprava a rozšíření tepelných sítí v ul. Žitenická – zahájení zadávacího řízení 

RŮZNÉ / INFORMATIVNÍ ZPRÁVY 

• Památník Terezín 

• Žádost o úpravu a kácení dřevin – S.V.B.J., ul. Žitenická č.p. 1300-1304 v Čáslavi 

• Žádost o poražení stromů – SVJ, ul. Jeníkovská č.p. 1160-1161 Čáslavi 

 

Valná hromada spol. Městská nemocnice Čáslav, s.r.o.  

 

RM/83/2020                                                                                                    Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření  

Rada města Čáslavi, ve funkci valné hromady společnosti Městská nemocnice Čáslav s.r.o., schvaluje 

účetní závěrku a výsledek hospodaření společnosti Městská nemocnice Čáslav, s.r.o. IČ: 495 50 322, 

ve výši 0,05 Kč za rok 2019 a schvaluje převod výsledku hospodaření na účet nerozděleného zisku 

minulých let. 
 

RM/84/2020                                                                                                       Rezignace jednatele společnosti a volba nového 

Rada města Čáslavi, ve funkci valné hromady společnosti Městská nemocnice Čáslav, s.r.o.  

1. bere na vědomí rezignaci MUDr. Martina Nováka, jednatele společnosti, ke dni 04.03.2020, 

2. volí nového jednatele společnosti Městská nemocnice Čáslav, s.r.o., IČ: 495 50 322, kterým se stal 

JUDr. Vlastislav Málek, a ten souhlasí s ustavením do funkce. 

 
                                                                                                 Kontrola plnění usnesení z RM (19.2.2020) a MRM (26.2.2020) 

Rada města Čáslavi bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 19.2.2020 a 

z mimořádného zasedání ze dne 26.2.2020. 

 

RM/85/2020                                                     „Nákup cisternové automobilové stříkačky pro Jednotku SDH města Čáslavi“ 

Rada města Čáslavi schvaluje nákup cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“), zn. K25 

Liaz pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Čáslavi (dále jen „jednotku SDH“) od obce 

Moravany, okr. Pardubice.   



RM/86/2020                                                                                                                Schválení smluv o dílo a smluv licenčních  
Rada města Čáslavi schvaluje uzavření smluv o dílo a smluv licenčních s Mgr. Milanem Klímou, IČ: 

765 42 092, zhotovitelem dokumentárního seriálu TV Čáslav a Projektu TV Čáslav Aktuality dle 

důvodové zprávy. 
 

Doporučení ZM 
RM/87/2020                                                                                   Schválení Dodatku č. 1 Zřizovací listiny ZŠ Čáslav, Sadová 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní školy Čáslav, Sadová 

1756, okres Kutná Hora, dle důvodové zprávy. 
 

RM/88/2020                                                                                                   Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění svozu 

a likvidaci směsného komunálního odpadu a úklidu kontejnerových stanovišť 

Rada města Čáslavi schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění svozu a likvidaci směsného 

komunálního odpadu a úklidu kontejnerových stanovišť, uzavřené dne 31. 10. 2014, mezi 

objednatelem – sdružení zadavatelů Město Kutná Hora, se sídlem: Havlíčkovo nám. 552, 284 01 

Kutná Hora, IČ: 002 36 195 a Městem Čáslav, se sídlem: Čáslav-Staré město, nám. Jana Žižky 

z Trocnova 1/1, 286 01 Čáslav, IČ: 002 36 021 a zhotovitelem MVE PLUS s.r.o., se sídlem: Hejdof 

1666, 286 01 Čáslav, IČ: 251 02 214. 
 

Doporučení ZM 
RM/89/2020                                                                                                   Návrh na pořízení změny Územního plánu Čáslav 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje  

1. návrh na pořízení změny Územního plánu Čáslav, který podal vlastník pozemku, pozemková 

parcela č. 968, v katastrálním území Čáslav, začlenit k projednání zastupitelstvem města dle čl. VI. a 

VII. Pravidel pro pořizování Územního plánu Čáslav, 

2. termín pořizování další změny Územního plánu Čáslav vyplyne ze schválených Pravidel pro 

pořizování změn Územního plánu Čáslav.  
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 
RM/90/2020                                                                                                                                         „Pojištění majetku města“ 

- změna makléře 

Rada města Čáslavi  

1. schvaluje vypovědět plnou moc makléřské společnosti ALL GROUP, spol. s r.o., IČ: 496 20 720, 

se sídlem: Polabská 364/19, Čakovice, 196 00 Praha, která dosud Městu Čáslav zajišťovala pojištění 

majetku a odpovědnosti, a zároveň 

2. schvaluje uzavřít plnou moc makléřské spol. MARSH, s.r.o., IČ: 453 06 541, se sídlem: 

Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha z důvodu sjednání pojistných smluv na pojištění 

majetku a odpovědnosti pro Město Čáslav. 
 

