
                    Č.j.:  1278/2020 

 

Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ z 1. zasedání  
konaného ve středu, 08.01.2020 

 

RM/1/2020                                                                                                                __                                     Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
 

Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z RM (11.12.2019) a z MRM (20.12.2019) 

Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti za rok 2019 

Doporučení ZM - Plán kontrolní činnosti na rok 2020 

Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o dotaci; souhlas přijetím dotace, bude-li poskytnuta 

Podlimitní veřejná zakázka 

Stavební úpravy domu č.p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání - Zahájení zadávacího řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Zajištění technického dozoru na stavbě „Cyklostezka Čáslav – Filipov“ - Zahájení zadávacího řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Květinová výzdoba ve městě Čáslav v letech 2020-2022 - Uzavření Dodatku č. 2 

Doporučení ZM – Nabytí pozemku st.p.č. 370/2 a 370/3 v Čáslavi 

Doporučení ZM – Prodej části pozemku p.č. 285/1 v Čáslavi 

Bezúplatná výpůjčka části pozemku p.č. 1702/9 

Doporučení ZM – Prominutí úroků z prodlení úhrady nájemného a služeb za byt č. 20 v č.p. 86, ul. Prokopa Holého v 

Čáslavi 

Přidělení bytu v č.p. 1906, ul. Prokopa Holého v Čáslavi 

Přidělení bytu v DPS č.p. 939, ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Doporučení ZM - Schválení Dodatků č. 12 – Arriva Východní Čechy a.s. 

Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace 

RŮZNÉ: 

*Přehled neuhrazených pohledávek – byty a nebytové prostory – 12/2019 

* Skutečná liga – nabídka spolupráce 

* Ukončení nájmu nebytového prostoru - restaurace „Pod Radnicí“, nám. J. Źižky z Trocnova 

 

 

                                                                                          Kontrola plnění usnesení z RM (11.12.2019) a z MRM (20.12.2019) 

Rada města Čáslavi bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 11.12.2019 a 

z mimořádného zasedání rady města ze dne 20.12.2019. 

 
                                                                                                                      Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti za rok 2019 
 

Doporučení ZM  

RM/2 + 3/2020                                                                                                                     Plán kontrolní činnosti na rok 2020 

 

Rada města Čáslavi bere na vědomí výsledky kontrol v roce 2019 MěÚ v Čáslavi a Města Čáslavi.  

 

Rada města Čáslavi svým usnesením č. RM/2/2020 schvaluje Plán kontrolní činnosti na rok 2020 

MěÚ v Čáslavi a Města Čáslavi. 

 

Rada města Čáslavi svým usnesením č. RM/3/2020 doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 

následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi stanovuje Finančnímu výboru na rok 2020 do plánu činnosti: kontrolu 

Města Čáslavi, příspěvkových organizací a ostatních organizací, jejichž zřizovatelem a zakladatelem je 

Město Čáslav dle důvodové zprávy.   

 
RM/4/2020                                                                  Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o dotaci; souhlas přijetím dotace 

Rada města Čáslavi souhlasí s podáním Žádosti o dotaci na akci „Pořízení technického vybavení a 

mobiliáře pro městskou knihovnu v Čáslavi“ do Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu 

Středočeského kraje ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek, tematické zadání Obecní 

knihovny. V případě obdržení dotace Rada města Čáslavi souhlasí s jejím přijetím. 



Podlimitní veřejná zakázka 
RM/5/2020                                                                               Stavební úpravy domu č.p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání  

- Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Stavební 

úpravy domu č. p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání“ s tím, že výběr zhotovitele veřejné 

zakázky bude proveden formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

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

firmy: 

- Kutnohorská stavební, s. r. o., IČ: 45144788, Benešova 316/9, 284 01 Kutná Hora 

- Metrostav, a. s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

- Stavební firma Ječmínek, s. r. o., IČ: 25925768, Bělehradská 582, 530 09 Pardubice 

- SYNER, s. r. o., IČ: 48292516, Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01, Liberec 

- Trigema Building, a. s., IČ: 27653579, Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/6/2020                                                                  Zajištění technického dozoru na stavbě „Cyklostezka Čáslav – Filipov“  

- Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění 

technického dozoru na stavbě „Cyklostezka Čáslav – Filipov“ 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. 1/2019, 

