
                               

     
Číslo jednací: MěÚ/27247/2021/SEK 

 

 

Rada města Čáslavi 

 

USNESENÍ z 22. zasedání konaného v pondělí 30.8.2021 

 

 
RM/369/2021                                                                                                                    __                                                            Program zasedání 
Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Doporučení ZM - Trigema Building a.s. - Nabídka spolupráce při rozvoji města 

Doporučení ZM - PROFISTAV Litomyšl a.s. – Nabídka spolupráce při rozvoji města 

Valná hromada - Čáslavská servisní s.r.o. 

Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z jednání RM /21.7.2021/ a MRM /6.8.2021/ 

Rezignace Ing. Milana Urbana na mandát člena Zastupitelstva města Čáslavi 

Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Čáslavi – Mgr. Renata Vaculíková 

Doporučení ZM - Rozpočtové opatření č. 4/2021 

Vývoj hospodaření Města Čáslavi za I. pololetí roku 2021 

Záměr zřízení Mateřské školy při Gymnáziu a SOŠPg Čáslav 

Schválení Dohody o změně v osobě nájemce mezi Městem Čáslav a Termocentrem CZ s.r.o., Čáslav 

Schválení uzavření Nájemní smlouvy mezi Městem Čáslav a Dementia I.O.V., z.ú. 

Doporučení ZM - Smlouva o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Oprava pochozí střechy  ZŠ Čáslav, Sadová 1756“ – Schválení Dodatku č. 1  

Veřejná zakázka malého rozsahu 

 „Strategický plán rozvoje města Čáslavi do roku 2030“ – Schválení výběru zhotovitele 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Odvoz zeminy z areálu bývalých kasáren Prokopa Holého“ – Zahájení zadávacího řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Stavební úpravy nebytového prostoru v domě č.p. 193 v Čáslavi se změnou v užívání“ – Návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav  - oprava povrchů MK v ul. Čeplova a ul. Lípová“ 

1. část VZ – „Oprava povrchů MK v ul. Čeplova“ - Uzavření dohody o spolupráci ke Smlouvě o dílo 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav  - oprava povrchů MK v ul. Čeplova a ul. Lípová“ 

2. část VZ – „Oprava povrchů MK v ul. Lípová“ - Uzavření dohody o spolupráci ke Smlouvě o dílo 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Oprava bytu č. 6 v domě č.p. 640 v ul. Boženy Němcové v Čáslavi“ – Návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 

Doporučení ZM – Změna č. 4 územního plánu Čáslav 

Uzavření Smlouvy o umístění technologie pro připojení k internetu – ul. Masarykova v č.p. 288/9 v Čáslavi 

Doporučení ZM – Zrušení usnesení + neschválení záměru prodat část pozemku p.č. 2089 a část pozemku p.č. 1786/3 v k.ú. Čáslav 

Doporučení ZM – Neschválení záměru prodat část pozemku p.č. 1744/4, část pozemku p.č. 1744/46, část pozemku p.č. 1744/72 a část pozemku 

p.č. 1744/73 vše v k.ú. Čáslav 

Doporučení ZM – Záměr prodat část pozemku p.č. 358/1 a část pozemku p.č. 358/36 v k.ú. Čáslav 

Doporučení ZM – Záměr prodat pozemek p.č. 2038/1 v k.ú. Čáslav  

Doporučení ZM – Záměr prodat pozemek p.č. 1420/3 v k.ú. Čáslav 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 367/2 v k.ú Vrdy 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 666/3 v k.ú Čáslav 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 322/1, p.č. 322/7, p.č. 322/14, p.č. 322/16, p.č. 1968/1, p.č. 1968/7, p.č. 1968/8, p.č. 

1968/10, p.č. 2642 v k.ú Čáslav 

Umístění lešení na chodníku na místní komunikaci v ul. Gen. Františka Moravce u č.p. 47/38 v Čáslavi 

Umístění lešení na místní komunikaci v ul. Klimenta Čermáka u č.p. 114/17 v Čáslavi 

Schválení Dodatku Smlouvy o nájmu nebytových prostor v MěN Čáslav  

Schválení bezúplatného nabytí laviček ze ZŠ Čáslav, Masarykova 357  

Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 182, na obědy dětem 

Schválení odchodu člena z Komise pro školství – Ing. Mgr. Josef Poživil 

Jmenování členů výběrové komise na jmenování ředitele/ky MěN v Čáslavi 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Základní škola Čáslav náměstí – stavební úpravy podkrovní učebny“ – Uzavření Dodatku / odstoupení od smlouvy 

