
                        Č.j.:  28143/2020 

 

Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ z 27. zasedání  
konaného ve středu, 30.09.2020 

 

RM/427/2020                                                                                                                __                                                                Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 

• Schválení programu jednání 

• Kontrola plnění usnesení ze zasedání rady města zde dne: 16.09.2020 

• Prodloužení smlouvy na pořádání všeobecných trhů pro rok 2021 

• Veřejná zakázka malého rozsahu 

                „Čáslav – oprava povrchu Komenského náměstí“ – uzavření dohody o spolupráci ke smlouvě o dílo 

• Veřejná zakázka malého rozsahu 

                „Čáslav – oprava povrchu Komenského náměstí“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

• Veřejná zakázka malého rozsahu 

                „Čáslav – přechod a úprava křižovatky ul. Žacká x Za Rybníkem“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

• Prodloužení termínu úplné uzavírky pozemní komunikace na křižovatce v ul. Žacká a v ul. Za Rybníkem 

• Neschválení záměru pronajmout část pozemku p.č. 1202/26 v k.ú. Čáslav 

• Doporučení ZM: Záměr prodeje části pozemku p.č. 1744/72 a části pozemku 1744/73 v k.ú. Čáslav 

• Záměr pronajmout část pozemku p.č. 1203/2 v k.ú. Čáslav 

• a) Zrušení usnesení č. RM/206/2020; 

                b) schválení zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 3/5 v k.ú. Žáky 

• Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt – Mgr. Š. R. 

• Doporučení ZM: Schválení Dodatku č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Čáslav 

• Doporučení ZM: Schválení Dodatku č. 3 Zřizovací listiny Městské nemocnice Čáslav 

• Oprava stropu a stěn průlezného energo kanálu mezi kotelnou a hlavní budovou MěN v Čáslavi 

• Prodloužení nájemních smluv v domech č.p. 640 – ul. Božen Němcové, č.p. 939 – ul. Jiřího z Poděbrad a č.p. 574 – ul. Filipovská 

• Schválení změny odpisového plánu pro rok 2020 – DDM v Čáslavi 

• Úplná uzavírka železničního přejezdu na pozemní komunikaci mezi ul. Vrchovská a ul. Za Tratí 

• Organizační řád a struktura Městského úřadu Čáslav 

• Odvolání z funkce – oI + jmenování do funkce – oI + oVvaK 

• Rozšíření Redakční rady Čáslavských novin 

                RŮZNÉ:  

• Nabídka na odkup nákladního automobilu – AVIA A21 

 
                                                                                                                                         Kontrola plnění usnesení z jednání RM ze dne 16.09.2020 

Rada města Čáslavi bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 16.09.2020. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/428/2020                                                                                                                                „Čáslav – oprava povrchu Komenského náměstí“ 

– uzavření dohody o spolupráci ke smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření dohody o spolupráci ke smlouvě o dílo č. 25/2020 mezi Městem Čáslav, 

společností TES spol. s r.o., IČ 47539330, se sídlem Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav a firmou TLAPNET s.r.o., IČ 

27174824, se sídlem U Schodů 122/5, 190 00 Praha 9 na akci „Čáslav – oprava povrchu Komenského náměstí“.  

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/429/2020                                                                                                                                „Čáslav – oprava povrchu Komenského náměstí“ 

 – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 25/2020 mezi Městem Čáslav a firmou TES 

spol. s r.o., IČ 47539330 se sídlem Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav na akci „Čáslav – oprava povrchu Komenského 

náměstí“.  

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/430/2020                                                                                                     „Čáslav – přechod a úprava křižovatky ul. Žacká x Za Rybníkem“ 

– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 83/2020 mezi Městem Čáslav a firmou 

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., IČ 28447085 se sídlem Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice na akci „Čáslav – 

přechod a úprava křižovatky ul. Žacká x Za Rybníkem“.  
 

 

 



RM/431/2020                                      Prodloužení termínu úplné uzavírky pozemní komunikace na křižovatce v ul. Žacká a v ul. Za Rybníkem 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. Za Rybníkem v Čáslavi, 

1) souhlasí s prodloužením termínu přechodné úpravy provozu a úplné uzavírky pozemní komunikace na křižovatce 

v ul. Žacká a v ul. Za Rybníkem v Čáslavi, z důvodu provádění stavebních prací za účelem úpravy křižovatky a 

realizace přechodu pro chodce, za podmínek uvedených v důvodové zprávě,  

2) souhlasí s prodloužením termínu objízdné trasy dle přiložené situace.  

 
RM/432/2020                                                                                          Neschválení záměru pronajmout část pozemku p.č. 1202/26 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi neschvaluje záměr pronajmout část pozemku p.č. 1202/26 o výměře 100 m2, ostatní plocha, 

v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná 

Hora na LV č. 10001, panu O. P., z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. 

 
Doporučení ZM  

RM/433/2020                                                                             Záměr prodeje části pozemku p.č. 1744/72 a části pozemku 1744/73 v k.ú. Čáslav 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1744/72 a části pozemku p.č. 1744/73, 

celkem o výměře cca 120 m2, orná půda, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, Mgr. L. K., za cenu dle znaleckého posudku + 

DPH + náklady na realizaci prodeje. 

