
                         Číslo jednací: MěÚ/10183/2021/SEK 

 

 

Rada města Čáslavi 
 
 

USNESENÍ z 8. zasedání konaného ve středu 7.4.2021 

 
 

 

RM/157/2021                                                                                                                    __                                                            Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z jednání RM 24.3.2021 

Doporučení ZM - Poskytnutí individuální dotace na opravu osvětlení v Evangelickém kostele v Čáslavi  

Vyhodnocení poskytnutých individuálních dotací za rok 2020 (mimo oblast SPORT) 

Podlimitní veřejná zakázka 

„Výstavba vícepodlažních bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi“ – Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Přírodní zahrada ZŠ Čáslav náměstí (2)“ – Zrušení zadávacího řízení  

Záměr o výpůjčce části pozemků na Lochách parc. č. 2417/5, 2417/6, 2417/7, 2417/12 v k.ú. Čáslav 

Doporučení ZM – Záměr prodat část pozemku p.č. 1203/2 v k.ú. Čáslav 

Umístění lešení na místní komunikaci v ul. Jablonského u č.p. 386/1 + přechodná úprava na místní komunikaci v ul. Jablonského 

Úplná uzavírka silnice č. I/38 a vedení objízdné trasy přes pozemní komunikace na území města Čáslavi 

Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Čeplova a částí komunikací v ul. Šeříková, ul. Jiřinová, ul. Zahradní, ul. Lípová, ul. Na Vyhlídce, ul.      

   Konvalinková a ul. Květinová + přechodná úprava provozu na komunikacích v ul. Jahodová, ul. Šeříková, ul. Jiřinová, ul. Růžová, ul.  

   Květinová, ul. Lípová, ul. Konvalinková, ul. Zahradní, ul. J. Kratochvílové, ul. Na Vyhlídce, ul. Žacká, ul. Za Rybníkem, ul. Tylova  a ul. Na  

   Bělišti 

Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Jana Roháče z Dubé 

Uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo na kontrolu hřišť  

Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě na servisu výtahů v bytových domech v majetku Města Čáslavi  

Prominutí části nákladů na mimořádnou službu související s užíváním bytu v č.p. 86, ul. Přemysla Otakara II. v Čáslavi 

Přidělení bytu č. 2 v DPS, v č.p. 1710 v ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Schválení odpisového plánu pro rok 2021 – Domov důchodců Čáslav  

Schválení odchodu člena z Komise pro kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch 

Vyhodnocení poskytnutých dotací za rok 2020 z rozpočtu města Čáslavi v rámci Programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch 

Schválení Zásad pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Čáslavi (vč. formulářů) na rok 2021 z dotačního Programu kultura, spolková činnost a 

cestovní ruch 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Pořízení radarového systému úsekového měření rychlosti – Schválení výběru zhotovitele 

Doporučení ZM – Městská nemocnice Čáslav - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu služby obecného hospodářského zájmu 

 

                                                                                                                                                      Kontrola plnění usnesení z jednání RM 24.3.2021 

Rada města Čáslavi bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 24.3.2021. 
 

Doporučení ZM 

RM/158/2021                                                                       Poskytnutí individuální dotace na opravu osvětlení v Evangelickém kostele v Čáslavi  

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení:  

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na opravu osvětlení 

v Evangelickém kostele v Čáslavi, ve výši 60.000 Kč, ve znění dle důvodové zprávy.  
 

RM/159/2021                                                                        Vyhodnocení poskytnutých individuálních dotací za rok 2020 (mimo oblast SPORT) 

Rada města Čáslavi schvaluje vyhodnocení poskytnutých individuální ch dotací za rok 2020 (mimo oblast SPORT), ve 

znění dle důvodové zprávy.  
 

Podlimitní veřejná zakázka 

RM/160/2021                                     „Výstavba vícepodlažních bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi“  

- Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 1/2020 mezi Městem Čáslav a firmou 

Trigema Building, a. s., IČ: 276 53 579, se sídlem: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, na realizaci stavby 

„Výstavba vícepodlažních bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi“. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/161/2021                                                                                                                                            „Přírodní zahrada ZŠ Čáslav náměstí (2)“  

– Zrušení zadávacího řízení  

Rada města Čáslavi schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Přírodní 

zahrada ZŠ Čáslav náměstí (2)“, kdy zadavatelem byla příspěvková organizace města - Základní škola Čáslav, IZO: 

600 046 354, se sídlem: nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. 

