
 

 

 

 

                               
     

Číslo jednací: MěÚ/69351/2021/SEK 

 

 

Rada města Čáslavi 

 

USNESENÍ z 31. zasedání konaného ve středu22.12.2021 
 

 
RM/568/2021                                                                                                                    __                                                            Program zasedání 
Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Schválení programu jednání 

Valná hromada – Čáslavská servisní, s.r.o. 

Kontrola plnění usnesení z RM – 8.12.2021 

Souhlas s podáním žádosti o dotaci z KÚSK - Základní knihovny „S knížkou do života“ pro MěMaK 

Souhlas s podáním žádosti o dotaci z KÚSK - Základní knihovny „Vybavenost“ pro MěMaK 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Zpracování územní studie“ – Výběr dodavatele 

Úpravy cen za úklid v bytových domech v ul. Gen. Eliáše č.p. 1709 a 1710 a Prokopa Holého č.p. 1906-8 

Zřízení parkovacího místa na parkovišti v ul. R. Těsnohlídka u č.p. 1540 

Doporučení ZM - Záměr koupě pozemků - Státní statek - p.č. 685/72 a 298/33 a 298/34 

Doporučení ZM - Prodej pozemku – Profizoo - p.č. 2038/1 

Zřízení VB - ul. Žitná - p.č. 2096 

Zřízení VB - ul. Jahodová - p.č. 1730/59 

Podnájem nebytového prostoru v ul. Přemysla Otakara II., v č.p. 86 

Souhlas s přijetím dotace pro MěN + uzavření VPS 

Souhlas se snížením provozního příspěvku pro MěN 

Souhlas s poskytnutím investičního příspěvku pro MěN 

Odpis nedobytných pohledávek za neuhraz.faktury + nezapl.regulační poplatky za rok 2019 v MěN 

Schválení složení Školské rady - ZŠ Masarykova 

Schválení složení Školské rady – ZŠ Náměstí 

Schválení složení Školské rady - ZŠ Sadová 

Schválení Směrnce S - 02_Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

Zpráva z MěN – podklady budou dány přímo na jednání RM 
 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Schválení smlouvy o dílo a Smlouvy licenční – seriál TV Čáslav 

Zapojení města Čáslavi do projektu Podnikni to! 

Přeložka plynárenského zařízení na mostě v ulici Pražská - Dodatek smlouvě 

Rozpočtové opatření č. 7/2021 

Spolupráce MěN Čáslav s interním teamem New Dimension, s.r.o. – STAŽENO před jednáním 

3.etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi - část 1 - stavební práce v historické části budovy divadla (JŘBU) - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o 

dílo 

Schválení smlouvy na projekt TV Čáslav AKTUALITY – STAŽENO před jednáním 

Schválení smlouvy na výrobu a distribuci Čáslavských novin 

Schválení Darovací smlouvy - spol. UNIKOM - 25 tis. Kč 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY / RŮZNÉ: 

--- 

 
RM/569/2021                                             Souhlas s podáním žádosti o dotaci z KÚSK - Základní knihovny „S knížkou do života“ pro MěMaK 

Rada města Čáslavi souhlasí, aby příspěvková organizace, Městské muzeum a knihovna Čáslav, IČ 00472867, 

1) podala žádost o dotaci dle Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 

fondu kultury a obnovy památek, tematické zadání Základní knihovny – S knížkou do života,  

2) přijala dotaci dle Programu 2022, bude-li poskytnuta, dle důvodové zprávy. 

 
RM/570/2021                                                          Souhlas s podáním žádosti o dotaci z KÚSK - Základní knihovny „Vybavenost“ pro MěMaK 

Rada města Čáslavi souhlasí, aby příspěvková organizace, Městské muzeum a knihovna Čáslav, IČ 00472867, 

1) podala žádost o dotaci dle Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 

fondu kultury a obnovy památek, tematické zadání Základní knihovny - vybavenost, 

2) přijala dotaci dle Programu 2022, bude-li poskytnuta, dle důvodové zprávy. 

 

 

 



Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/571/2021                                                                                                                                                                   „Zpracování územní studie“  

– Výběr dodavatele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování územní studie“ uchazeče ARCHITEKT 

Ondřej Tuček s.r.o., IČ: 107 22 190, se sídlem: Na Maninách 1525/32, 170 00 Praha 7, který podal nabídku s nejnižší 

nabídkovou cenou 

2) schvaluje uzavření příslušné smlouvy s vybraným dodavatelem v souladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým 

v nabídce vybraného dodavatele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. 
 