RM/91/2020                                                                                   „Oprava a rozšíření tepelných sítí v ul. Žitenická v Čáslavi“ 

Rada města Čáslavi nesouhlasí s odpojením bytového domu č.p. 1529, 1530 a 1531 v ul. Žitenická 

v Čáslavi, od centrálního systému zásobování teplem (CZT), jež zajišťuje vytápění objektů a ohřev 

teplé užitkové vody okrskové kotelny v ul. Žitenická v Čáslavi. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 
RM/92/2020                                                                                       „Květinová výzdoba ve městě Čáslav v letech 2020-2022“               

- výběr zhotovitele 

Rada města Čáslavi neschvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Květinová 

výzdoba ve městě Čáslavi v letech 2020-2022“ firmu AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 493 

56 089, se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, provozovna Hejdof 1666, 286 01 Čáslav.  
 

Doporučení ZM  
RM/93/2020                                                                                           Založení SVJ, č.p. 1696-1697, ul. Jeníkovská v Čáslavi  

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

Zastupitelstvo města Čáslavi bere na vědomí založení Společenství vlastníků jednotek Jeníkovská 

1696-1697, Čáslav, v ul. Jeníkovská v Čáslavi, městem Čáslav tak, aby mohlo dojít k převodu bytů 

jednotlivým nájemcům ve smyslu přijatého usnesení Zastupitelstva města Čáslavi č. 127/2019 ze dne 

9.12.2019 a zároveň souhlasí se zněním stanov tohoto společenství.  
 

 

 



Doporučení ZM 

RM/94/2020                                                                                            Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí                                        

na koupi části pozemku p.č. 118/4 v k.ú. Čáslav 
Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení tohoto znění: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí ze dne 

15.5.2019, na koupi části pozemku p.č. 118/4, o výměře cca 55 m2, za cenu dle znaleckého posudku 

600,- Kč/m2 + platná sazba DPH 21% + náklady na realizaci prodeje, v katastrálním území Čáslav, 

zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, na LV č. 

2541, od společnosti Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy, Kouřimská 15, 280 02 Kolín 2. 

 
RM95/2020                                                                                            Schválení odpisového plánu pro rok 2020 – MŠ Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje odpisový plán Mateřské školy Čáslav, okres Kutná Hora, na rok 2020, 

dle předložené žádosti.  

 
RM/96/2020                                                                              Schválení odpisového plánu pro rok 2020 – ZŠ Čáslav, Sadová 
Rada města Čáslavi schvaluje odpisový plán Základní školy Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora, 

na rok 2020, dle předložené žádosti.  

 
RM/97/2020                                                Schválení odpisového plánu pro rok 2020 – Městské muzeum a knihovna Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje odpisový plán Městského muzea a knihovny Čáslav, na rok 2020, dle 

předložené žádosti. 

 
RM/98/2020                                                                           5. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování 5. úplné aktualizace územně 

analytických podkladů ORP Čáslav, s Ing. arch. Milanem Salabou, v souladu se směrnicí Města 

Čáslavi č. 1/2019.   

 
Podlimitní veřejná zakázka 

RM/99/2020                                                                                                                                 „Cyklostezka Čáslav – Filipov“ 

 – opětovné zahájení zadávacího řízení a schválení komise 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje opětovné zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem 

„Cyklostezka Čáslav – Filipov“ z důvodu uvedeného v důvodové zprávě; 

2) v zastoupení zadavatele města Čáslavi pověřuje otevíráním nabídek na podlimitní veřejnou zakázku 

s názvem „Cyklostezka Čáslav – Filipov“, a dále jejich posouzením a hodnocením, komisi ve složení: 

zplnomocněný administrátor veřejné zakázky, místostarosta města Čáslavi, vedoucí oddělení investic 

MěÚ Čáslav, referent oddělení investic MěÚ Čáslav a dotační specialista MěÚ Čáslav; náhradníky 

jsou: starosta města Čáslavi a referent oddělení investic MěÚ Čáslav.  

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/100/2020                                                                                                   „Oprava a rozšíření tepelných sítí v ul. Žitenická  

– zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava a 

rozšíření tepelných sítí v ul. Žitenická“ formou otevřené výzvy dle směrnice, která upravuje postup při 

pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek č. 01/2019, 

2) schvaluje, aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly obeslány výzvou k podání nabídky firmy 

uvedené v důvodové zprávě.  
 

 

 

______________________                                                               ______________________                                                          

          Martin Horský                                            JUDr. Vlastislav Málek                        
                 místostarosta                                                  starosta 
 