 

 



 
RM/162/2021                                             Záměr o výpůjčce části pozemků na Lochách - parc. č. 2417/5, 2417/6, 2417/7, 2417/12 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje záměr bezúplatné výpůčky části pozemků parc. č. 2417/5, 2417/6, 2417/7, 2417/12, 

nacházející se na Lochách, v k.ú. Čáslav, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Kutná Hora, , za účelem umístění kabelového vedení veřejného osvětlení. Jedná se o pozemky parc. č. 

2417/5 o výměře 10 m2, zapsaný na LV č. 2694 od manželů S., pozemek parc. č. 2417/6 o výměře 10 m2, zapsaný na 

LV č. 2705 od pana K. T., pozemek parc. č. 2417/7 o výměře 10 m2, zapsaný na LV č. 10457 od pana P. K. a pozemek 

parc. č. 2417/12 o výměře 10 m2, zapsaný na LV č. 13604 od pana M. K., jako půjčitelů. 
 

Doporučení ZM 

RM/163/2021                                                                                                                           Záměr prodat část pozemku p.č. 1203/2 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení:  

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 1203/2 o výměře cca 130 m2, v k.ú. Čáslav, 

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

K., za cenu dle znaleckého posudku + náklady na realizaci prodeje. 
 

RM/164/2021                                                                                                Umístění lešení na místní komunikaci v ul. Jablonského u č.p. 386/1 

+ přechodná úprava na místní komunikaci v ul. Jablonského 

        Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka místní komunikace v ul. Jablonského v Čáslavi, 

1) schvaluje umístění lešení na veřejném prostranství u č.p. 386/1 – místní komunikaci v ul. Jablonského v Čáslavi 

(boční ulička do dvora), pro žadatele Realitní a stavební společnost, s.r.o., IČ: 414 32 037, v období 3.5.2021 – 

31.7.2021 a 

2) souhlasí s přechodnou úpravou provozu na místní komunikaci v ul. Jablonského v Čáslavi z důvodu umístění tohoto 

lešení, taktéž v období 3.5.2021 – 31.7.2021, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
 

RM/165/2021                                      Úplná uzavírka silnice č. I/38 a vedení objízdné trasy přes pozemní komunikace na území města Čáslavi 

Rada města Čáslavi souhlasí s vedením objízdné trasy, přes pozemní komunikace v ul. Jeníkovská a v ul. Chrudimská 

v Čáslavi, z důvodu úplné uzavírky silnice č. I/38 související s výstavbou nové cyklostezky Čáslav – Filipov, za 

podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
 

RM/166/2021                                                                                                                               Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Čeplova 

a částí komunikací v ul. Šeříková, ul. Jiřinová, ul. Zahradní, ul. Lípová, ul. Na Vyhlídce, ul. Konvalinková a ul. Květinová + přechodná 

úprava provozu na komunikacích v ul. Jahodová, ul. Šeříková, ul. Jiřinová, ul. Růžová, ul. Květinová, ul. Lípová, ul. Konvalinková, ul. 

Zahradní, ul. J. Kratochvílové, ul. Na Vyhlídce, ul. Žacká, ul. Za Rybníkem, ul. Tylova a ul. Na Bělišti 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka místních komunikací v ul. Čeplova, ul. Šeříková, ul. Jiřinová, ul. 

Zahradní, ul. Lípová, ul. Na Vyhlídce, ul. Konvalinková a ul. Květinová, ul. Jahodová, ul. Růžová, ul. J. Kratochvílové 

a v ul. Za Rybníkem a v Čáslavi  

1) souhlasí s přechodnou úpravou provozu, úplnou uzavírkou na místní komunikaci v ul. Čeplova a částí místních 

komunikací v ul. Šeříková, ul. Jiřinová, ul. Zahradní, ul. Lípová, ul. Na Vyhlídce, ul. Konvalinková a ul. Květinová 

a s přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích v ul. Jahodová, ul. Šeříková, ul. Jiřinová, ul. Růžová, 

ul. Květinová, ul. Lípová, ul. Konvalinková, ul. Zahradní, ul. J. Kratochvílové, ul. Na Vyhlídce, ul. Žacká, ul. Za 

Rybníkem, ul. Tylova a ul. Na Bělišti v Čáslavi z důvodu obnovy plynovodu za podmínek uvedených v důvodové 

zprávě a 

2) souhlasí s objízdnými trasami dle přiložených situací. 
 

