
 

 

 

 

                                   
Číslo jednací: MěÚ/10231/2022/SEK 

 

 

 

Rada města Čáslavi 

 

USNESENÍ ze 4. zasedání v roce 2022 konaného ve středu 2.2.2022 
 

 
RM/35/2022                                                                                                                        __                                                          Program zasedání 
Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z RM – 19.1.2022, MRM – 25.1. a 28.1.2022 

Provedení místního šetření v bytě č. 2086/1 v areálu Prokopa Holého v Čáslavi 

Prodloužení platnosti vyhrazeného parkovacího místa – nám. J. Žižky z Trocnova u č.p. 80/15 v Čáslavi 

Umístění předzahrádky na nám. J. Žižky z Trocnova u č.p. 80/15 v Čáslavi 

Přidělení bytu č. 2 v DPS v č.p. 599, ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi 

Přidělení sociálního bytu č. 18 v č.p. 939, ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi 

Schválení Kritérií pro poskytnutí a vyúčtování finančních prostředků z rozpočtu města Čáslavi – program PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A 

SLUŽEB VE ZDRAVOTNICTVÍ na rok 2022 

Schválení odpisového plánu pro rok 2022 - MŠ Čáslav 

Schválení odpisového plánu pro rok 2022 - ZŠ Čáslav, Masarykova 357 

Schválení Zásad pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Čáslavi vč. formulářů – program KULTURA, SPOLKOVÁ ČINNOST A CESTOVNÍ 

RUCH pro rok 2022 

Zvýšení cen nájmu v bytových prostorech města Čáslavi 

 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Podlimitní veřejná zakázka 

„Geografický informační systém pro Městský úřad Čáslav“ – Zahájení zadávacího řízení + pověření komise 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Oprava bazénové technologie – koupaliště Vodranty“ – Zahájení zadávacího řízení 

Poskytnutí individuální dotace Náboženské obci Církve československé husitské v Čáslavi 

 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY / RŮZNÉ: 

Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

 
RM/36/2022                                                                                  Provedení místního šetření v bytě č. 2086/1 v areálu Prokopa Holého v Čáslavi 
Rada  města Čáslavi souhlasí, že reklamované závady prověřované v průběhu mimořádného místního šetření v bytě 

č. 2086/1, v areálu Prokopa Holého 2086, Čáslav, jehož majitelkou je paní M. Š., jsou neoprávněné, vyjma dvou 

uznaných závad, a požadovaná sleva z kupní ceny bytu č. 2086/1 ani náhrada nákladů vynaložených při uplatnění 

práva z vad nebudou přiznány.  
 
RM/37/2022                                          Prodloužení platnosti vyhrazeného parkovacího místa – nám. J. Žižky z Trocnova u č.p. 80/15 v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje prodloužení platnosti stávajícího vyhrazeného parkovacího místa na nám. Jana Žižky z 

Trocnova u č.p. 80/15 v Čáslavi před provozovnou Pizzerie NONNO pro žadatelku paní R. G. v souladu s Obecně 

závaznou vyhláškou Města Čáslavi č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění na 

dobu 1 roku. 

 
RM/38/2022                                                                                         Umístění předzahrádky na nám. J. Žižky z Trocnova u č.p. 80/15 v Čáslavi 

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

umístění předzahrádky před č. p. 80/15 na nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi před provozovnou Pizzerie NONNO 

pro žadatelku paní R. G. v období 14.02.2022 – 31.12.2022, za podmínek stanovených v důvodové zprávě. 

 
RM/39/2022                                                                                                     Přidělení bytu č. 2 v DPS v č.p. 599, ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení bytu č. 2 v DPS v č.p. 599, ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi, panu Z. G., za 

podmínek uvedených v důvodové zprávě.  

 
RM/40/2022                                                                                            Přidělení sociálního bytu č. 18 v č.p. 939, ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení sociálního bytu č. 18 v č.p. 939, ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi, slečně M. K., 

na dobu určitou – do 30.6.2022, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  
 

 

 



RM/41/2022                                                         Schválení Kritérií pro poskytnutí a vyúčtování finančních prostředků z rozpočtu města Čáslavi 

– program PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB VE ZDRAVOTNICTVÍ na rok 2022 

Rada města Čáslavi schvaluje Kritéria pro poskytnutí a vyúčtování finančních prostředků z rozpočtu města Čáslavi – 

program PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB VE ZDRAVOTNICTVÍ na rok 2022, včetně formuláře 

Žádosti a Vyúčtování poskytnuté dotace, dle důvodové zprávy.  

 
RM/42/2022                                                                                                                          Schválení odpisového plánu pro rok 2022 - MŠ Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje odpisový plán Mateřské školy Čáslav, IČ: 750 34 832, okres Kutná Hora, na rok 2022, 

dle žádosti uvedené v příloze.  

 
RM/43/2022                                                                                              Schválení odpisového plánu pro rok 2022 - ZŠ Čáslav, Masarykova 357 

Rada města Čáslavi schvaluje odpisový plán Základní školy Čáslav, IČ: 750 34 824, Masarykova 357, 286 01 Čáslav, 

na rok 2022, dle žádosti uvedené v příloze. 

 
RM/44/2022                                                                                  Schválení Zásad pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Čáslavi vč. formulářů 

– program KULTURA, SPOLKOVÁ ČINNOST A CESTOVNÍ RUCH pro rok 2022 

Rada města Čáslavi schvaluje Zásady pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Čáslavi vč. formulářů (Žádost o 

poskytnutí dotace, Vyúčtování, Avízo vratky poskytnuté dotace, vzor Veřejnoprávní smlouvy, Kritéria pro hodnocení 

žádostí) z dotačního programu KULTURA, SPOLKOVÁ ČINNOST A CESTOVNÍ RUCH pro rok 2022, dle důvodové 

zprávy. 

 
RM/45/2022                                                                                                                        Zvýšení cen nájmu v bytových prostorech města Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje:  

a) zvýšení ceny nájmu v městských bytech,  

b) zvýšení ceny nájmu v městských bytech s pečovatelskou službou, v bytech sociálního určení,  

c) v bytech pro příjmově vymezené osoby  

o průměrnou roční míru inflace za rok 2021 ve výši 3,8 %, s platností od 01.05.2022, dle návrhu v důvodové zprávě. 

 
Podlimitní veřejná zakázka 

RM/46/2022                                                                                                                  „Geografický informační systém pro Městský úřad Čáslav“  

– Zahájení zadávacího řízení + pověření komise 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Geografický informační systém pro Městský 

úřad Čáslav“ s tím, že výběr dodavatele veřejné zakázky bude proveden formou zjednodušeného podlimitního řízení 

dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

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

„Geografický informační systém pro Městský úřad Čáslav“, a dále jejich posouzením a hodnocením, komisi ve složení 

dle důvodové zprávy. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/47/2022                                                                                                                          „Oprava bazénové technologie – koupaliště Vodranty“  

– Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava bazénové technologie – 

koupaliště Vodranty“ formou uzavřené 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. S - 02, 

2) schvaluje, aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové  

zprávě obeslány výzvou k podání nabídky. 

 
RM/48/2022                                                                Poskytnutí individuální dotace Náboženské obci Církve československé husitské v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Čáslavi pro Náboženskou obec Církve 

československé husitské v Čáslavi, ve výši 15.000 Kč, dle důvodové zprávy.  
 

 

 

 

 

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

 


