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Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ z 33. zasedání  
konaného ve středu, 23.12.2020 

RM/579/2020                                                                                                                __                                                                Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 

Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z jednání RM 9.12.2020 

Uzavření Smlouvy o nakládání s odpadem - AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  

Schválení smlouvy o dílo a Smlouvy licenční – seriál TV Čáslav, ročník 2021 

Schválení pokračování Projektu ONTERO  

Plynovod pro bytové domy B5 a B6 v areálu Prokopa Holého – Uzavření kupní smlouvy  

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Přírodní zahrada ZŠ Čáslav, náměstí“ – Schválení výběru zhotovitele    

Zrušení souhlasu o podání žádosti o dotaci na akci „Obnova místní komunikace v ul. Čeplova ve městě Čáslavi“  

Schválení formátů inzerce a ceníku inzerce pro Čáslavské noviny  

Ukončení smlouvy na výrobu Čáslavských novin + Schválení smlouvy na výrobu a distribuci Čáslavských novin  

Stavební záměr – podzemní vysokorychlostní internet – uzavření budoucích smluv na řízení věcného břemene – služebnosti na pozemních ve 

vlastnictví města Čáslavi 

Umístění lešení na chodníku v ul. Žitenická u č.p. 10/1 – úplná uzavírka části chodníku na místní komunikaci v ul. Žitenická 

Uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny na p.č. 2311/1 v k.ú. Čáslav – retenční nádrž na Komenského náměstí  

Uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení – „Bytové domy B5 a B6 v areálu Prokopa Holého v Čáslavi“ 

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatné výpůjčce nebytového prostoru v budově č.p. 194, ul. Masarykova v Čáslavi 

Převod užívacích práv nájmu k bytu č. 15 v č.p. 1906, ul. Prokopa Holého 

Pronájem nebytového prostoru v budově č.p. 628 v areálu Prokopa Holého 

Pronájem nebytového prostoru v budově bez č.p. na pozemku p.č. 2908/3 v ul. Jeníkovská 

Snížení nájemného za umístění kontejnerů spol. Dimatex CS, spol. s r.o. 

Výroční zprávy škol, školských organizací, dalších organizací zřizovaných městem a celoroční plán činnosti DDM Čáslav 

Souhlas s podáním žádosti o dotaci na péči o válečné hroby u MO ČR na „Restaurování válečného hrobu – pietního místa – ev. č. CZE 2104-

54309 památník mrtvým v letech 1939 – 1945 – hřbitov Čáslav“ 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Přehled neuhrazených pohledávek – byty a nebytové prostory – k 30.11.2020 

Ponechání finančních prostředků ve Fondu reprodukce investičního majetku spol. Anima Čáslav o.p.s. 

Rozpočtové opatření č. 7/2020 

Nákup radarového systému úsekového měření rychlosti v kombinaci s měřením okamžité rychlosti“ - Schválení odmítnutí námitek v rámci 

výběrového řízení 

Souhlas zřizovatele s přijetím věcného sponzorského daru 

 
                                                                                                                                                    Kontrola plnění usnesení z jednání RM 9.12.2020 

Rada města Čáslavi bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 9.12.2020. 

 
RM/580/2020                                                                           Uzavření Smlouvy o nakládání s odpadem - AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

Rada města Čáslavi nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o nakládání s odpadem pro rok 2021                                           

č. S/22500203/001/2021/ŽO. 

 
RM/581/2020                                                                                   Schválení smlouvy o dílo a Smlouvy licenční – seriál TV Čáslav, ročník 2021  

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/582/2020                                                                                                                                           Schválení pokračování Projektu ONTERO  

Rada města Čáslavi schvaluje pokračování Projektu ONTERO ve spolupráci s Mgr. Milanem Klímou, IČ: 765 

42 092, se sídlem: Chotusická 616, 286 01 Čáslav, dle důvodové zprávy.   

 
RM/583/2020                                                                                                             Plynovod pro bytové domy B5 a B6 v areálu Prokopa Holého  

– Uzavření kupní smlouvy  

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření smlouvy kupní č. 9420003707/4000232756 mezi městem Čáslav a společností 

GasNet, s. r. o.; Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 související s výstavbou nového STL 

plynovodu a plynovodních přípojek k bytovým domům B5 a B6 v areálu Prokopa Holého.   

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                  Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/584/2020                                                                                                                                                 „Přírodní zahrada ZŠ Čáslav, náměstí“  

– Schválení výběru zhotovitele    

        Rada města Čáslavi schvaluje  

1) jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Přírodní zahrada ZŠ Čáslav náměstí“ účastníka VŘ 

Ateliér Vejtán s. r. o., IČ: 076 86 251, se sídlem: Jindřicha Plachty 596/8, 150 00 Praha 5, jehož nabídka byla 

vyhodnocena jako ekonomicky výhodná; 

2) uzavření Smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem v souladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým v nabídce 

vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu.  

