
 

 
                                   

Číslo jednací: MěÚ/33113/2022/SEK 

 

 

Rada města Čáslavi 

 

USNESENÍ ze 16. zasedání v roce 2022 konaného ve středu 1.6.2022 
 
RM/253/2022                                                                                                                        __                                                        Program zasedání 
Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 

V. Málek přednesl program dnešního zasedání. 
Valná hromada – Čáslavská servisní, s.r.o. 

Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z RM – 18.5.2022 

Doporučení ZM - Návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva města Čáslavi na volební období 2022 - 2026 

Doporučení ZM - Žádost o prodloužení lhůty pro doložení opravy a způsobilosti užívání zámku – Droinvest s.r.o. 

Poskytnutí individuální dotace pro Záchrannou stanici Lipec, z.s. 

Doporučení ZM - Závěrečný účet Města Čáslavi za rok 2021 

Doporučení ZM - Schválení účetní závěrky Města Čáslavi k 31.12.2021 

Doporučení ZM - Schválení zadání přezkoumání hospodaření Města Čáslavi za rok 2022 auditorské společnosti 

Doporučení ZM - Rozpočtové opatření č. 3/2022 

Souhlas s přijetím dotace z rozpočtu SK a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na Restaurování historické opony Dusíkova divadla v Čáslavi 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

 „Oprava střechy a doplnění chlazení Nové scény v Dusíkově divadle“ – Zahájení zadávacího řízení  

Veřejná zakázka malého rozsahu 

 „Čáslav - oprava povrchu komunikace Čáslav - Hejdof“ – Zahájení zadávacího řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

 „Čáslav - oprava povrchu MK v ul. Bojovníků za svobodu“ – Zahájení zadávacího řízení 

Podlimitní veřejná zakázka 

 „Čáslav - oprava povrchu MK v ul. R. Těsnohlídka“ – Zahájení zadávacího řízení 

Úplná uzavírka MK vul. Fialková a úplná uzavírka MK na křiž. ul. Fialková s ul. Lípová a s ul. Jasmínová 

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa v ul. Žitenická, na parkovišti poblíž č.p. 1306 

Přidělení bytu č. 12 v DPS v č.p. 1709 v ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Přidělení bytu č. 9 v DPS v č.p. 1710 v ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Schválení přijetí dotace a souhlas s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy pro Domov důchodců Čáslav 

Schválení Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě pro Domov důchodců Čáslav 

Poskytnutí individuální finanční dotace – Oblastní charita Kutná Hora 

DODATEČNÉ ZPRÁVY 

Přidělení krizového bytu č. 12, v č.p. 640, ul. Boženy Němcové v Čáslavi 
 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY / RŮZNÉ: 

• EKO-KOM a.s. – Informace o množství vytříděných odpadů z obalů v období 1.1.2022 – 31.3.2022 

 
 

Doporučení ZM  

RM/254/2022                                                          Návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva města Čáslavi na volební období 2022 – 2026 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi stanovuje počet členů Zastupitelstva města Čáslavi na další volební období 

(2022-2026) na 21, dle důvodové zprávy. 
 

Doporučení ZM  

RM/255/2022                                                       Žádost o prodloužení lhůty pro doložení opravy a způsobilosti užívání zámku – Droinvest s.r.o. 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prodloužení lhůty pro doložení opravy a způsobilosti užívání zámku 

o 2 roky, tj. do 20.5.2024. 
 

RM/256/2022                                                                                                      Poskytnutí individuální dotace pro Záchrannou stanici Lipec, z.s. 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města pro Záchrannou stanici Lipec, z.s., IČ: 

07821387, Lipec 18, 281 26 Kolín, ve výši 30.000 Kč, dle důvodové zprávy. 
 

Doporučení ZM  

RM/257/2022                                                                                                                                            Závěrečný účet Města Čáslavi za rok 2021 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit následující usnesení:  

Zastupitelstvo města Čáslavi projednalo závěrečný účet Města Čáslavi ke dni 31.12.2021 a vyjadřuje souhlas 

s celoročním hospodařením bez výhrad. 

 

 



Doporučení ZM  

RM/258/2022                                                                                                                           Schválení účetní závěrky Města Čáslavi k 31.12.2021 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit následující usnesení:  

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje účetní závěrku Města Čáslavi sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021. 
 

 Doporučení ZM  

RM/259/2022                                                        Schválení zadání přezkoumání hospodaření Města Čáslavi za rok 2022 auditorské společnosti 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit následující usnesení:  

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje zadání přezkoumání hospodaření Města Čáslavi za rok 2022 auditorské 

společnosti C.J. Audit s.r.o., IČ: 25495542, Senovážná 86/1, 460 01 Liberec, auditorka: Jitka Č. (oprávnění od 

Komory auditorů ČR č. 1663). 
 