 

RM/572/2021                                      Úpravy cen za úklid v bytových domech v ul. Gen. Eliáše č.p. 1709 a 1710 a Prokopa Holého č.p. 1906-8 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření následujících dodatků s firmou Arnošt Rambousek, IČ: 459 09 831, se sídlem: 

Svobodná Ves 59, 286 01 Čáslav 

1) Dodatek č. 2 smlouvy č. 90/2017, ze dne 5.10.2017, na úklidové práce v domě Generála Eliáše č.p. 1709 v Čáslavi;  

2) Dodatek č. 2 smlouvy č. 32/2017, ze dne 23.3.2017, na úklidové práce v domě Generála Eliáše č.p. 1710 v Čáslavi; 

3) Dodatek č. 2 smlouvy č. 33/2017, ze dne 23.3.2017 na úklidové práce v domě Prokopa Holého č.p. 1906-8 

v Čáslavi, dle důvodové zprávy. 
 

RM/573/2021                                                                                           Zřízení parkovacího místa na parkovišti v ul. R. Těsnohlídka u č.p. 1540 

Rada města Čáslavi neschvaluje zřízení vyhrazeného parkovacího místa na parkovišti v ul. R. Těsnohlídka u č.p. 1540 

v Čáslavi, pro žadatele pana J. Š. 
 

Doporučení ZM 
RM/574/2021                                                                                                 Záměr koupě pozemků - Státní statek - p.č. 685/72 a 298/33 a 298/34 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr koupě pozemků 685/72 o výměře cca 328 m2 ostatní plocha, 298/33 o 

výměře 88 m2 ostatní plocha a pozemek 298/34 o výměře 546 m2 ostatní plocha, v katastrálním území Čáslav, 

zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, zahrnuté 

do správy konkurzního řízení s úpadcem Státní statek Čáslav, spravovaného firmou Záveská a spol., v.o.s. za cenu 180 

Kč/m2. 
 

Doporučení ZM 
RM/575/2021                                                                                                                                                Prodej pozemku – Profizoo - p.č. 2038/1 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi neschvaluje prodej pozemku p.č. 2038/1 o výměře 557 m2 v k.ú. Čáslav, zapsaný u 

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

s.r.o., se sídlem Pod Divadlem 640, Hlouška, 284 01 Kutná Hora, za cenu dle znaleckého posudku + náklady na 

realizaci a dále bezplatně zřídit věcné břemeno pro město Čáslav za účelem umístění „Vítacího objektu“ umístěného 

na tomto pozemku. 
 

RM/576/2021                                                                                                                                                            Zřízení VB - ul. Žitná - p.č. 2096 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 2096 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 ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 

874/8, PSČ 405 02, v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 10.11.2020 v rozsahu 

dle geometrického plánu č. 3397-1035/2021 v celkové výměře 91 bm. Smluvní strany se dohodly na jednorázové 

úplatě za zřízení věcného břemene v celkové výši 9.100, - Kč + platná sazba DPH.  
 

RM/577/2021                                                                                                                                                Zřízení VB - ul. Jahodová - p.č. 1730/59 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 1730/59 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 ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 

874/8, PSČ 405 02, v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 30.07.2020 v rozsahu 

dle geometrického plánu č. 3370-627/2021 v celkové výměře 3 bm. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě 

za zřízení věcného břemene v celkové výši 1.000, - Kč + platná sazba DPH.  
 

RM/578/2021                                                                                                   Podnájem nebytového prostoru v ul. Přemysla Otakara II., v č.p. 86 

Rada města Čáslavi schvaluje podnájem nebytového prostoru v přízemí budovy č.p. 86, jenž je součástí pozemku parc. 

č. st. 154/1 v k.ú. Čáslav, ul. Přemysla Otakara II., který je určen pro provoz ordinace lékaře, a to pro primáře 

MUDr. Aleše Fibíra, IČ: 641 61 013, Jeníkovská 348, 286 01 Čáslav, k provozování ambulance plastického chirurgie, 

za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  
 

 



RM/579/2021                                                                                                                              Souhlas s přijetím dotace pro MěN + uzavření VPS 

Rada města Čáslavi schvaluje přijetí dotace v částce 2.000.000 Kč pro Městskou nemocnici Čáslav a souhlasí 

s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2021 Zdravotnictví pro poskytování dotací 

z rozpočtu Středočeského kraje poskytovatelům akutní lůžkové péče na území Středočeského kraje, dle důvodové 

zprávy. 

 
RM/580/2021                                                                                                                            Souhlas se snížením provozního příspěvku pro MěN 

Rada města Čáslavi souhlasí se snížením provozního příspěvku na rok 2021 pro Městskou nemocnici Čáslav o částku 

ve výši 7.000.000 Kč, dle důvodové zprávy. 

 
RM/581/2021                                                                                                                       Souhlas s poskytnutím investičního příspěvku pro MěN 

Rada města Čáslavi souhlasí s poskytnutím investičního příspěvku pro Městskou nemocnici Čáslav ve výši 4.000.000 

Kč, s možností čerpání do 31.12.2022, dle důvodové zprávy. 

