
                    Č.j.:  6765/2020 

 

Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ ze 7. mimořádného zasedání  
konaného ve středu, 26.02.2020 

 
RM/75/2020                                                                                                                __                                   Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Schválení programu jednání 

Podlimitní veřejná zakázka 

„Cyklostezka Čáslav – Filipov - zrušení zadávacího řízení 

Schválení členů Redakční rady Čáslavských novin 

Schválení nominace a odchod člena – Komise pro regeneraci Kulturních památek 

Schválení odchodu členů z Komise pro kulturu a cestovní ruch 

Schválení změny názvu Komise pro kulturu a cestovní ruch na Komisi pro kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch 

Schválení zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čáslavi (včetně formulářů) z Dotačního programu kultura, spolková    

   činnost a cestovní ruch pro rok 2020 
 

Podlimitní veřejná zakázka 

RM/76/2020                                                                                                                                     Cyklostezka Čáslav – Filipov  

– Zrušení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi schvaluje zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem 

„Cyklostezka Čáslav – Filipov“ z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. 
 

RM/77/2020                                                                                                  Schválení členů Redakční rady Čáslavských novin 

Rada města Čáslavi schvaluje členy Redakční rady Čáslavských novin: 

- Bc. Alena Dušková 

- Bc. Jiřina Kožená  
- Jakub Novák DiS. 
- Bc. Markéta Petrová 
- Ing. Martin Ronovský DiS. 

 

RM/78/2020                                              Schválení nominace a odchod člena – Komise pro regeneraci Kulturních památek 

Rada města Čáslavi schvaluje nominaci a odchod člena – Komise pro regeneraci kulturních památek – 

nominace Mgr. Jindřišky Černochové a odchod Ing. Arch. Barbory Schmidové. 
 

RM/79/2020                                                                             Schválení odchodu členů z Komise pro kulturu a cestovní ruch 

Rada města Čáslavi schvaluje odchod členů z Komise pro kulturu a cestovní ruch – Mgr. Milana 

Klímy a paní Dany Němcové.  
 

RM/80/2020                                                                 Schválení změny názvu Komise pro kulturu a cestovní ruch                

na Komisi pro kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch 

Rada města Čáslavi schvaluje změnu názvu z Komise pro kulturu a cestovní ruch na Komisi pro 

kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch, dle důvodové zprávy. 
                                                                              

RM/81/2020                                                                Schválení zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čáslavi 

(včetně formulářů) z Dotačního programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch pro rok 2020 

Rada města Čáslavi schvaluje Zásady pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Čáslavi včetně 

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 pro rok 2020. 

 
 

 

 

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

        místostarosta                                                                     starosta 