RM/167/2021                                                                                                             Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Jana Roháče z Dubé 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka místní komunikace v ul. Jana Roháče z Dubé v Čáslavi, souhlasí 

s přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou místní komunikace v ul. Jana Roháče z Dubé v Čáslavi, z důvodu 

obnovy povrchu komunikace, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.   
 

RM/168/2021                                                                                                                Uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo na kontrolu hřišť  

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo na kontrolu hřišť, uzavřené dne 31.7.2007, 

mezi Městem Čáslav a firmou Ing. Josef Bareš – PROKON, IČ: 110 32 006, se sídlem: Jeníkovská 137, 286 01 

Čáslav. 
 

RM/169/2021                                                    Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě na servis výtahů v bytových domech v majetku Města Čáslavi  

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě na servis výtahů v bytových domech v majetku Města 

Čáslavi, s firmou Výtahy Pardubice a.s. IČ: 135 82 101, se sídlem: Černá za Bory 389, 533 01 Pardubice.  
 

RM/170/2021                                                                                     Prominutí části nákladů na mimořádnou službu související s užíváním bytu 

v č.p. 86, ul. Přemysla Otakara II. v Čáslavi  
Rada města Čáslavi schvaluje prominutí části nákladů na mimořádnou službu související s užíváním bytu v č.p. 86, ul. 

Přemysla Otakara II v Čáslavi, panu Š. B.   
 

 



RM/171/2021                                                                                                 Přidělení bytu č. 2 v DPS, v č.p. 1710 v ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Rada města Čáslavi neschvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 2 v domě s pečovatelskou službou, v č.p. 1710 

v ul. Generála Eliáše v Čáslavi, paní J. D., na dobu určitou, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.    
 

RM/172/2021                                                                                                Schválení odpisového plánu pro rok 2021 – Domov důchodců Čáslav  

Rada města Čáslavi schvaluje odpisový plán Domova důchodců Čáslav, IČ: 486 77 787, se sídlem: Nazaret 94, 286 

01 Čáslav, pro rok 2021, dle předložené žádosti.  
 

RM/173/2021                                                                           Schválení odchodu člena z Komise pro kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch 

Rada města Čáslavi schvaluje odchod člena z Komise pro kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch – MgA. Machala 

Stracha, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě.  
 

RM/174/2021                                                                                            Vyhodnocení poskytnutých dotací za rok 2020 z rozpočtu města Čáslavi 

v rámci Programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch 

Rada města Čáslavi schvaluje vyhodnocení poskytnutých dotací v rámci Programu kultura, spolková činnost a 

cestovní ruch za rok 2020, ve znění dle důvodové zprávy.  
 

RM/175/2021                                                         Schválení Zásad pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Čáslavi (vč. formulářů) na rok 2021 

z dotačního Programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch 

Rada města Čáslavi schvaluje Zásady pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Čáslavi pro rok 2021, vč. formulářů 

(Žádost o poskytnutí dotace a vyúčtování, Avízo vratky poskytnuté dotace, vzor Veřejnoprávní smlouvy, Kritéria pro 

hodnocení žádostí) z dotačního Programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch, dle důvodové zprávy.   
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/176/2021                                                                                                                    Pořízení radarového systému úsekového měření rychlosti  

– Schválení výběru zhotovitele 

Rada města Čáslavi  

     1) schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení radarového systému úsekového 

měření rychlosti“ účastníka CAMEA Technology, a. s., IČ: 062 30 831, se sídlem: Karásek 2290/1m, 621 00 Brno, 

jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, 

     2) schvaluje uzavření příslušných smluv s vybraným zhotovitelem v souladu se závaznými návrhy smluv obsaženými v 

nabídce vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu.  
 

Doporučení ZM  

RM/177/2021                                        Městská nemocnice Čáslav - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu služby obecného hospodářského zájmu 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu služby obecného hospodářského zájmu, 

která byla uzavřena mezi Městem Čáslav a Městskou nemocnicí Čáslav dne 2.6.2016, z důvodů uvedených v důvodové 

zprávě.  
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 