 
          RM/585/2020                         Zrušení souhlasu o podání žádosti o dotaci na akci „Obnova místní komunikace v ul. Čeplova ve městě Čáslavi“  

Rada města Čáslavi ruší své usnesení č. RM/556/2020, schválené Radou města Čáslavi na zasedání dne 09.12.2020 

týkající se schválení podání žádosti o dotaci na akci „Obnova místní komunikace v ulici Čeplova ve městě Čáslavi“    

v rámci dotačního podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli v roce 2021, 

dotačního titulu Podpora obnovy místních komunikací, a to z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. 

 
RM/586/2020                                                                                                      Schválení formátů inzerce a ceníku inzerce pro Čáslavské noviny 

Rada města Čáslavi schvaluje standardizované formáty, technické parametry a ceny komerční inzerce a společenské 

rubriky pro Čáslavské noviny, platné od čísla 2/2021, z důvodů uvedených v důvodové zprávě.   

 
RM/587/2020                          Ukončení smlouvy na výrobu Čáslavských novin + Schválení smlouvy na výrobu a distribuci Čáslavských novin  

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje ukončení smlouvy na výrobu Čáslavských novin se spol. VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., IČ: 014 40 578, 

se sídlem: Praha 5, U Trezorky 921/12, 158 00 – Praha 5 – Jinonice;   

2) schvaluje návrh smlouvy na výrobu a distribuci Čáslavských novin se spol. SAMAB PRESS GROUP, a.s., IČ: 255 

24 291, se sídlem: Cyrilská 357/14, 602 00 Brno 

z důvodů uvedených v důvodové zprávě.  

 
RM/588/2020                                                                                                                       Umístění lešení na chodníku v ul. Žitenická u č.p. 10/1 

– úplná uzavírka části chodníku na místní komunikaci v ul. Žitenická 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka chodníku na místní komunikaci v ul. Žitenická v Čáslavi 

1) schvaluje umístění lešení na veřejném prostranství u č.p. 10/1 – chodníku na místní komunikaci v ul. Žitenická  

v Čáslavi, pro žadatele Realitní a stavební společnost s. r. o., IČ: 414 32 037, se sídlem: Fantova 693/45, 614 00 Brno, 

v období od 18.1.2021 do 31.5.2021, 

2) souhlasí s přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou části chodníku na místní komunikaci v ul. Žitenická 

v Čáslavi, z důvodu umístění tohoto lešení – taktéž v období od 18.1.2021 do 31.5.2021, za podmínek uvedených 

v důvodové zprávě.   

 
RM/589/2020                                                                 Uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny na p.č. 2311/1 v k.ú. Čáslav 

– retenční nádrž na Komenského náměstí  

Rada města Čáslavi schvaluje Smlouvu o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN č. 

0201774408 na pozemku p.č. 2311/1, zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, se společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02.  

 
RM/590/2020                                                                                                         Uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 

– „Bytové domy B5 a B6 v areálu Prokopa Holého v Čáslavi“ 

Rada města Čáslavi schvaluje Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 

napěťové hladiny 0,4 kV (NN) a Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN na pozemku st. p. č. 

322/1, v areálu Prokopa Holého, zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu 

pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, se společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem: Děčín, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. 

 
RM/591/2020                                                                                Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatné výpůjčce nebytového prostoru 

v budově č.p. 194, ul. Masarykova v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje Dodatek č. 1 bezúplatné výpůjčky nebytového prostoru o výměře 131 m2, v budově č.p. 

194, ul. Masarykova v Čáslavi, pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice Čáslav, IČ: 008 73 764, se sídlem: 

Jeníkovská 348/17, 286 01 Čáslav, na dobu, jež stanovují vydaná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví 

v provádění vyšetření přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2, dle důvodové zprávy.  

 
RM/592/2020                                                                                         Převod užívacích práv nájmu k bytu č. 15 v č.p. 1906, ul. Prokopa Holého  

Rada města Čáslavi schvaluje převod užívacích práv nájmu k bytu č. 15, v č.p. 1906, v ul. Prokopa Holého v Čáslavi, 

na paní S. P., za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  



RM/593/2020                                                                                       Pronájem nebytového prostoru v budově č.p. 628 v areálu Prokopa Holého 

Rada města Čáslavi schvaluje pronájem nebytového prostoru v budově č.p. 628, jiná stavba, na pozemku p. č. st. 996, 

v areálu Prokopa Holého v Čáslavi, jako skladový prostor, a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční 

výpovědní lhůtou, s firmou Metrix Invest Group, s.r.o., IČ: 275 45 181, DIČ: CZ27545181, se sídlem: Kraskov 129, 

538 05 Seč, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.   
 