Na pozemku p.č. 1728/93 v k.ú. Čáslav vázne věcné břemeno spočívající v ochranném pásmu nadzemního vedení VN 

22 kV pro ČEZ Distribuce, a.s. Veškerý pohyb osob a jejich činnost (stavební, zemědělská i pěstitelská) se musí řídit 

v souladu s podmínkami pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení vydaných ČEZ Distribuce 

a.s. 

 
RM/434/2020                                                                                                                  Záměr pronajmout část pozemku p.č. 1203/2 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje záměr pronajmout část pozemku p.č. 1203/2 o výměře 131 m2, ostatní plocha, 

v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná 

Hora na LV č. 10001, za cenu 9,- Kč/m2/rok + DPH 21 %, každoročně navýšená o inflaci, za účelem parkování, paní 

M. K., a to na dobu neurčitou. 

 
RM/435/2020                                                                                                                                                    a) Zrušení usnesení č. RM/206/2020; 

                                                                                               b) schválení zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 3/5 v k.ú. Žáky 

Rada města Čáslavi: 

a) ruší své usnesení č. RM/206/2020 ze dne 29.04.2020; 

b) schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 3/5, zapsaného na LV č. 10042, pro obec a k.ú. 

Žáky 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, úplatně 

ve výši 100,- Kč + platná sazba DPH za každý započatý běžný metr sítě uložené v budoucích služebných pozemcích, 

nejméně však 1.000,- Kč + platná sazba DPH. 

 
RM/436/2020                                                                                                                Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt – Mgr. Š. R. 

Rada města Čáslavi schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na jeden rok, na byt č. 14 v č.p. 1908, v ul. Prokopa 

Holého v Čáslavi, Mgr. Š. R., za podmínek uvedených v důvodové zprávě.   

 
Doporučení ZM  

RM/437/2020                                                                                                    Schválení Dodatku č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Čáslav 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Čáslav, který je přiložen 

v příloze zprávy.  

 
Doporučení ZM  

RM/438/2020                                                                                                   Schválení Dodatku č. 3 Zřizovací listiny Městské nemocnice Čáslav 
Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Městské nemocnice Čáslavi, který je přiložen 

v příloze zprávy.  

 
RM/439/2020                                                    Oprava stropu a stěn průlezného energo kanálu mezi kotelnou a hlavní budovou MěN v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje firmu ROKOS STAVBY s.r.o., IČ: 294 14 431, se sídlem: Trnková 1816, 286 01 

Čáslav, k realizaci opravy havarijního stavu průlezného energo-kanálu mezi kotelnou a hlavní budovou Městské 

nemocnice v Čáslavi, dle důvodové zprávy.  

 

 



RM/440/2020                                                                                                                                                Prodloužení nájemních smluv v domech 

č.p. 640 – ul. Božen Němcové, č.p. 939 – ul. Jiřího z Poděbrad a č.p. 574 – ul. Filipovská 

Rada města Čáslavi schvaluje prodloužení nájemních smluv v domech: 

- č.p. 640 – ul. Boženy Němcové – p. M. L. do 31.12.2020, 

- č.p. 939 – ul. Jiřího z Poděbrad – paní V. S. do 31.12.2020 a paní K. P. do 31.10.2020, 

- č.p. 574 – ul. Filipovská – panu J. P. do 31.12.2020, 

za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  
 

RM/441/2020                                                                                                     Schválení změny odpisového plánu pro rok 2020 – DDM v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje změnu odpisového plánu Domu dětí a mládeže v Čáslavi, ul. Jeníkovská 222, na rok 

2020, dle předložené žádosti.  
 

RM/442/2020                                                    Úplná uzavírka železničního přejezdu na pozemní komunikaci mezi ul. Vrchovská a ul. Za Tratí 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. Pod Nádražím v Čáslavi 

1) souhlasí s přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou železničního přejezdu na pozemní komunikaci mezi ul. 

Vrchovská a ul. Za Tratí z důvodu opravy tohoto železničního přejezdu za podmínek uvedených v důvodové zprávě 

2) souhlasí s objízdnou trasou dle přiložené situace.  

 
RM/443/2020                                                                                                                          Organizační řád a struktura Městského úřadu Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje, v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

aktualizovaný organizační řád Městského úřadu Čáslav, s účinností od dne 1.10.2020.  

 
RM/444/2020                                                                                                                    Odvolání z funkce vedoucí oddělení investic MěÚ Čáslav      

Rada města Čáslavi odvolává Bc. Markétu Petrovou z funkce vedoucí oddělení investic Městského úřadu Čáslav, 

s účinností ke dni 30.9.2020. 

 
RM/445/2020                                                                                                                 Jmenování do funkce vedoucí odboru investic MěÚ Čáslav 

Rada města Čáslavi jmenuje Bc. Markétu Petrovou do funkce vedoucí odboru investic Městského úřadu Čáslav, 

s účinností ode dne 1.10.2020. 

 
RM/446/2020                                                                            Jmenování do funkce vedoucí odboru vnějších vztahů a komunikace MěÚ Čáslav 

Rada města Čáslavi jmenuje Bc. Adélu Váňovou, DiS. do funkce vedoucí odboru vnějších vztahů a komunikace 

Městského úřadu Čáslav, s účinností ode dne 1.10.2020. 

 
RM/447/2020                                                                                                                                         Rozšíření Redakční rady Čáslavských novin 

Rada města Čáslavi schvaluje rozšíření Redakční rady Čáslavských novin o nového člena – Bc. Adélu Váňovou, DiS. 

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

 