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

firmy: 

- 3L studio; IČ: 25462644, Jiřího z Poděbrad 1435/12, 470 01, Česká Lípa 

- Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.; IČ: 27466868, Bozděchova 1668/13a, 500 02 

Hradec Králové 

- Ing. Miloslav Bárta; IČ: 64175251, Horky 73, 286 01 Čáslav 

- REINVEST, s. r. o.; IČ: 65410840, K Novému dvoru 897/66, Praha 4. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/7/2020                                                                                             Květinová výzdoba ve městě Čáslav v letech 2020-2022  

- Uzavření Dodatku č. 2 

Rada města Čáslavi schvaluje, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Květinová 

výzdoba ve městě Čáslavi v roce 2020-2022“ byly obeslány firmy uvedené v důvodové zprávě. 
 

                                                                             Doporučení ZM  

RM/8/2020                                                                                                          Nabytí pozemku st.p.č. 370/2 a 370/3 v Čáslavi 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje: 

1) nabýt pozemek st.p.č. 370/2 o výměře 18 m2, zastavěná plocha – zbořeniště, zapsaný u 

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 194, ve 

vlastnictví paní M. J., za symbolickou 1,- Kč; 

2) nabýt pozemek st.p.č. 370/3 o výměře 25 m2, zastavěná plocha – zbořeniště, zapsaný u 

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 376, ve 

vlastnictví paní P. K. a paní L. M., za symbolickou 1,- Kč. 
 

Doporučení ZM  

RM/9/2020                                                                                                                   Prodej části pozemku p.č. 285/1 v Čáslavi 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prodej části pozemku p.č. 285/1 o výměře 20 m2, 

v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrální úřadu pro Středočeské kraj, Katastrální 

pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 15.300,- Kč + DPH 

+ náklady na realizaci prodeje. 



 
RM/10/2020                                                                                                       Bezúplatná výpůjčka části pozemku p.č. 1702/9 

Rada města Čáslavi schvaluje bezúplatnou výpůjčku části pozemku p.č. 1702/9 o výměře 180 m2, na 

dobu určitou – 3 roky, v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrální území Čáslav, zapsané u 

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, pro paní 

D. P. 

 
Doporučení ZM  

RM/11/2020     Prominutí úroků z prodlení úhrady nájemného a služeb za byt č. 20 v č.p. 86, ul. Prokopa Holého v Čáslavi 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prominutí úroků z prodlení úhrady nájemného a služeb za byt 

č. 20 v č.p. 86, ul. Přemysla Otakara II. v Čáslavi, paní H. L., ve výši 90% z celkové částky a možnost 

uhradit splatnou část úroků z prodlení ve splátkách dle návrhu v důvodové zprávě.  

 
RM/12/2020                                                                                        Přidělení bytu v č.p. 1906, ul. Prokopa Holého v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení bytu č. 2 v č.p. 1906 v ul. Prokopa Holého v Čáslavi, a 

uzavření nájemní smlouvy, paní A. O., za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

 
RM/13/2020                                                                                Přidělení bytu v DPS č.p. 939, ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení bytu č. 4 v domě s pečovatelskou službou č.p. 939, v ul. Jiřího 

z Poděbrad v Čáslavi, paní S. H., na dobu určitou, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

 
Doporučení ZM  

RM/14/2020                                                                                           Schválení Dodatků č. 12 – Arriva Východní Čechy a.s. 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout níže uvedené usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje uzavření  

Dodatku č. 12 ke smlouvě č. 651/351/2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 

k zajištění ostatní dopravní obslužnosti („smlouva“) a uzavření  

Dodatku č. 12 ke smlouvě č. 651/352/2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 

k zajištění Města Čáslav městskou autobusovou dopravou („smlouva“). 

 
RM/15/2020                                                                                                           Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace 

Rada města Čáslavi schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní 

smlouvy z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 

Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání „Sociální oblast“ na nákup 2 elektrických zvedáků 

s příslušenstvím, elektrického sprchovacího křesla a sprchovacího lehátka sloužícího k zajištění 

základních činností Domova důchodců v Čáslav, IČ: 486 77 787, se sídlem: Nazaret 94, 286 01 

Čáslav, dle důvodové zprávy. 

 
 

 

 

 

 

 

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