 
RM/582/2021                                                Odpis nedobytných pohledávek za neuhraz.faktury + nezapl.regulační poplatky za rok 2019 v MěN 

Rada města Čáslavi 

1) souhlasí s odpisem nedobytných pohledávek za neuhrazené faktury za rok 2019 v Městské nemocnici Čáslav 

v celkové částce 27.414 Kč, dle důvodové zprávy. 

2) souhlasí s odpisem nedobytných pohledávek za nezaplacené regulační poplatky za rok 2019 v Městské nemocnici 

Čáslav v celkové částce 10.260 Kč, dle důvodové zprávy. 

 
RM/583/2021                                                                                                                                  Schválení složení Školské rady - ZŠ Masarykova 

Rada města Čáslavi schvaluje složení Školské rady Základní školy Čáslav, Masarykova 357, okres Kutná Hora, IČ: 

750 34 824, dle důvodové zprávy. 

 
RM/584/2021                                                                                                                                        Schválení složení Školské rady – ZŠ Náměstí 

Rada města Čáslavi schvaluje složení Školské rady Základní školy Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres 

Kutná Hora, IČ: 495 41 030, dle důvodové zprávy. 

 
RM/585/2021                                                                                                                                          Schválení složení Školské rady - ZŠ Sadová 

Rada města Čáslavi schvaluje složení Školské rady Základní školy Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora, IČ: 711 

76 683, dle důvodové zprávy. 

 
RM/586/2021                                                                         Schválení Směrnice S - 02_Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

Rada města Čáslavi schvaluje Směrnici S – 02 ze dne 14.12.2021, která upravuje Postup při zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu, z důvodů uvedených v důvodové zprávě.  

 
RM/587/2021                                                                                                                            Stanovení platu ředitelce Městské nemocnice Čáslav 

Rada města Čáslavi určuje plat MUDr. Mgr. Ditě Mlynářové, ředitelce Městské nemocnice Čáslav, s účinností od 

1.1.2022, dle důvodové zprávy.  
 

RM/588/2021                                                                                                        Schválení Smlouvy o dílo a Smlouvy licenční – seriál TV Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Smlouvy o dílo a Smlouvy licenční s Mgr. Milanem Klímou, IČ: 765 42 092, 

se sídlem: Chotusická 616, 286 01 Čáslav, zhotovitelem dokumentárního seriálu TV Čáslav, dle důvodové zprávy. 

 
RM/589/2021                                                                                                                                  Zapojení města Čáslavi do projektu Podnikni to! 

Rada města Čáslavi schvaluje zapojení města Čáslavi do projektu „Podnikni to!“ a pověřuje Mgr Hobla posouzením 

smlouvy o účasti v tomto projektu. 

 
RM/590/2021                                                                                   Přeložka plynárenského zařízení na mostě v ulici Pražská - Dodatek smlouvě 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě o realizaci překládky plynárenského zařízení č. 

4000206413 (resp. č. 211/2018) mezi Městem Čáslav a společností GasNet, s. r. o., IČ: 272 95 567, Klíšská 940/96, 

Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, související s rekonstrukcí mostu v ulici Pražská, Čáslav.   

 
RM/591/2021                                                                                                                                                                Rozpočtové opatření č. 7/2021 

Rada města Čáslavi schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021 dle předloženého návrhu: 

 

  Upravený rozpočet po 6. úpravě 7. úprava Upravený rozpočet po 7. úpravě   

Příjmy celkem 428 226,75 395,95 428 622,70   

Výdaje celkem 447 404,08 -2 373,05 445 031,03   

Saldo: Příjmy – výdaje -19 177,33 2 769,00 -16 408,33   
 



Veřejná zakázka  

RM/592/2021                      3.etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi - část 1 - stavební práce v historické části budovy divadla (JŘBU)   

- Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 73/2021 mezi Městem Čáslav a firmou PWB 

stavby, s. r. o.; IČ: 014 34 837, se sídlem: Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 9 – Černý Most, na realizaci stavby „III. 

etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 1 – stavební práce v historické části budovy divadla (JŘBU)“. 

 
RM/593/2021                                                                                                              Schválení smlouvy na výrobu a distribuci Čáslavských novin 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Smlouvy na výrobu a distribuci Čáslavských novin mezi městem Čáslav a 

firmou SAMAB PRESS GROUP, a.s., IČ: 255 24 291, se sídlem: Cyrilská 357/14, 602 00 Brno, dle důvodové zprávy.  

 
RM/594/2021                                                                                                                    Schválení Darovací smlouvy - spol. UNIKOM - 25 tis. Kč 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Darovací smlouvy se společností Unikom, a.s., IČ: 463 55 821, se sídlem: 

Hrnčířská 193, 24801 Kutná Hora, na základě které Město Čáslav obdrží finanční dar ve výši Kč 25.000,- na výsadbu 

stromů v Čáslavi v rámci akce „Zasaď si svůj strom“. 
 

 

 

 

 

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