 Doporučení ZM  

RM/260/2022                                                                                                                                                                Rozpočtové opatření č. 3/2022 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

1) schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2022 Města Čáslavi, dle předloženého návrhu; 

2) bere na vědomí Přílohy č. 1 a č. 2 k Rozpočtovému opatření č. 3/2022 Města Čáslavi.  
 
    

 

 

Příjmy 

Položka Ukazatel     
Schválený 

rozpočet 
Změny rozpočtu Upravený rozpočet 

1xxx Celkem za třídu Daňové příjmy 203 000 000,00 39 204 836,66 242 204 836,66 

2xxx Celkem za třídu Nedaňové příjmy 36 595 000,00 9 395 326,28 45 990 326,28 

3xxx Celkem za třídu Kapitálové příjmy 364 000,00 130 800,00 494 800,00 

4xxx Celkem za třídu Přijaté transfery 26 500 000,00 12 209 581,92 38 709 581,92 

 
Celkem Příjmy 266 459 000,00 60 940 544,86 327 399 544,86 

 
Výdaje 

Položka Ukazatel     
Schválený 

rozpočet 
Změny rozpočtu Upravený rozpočet 

5xxx Celkem za třídu Běžné výdaje 224 694 450,00 135 248 083,34 359 942 533,34 

z toho:             

5331     MŠ - provozní příspěvek 4 953 000,00 0,00 4 953 000,00 

5331     ZŠ Náměstí - provozní příspěvek 3 951 000,00 0,00 3 951 000,00 

5331     ZŠ Masarykova - provozní příspěvek 3 201 000,00 0,00 3 201 000,00 

5331     ZŠ Sadová - provozní příspěvek 4 777 000,00 235 000,00 5 012 000,00 

5331     ZUŠ - provozní příspěvek 951 000,00 0,00 951 000,00 

5331 
    

Muzeum a knihovna - provozní 
příspěvek 

8 694 000,00 0,00 8 694 000,00 

5331     DDaM - provozní příspěvek 1 180 000,00 0,00 1 180 000,00 

5331 
    

Městská nemocnice - provozní 
příspěvek 

15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 

5331     Domov důchodců - provozní příspěvek 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00 

5221     Anima - provozní příspěvek 5 700 000,00 0,00 5 700 000,00 

5213     Dusíkovo divadlo - dotace 6 200 000,00 258 000,00 6 458 000,00 

5213     Čáslavská servisní - dotace 6 000 000,00 3 500 000,00 9 500 000,00 

6xxx Celkem za třídu Kapitálové výdaje 38 505 200,00 27 063 092,00 65 568 292,00 

 
Celkem Výdaje 263 199 650,00 162 311 175,34 425 510 825,34 

 Saldo: příjmy - výdaje -98 111 280,48 

 

 

Financování 

Položka Ukazatel     
Schválený 

rozpočet 
Změny rozpočtu Upravený rozpočet 

8xxx Celkem za třídu Financování -3 259 350,00 101 370 630,48 98 111 280,48 

 
Celkem Financování -3 259 350,00 101 370 630,48 98 111 280,48 

 

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněny na internetu viz https://monitor.statnipokladna.cz  
   



   

RM/261/2022                                                                              Souhlas s přijetím dotace z rozpočtu SK a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 

na Restaurování historické opony Dusíkova divadla v Čáslavi 

Rada města Čáslavi 

1) souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek – 

Program 2022 pro poskytování dotací na obnovu památek; 

2) souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace na Restaurování historické opony Dusíkova divadla v Čáslavi. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/262/2022                                                                                                „Oprava střechy a doplnění chlazení Nové scény v Dusíkově divadle“  

– Zahájení zadávacího řízení  

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava střechy a doplnění chlazení 

nové scény v Dusíkově divadle“ formou otevřené výzvy dle směrnice S-02 č. 1/2019, která upravuje postup při 

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

(včetně jejích dodatků), 

2) schvaluje zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava střechy a doplnění chlazení nové 

scény v Dusíkově divadle“; 

3) schvaluje, aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány výzvou k podání 

nabídky. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/263/2022                                                                                                                     „Čáslav - oprava povrchu komunikace Čáslav - Hejdof“ 

 – Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava povrchu komunikace Čáslav - 

Hejdof“ formou otevřené výzvy dle směrnice S-02 č. 1/2019, která upravuje postup při pořizování zboží, služeb a prací 

požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  (včetně jejích dodatků), 

2) schvaluje zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava povrchu komunikace Čáslav - 

Hejdof“; 

3) schvaluje, aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány výzvou k podání 

nabídky. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/264/2022                                                                                                                 „Čáslav - oprava povrchu MK v ul. Bojovníků za svobodu“  

– Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Čáslav – oprava povrchu MK v ul. 