RM/594/2020                                                               Pronájem nebytového prostoru v budově bez č.p. na pozemku p.č. 2908/3 v ul. Jeníkovská 

Rada města Čáslavi schvaluje pronájem nebytového prostoru v budově bez č.p., na pozemku p.č. 2908/3, v ul. 

Jeníkovská v Čáslavi, o výměře 92,92 m2, jako skladové prostory, a uzavření Nájemní smlouvy panu V. P. do 

30.6.2022, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  
 

RM/595/2020                                                                                           Snížení nájemného za umístění kontejnerů spol. Dimatex CS, spol. s r.o. 

Rada města Čáslavi neschvaluje snížení nájemného za umístění kontejnerů na textil spol. Dimatex CZ, spol. s r.o., IČ: 

432 24 245, se sídlem: Stará 24, 460 01 Stráž nad Nisou. 
 

                                 Výroční zprávy škol, školských organizací, dalších organizací zřizovaných městem a celoroční plán činnosti DDM Čáslav 

Rada města Čáslavi bere na vědomí výroční zprávy škol, školských zařízení a dalších organizací, které zřizuje Město 

Čáslav: 

• Mateřská škola Čáslav, Jahodová 1454,  

• Základní škola Čáslav, nám. J. Žižky z Trocnova 182,  

• Základní škola Čáslav, Masarykova 357,  

• Základní škola Čáslav, Sadová 1756,  

• Základní umělecká škola J. L. Dusíka Čáslav, Jeníkovská 222, 

• Dům dětí a mládeže Čáslav, Jeníkovská 222,  

• Městské muzeum a knihovna Čáslav 

a celoroční plán činnosti DDM Čáslav. 
 

RM/596/2020                                                                                            Souhlas s podáním žádosti o dotaci na péči o válečné hroby u MO ČR 

na „Restaurování válečného hrobu – pietního místa – ev. č. CZE 2104-54309 památník mrtvým v letech 1939 – 1945 – hřbitov Čáslav“ 

Rada města Čáslavi schvaluje, aby Město Čáslav podalo žádost o dotaci v programu 107290 – Zachování a obnova 

historických hodnot I, na zabezpečení péče o válečné hroby vypsaném MO ČR pro rok 2020 – 2029 na „Restaurování 

válečného hrobu – pietního místa ev. č. CZE 2104-54309 památníku mrtvým v letech 1939 – 1945 – hřbitov Čáslav“, 

na p.č. 1019/5 v k.ú. Čáslav, s plánovanou realizací v roce 2022, na celkovou částku 94.000 Kč, 80% částky                 

z  finančních prostředků z dotace MO ČR, 20% částky finanční prostředky ze spoluúčasti žadatele.  
 

RM/597/2020                                        Ponechání finančních prostředků ve Fondu reprodukce investičního majetku spol. Anima Čáslav o.p.s. 

Rada města Čáslavi 

1) ruší své usnesení č. RM/512/2020, schválené Radou města Čáslavi na zasedání dne 11.11.2020; 

2) schvaluje ponechání finanční částky ve výši 156.993 Kč ve Fondu reprodukce investičního majetku společnosti 

Anima Čáslav, o.p.s., IČ: 272 2675 1, se sídlem: Svatopluka Čecha 441, 286 01 Čáslav, dle důvodové zprávy.  
 

RM/598/2020                                                                                                                                                                Rozpočtové opatření č. 7/2020 

Rada města Čáslavi schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020 dle předloženého návrhu. Rekapitulace: upravené příjmy 

357.019,77 tis. Kč, upravené výdaje 428.459,55 tis. Kč, financování plus 71.439,78 tis. Kč. 
 

RM/599/2020                                                Nákup radarového systému úsekového měření rychlosti v kombinaci s měřením okamžité rychlosti  

- Schválení odmítnutí námitek v rámci výběrového řízení 

Rada města Čáslavi schvaluje odmítnutí námitek ze dne 18.12.2020 dle důvodové zprávy. 
  

RM/600/2020                                                                                                                   Souhlas zřizovatele s přijetím věcného sponzorského daru 

Rada města Čáslavi souhlasí, podle § 27, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím sponzorského věcného daru pro Domov důchodců Čáslav, 

48677787, se sídlem: Nazaret 96, 286 01 Čáslav – 3 ks terapeutických pomůcek od Sboru dobrovolných hasičů Vrdy, 

dle důvodové zprávy.  

 

 

 

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

  

https://www.dimatex.cz/platebni-podminky