Bojovníků za svobodu“ formou otevřené výzvy dle směrnice S-02 č. 1/2019, která upravuje postup při pořizování 

zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně jejích 

dodatků),  

2) schvaluje zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Čáslav – oprava povrchu MK v ul. 

Bojovníků za svobodu“; 

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

nabídky. 
 

Podlimitní veřejná zakázka 

 RM/265/2022                                                                                                                           „Čáslav - oprava povrchu MK v ul. R. Těsnohlídka“  

– Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Čáslav – oprava povrchu MK v ul. R. 

Těsnohlídka“ formou otevřené výzvy dle směrnice S-02 č. 1/2019, která upravuje postup při pořizování zboží, služeb a 

prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně jejích dodatků),  

2) schvaluje zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Čáslav – oprava povrchu MK v ul. R. 

Těsnohlídka“; 

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

nabídky. 
 

RM/266/2022                                 Úplná uzavírka MK v ul. Fialková a úplná uzavírka MK na křiž. ul. Fialková s ul. Lípová a s ul. Jasmínová 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka místní komunikace v ul. Fialková s ul. Lípová a s ul. Jasmínová, 

v Čáslavi souhlasí s přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou místní komunikace v ul. Fialková a úplnou 

uzavírkou místní komunikace na křiž. ul. Fialková s ul. Lípová a s ul. Jasmínová v Čáslavi, z důvodu obnovy 

vodovodního řadu a kanalizace a následné opravy povrchů komunikace, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
 



 

RM/267/2022                                                                      Zřízení vyhrazeného parkovacího místa v ul. Žitenická, na parkovišti poblíž č.p. 1306 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení vyhrazeného parkovacího místa v ul. Žitenická, na parkovišti poblíž č.p. 1306 

v Čáslavi, pro žadatelku Jiřinu Š., v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi č. 4/2019, o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění, po dobu 2 let. 
 

RM/268/2022                                                                                                Přidělení bytu č. 12 v DPS v č.p. 1709 v ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 12, v domě s pečovatelskou službou č.p. 1709 v ul. 

Generála Eliáše v Čáslavi panu Jaroslavu N., na dobu určitou – 2 roky, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
 

 

RM/269/2022                                                                                                  Přidělení bytu č. 9 v DPS v č.p. 1710 v ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 9, v domě s pečovatelskou službou č.p. 1710 v ul. 

Generála Eliáše v Čáslavi panu Pavlu N., na dobu určitou – 2 roky, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
 

 

RM/270/2022                                             Schválení přijetí dotace a souhlas s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy pro Domov důchodců Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje přijetí dotace v částce 300.000 Kč pro Domov důchodců Čáslav a souhlasí s uzavřením 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2022 – pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 

kraje ze Středočeského Humanitární fondu v rámci Tematického zadání podpora sociálních služeb. Evidenční číslo 

žádosti HUF/PSSN/046709/2022, dle důvodové zprávy. 
 

RM/271/2022                                                                                Schválení Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě pro Domov důchodců Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje Dodatek č. 2, evidenční číslo S-0346/SOC/2022/2 k Veřejnoprávní smlouvě o 

dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb. o 

sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, zajišťující poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám 

v nepříznivé sociální situaci na rok 2022, evidenční číslo smlouvy poskytovatele S-0346/SOC/2022, uzavřené 

smluvními stranami Domov důchodců Čáslav, IČ: 486 77 787, se sídlem: Nazaret 94/3, 28601 Čáslav-Nové Město a 

Středočeský kraj, IČ: 708 91 095, se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5, dle důvodové zprávy.  
 

RM/272/2022                                                                                             Poskytnutí individuální finanční dotace – Oblastní charita Kutná Hora 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Oblastní charitě Kutná Hora, Rodinné 

centrum Kopretina, IČ: 49543547, Havířská 403/3, 284 01 Kutná Hora, ve výši 35.000 Kč, dle důvodové zprávy 

 

RM/273/2022                                                                                            Přidělení krizového bytu č. 12, v č.p. 640, ul. Boženy Němcové v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení krizového bytu č. 12, v domě č.p. 640 v ul. Boženy Němcové v Čáslavi paní 

Adéle Š., na dobu určitou – od 6.6.2022 do 30.9.2022, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