RŮZNÉ: 

• EKO-KOM - Přehled vytříděného odpadu v obd. 04 - 06 2021 

• Přechodná úprava provozu a úplná uzavírka místních komunikací v ul. Lípová, ul. Čeplova, ul. Konvalinková a přilehlých místních 

komunikací 
 

 

 
 

 

 

 



Doporučení ZM  

RM/370/2021             Schválení spolupráce se spol. Trigema Building a.s., na realizaci projektů rezidenčního bydlení na území města Čáslavi  

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodeje a poskytnutí dočasného užívacího práva části pozemků 

p.č.322/1, 322/5, st.3459, 2274/11, 325/3, st.3443, st.3444, st.3446, 2648, 325/1, 996, 325/7 v k.ú. Čáslav, zapsaných 

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

Building a.s., IČ: 276 53 579, se sídlem: Bucharova 2641/14, 258 00 Praha 5 na realizaci projektů rezidenčního 

bydlení na území města Čáslavi, v lokalitě bývalých kasáren v ul. Prokopa Holého, z důvodů uvedených v důvodové 

zprávě. 
 

Doporučení ZM  

RM/371/2021      Schválení spolupráce se spol. PROFISTAV Litomyšl a.s. na realizaci projektů rezidenčního bydlení na území města Čáslavi  

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodeje a poskytnutí dočasného užívacího práva části pozemků p.č. 

1451/1, 2059/4, 2102, 150/6, st. 2378, st. 2379 v k.ú. Čáslav, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, společnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s., IČ: 277 42 741, se sídlem 

Cerekvice nad Loučnou 226, PSČ: 569 53, na realizaci projektů rezidenčního bydlení na území města Čáslavi, 

v lokalitě Koželuhy, projekt Bydlení Na Výhledech, z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 
 

Valná hromada spol. Čáslavská servisní s.r.o. 
Veřejná podlimitní sektorová zakázka 

RM/372/2021                                                                                                                               „Rekonstrukce tepelných sítí v ulici Žitenická (2)“  

- Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.04.2021 mezi společností Čáslavská 

servisní, s.r.o., IČ: 264 89 678 se sídlem Nám. Jana Žižky z Trocnova 74/11, 286 01 Čáslav, společností 100% 

vlastněné městem a zajišťující vytápění bytových domů v sídlišti R. Těsnohlídka – Žitenická v Čáslavi, a firmou 

ROKOS STAVBY s.r.o., IČ: 29414431 se sídlem Trnková 1816, 286 01 Čáslav na akci „Rekonstrukce tepelných sítí 

v ulici Žitenická (2)“.  
 

                                                                                                                     Kontrola plnění usnesení z jednání RM /21.7.2021/ a MRM /6.8.2021/ 

Rada města Čáslavi bere na vědomí plnění usnesení z jednání rady města ze dne 21.7.2021 a mimořádného jednání 

rady města ze dne 6.8.2021. 
 

                                                                                                         Rezignace Ing. Milana Urbana na mandát člena Zastupitelstva města Čáslavi 

Rada města Čáslavi bere na vědomí, že písemnou rezignací zanikl dne 24.08.2021 mandát člena Zastupitelstva města 

Čáslavi Ing. Milana Urbana. 
 

RM/373/2021                                                                                                Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Čáslavi  

- Mgr. Renata Vaculíková 

Rada města Čáslavi osvědčuje, že členkou Zastupitelstva města Čáslavi se stala od 26.08.2021 náhradnice 

z kandidátní listiny ČSSD Mgr. Renata Vaculíková. 
 

Doporučení ZM 

RM/374/2021                                                                                                                                                                Rozpočtové opatření č. 4/2021 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení:  

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021 dle předloženého návrhu. Rekapitulace: 

upravené příjmy 409.397,80 tis. Kč, upravené výdaje 436.083,76 tis. Kč, financování plus 26.685,96 tis. Kč. 
 

                                                                                                                                          Vývoj hospodaření Města Čáslavi za I. pololetí roku 2021 

Rada města Čáslavi bere na vědomí zprávu o vývoji hospodaření Města Čáslavi za 1. pololetí 2021. 
 

RM/375/2021                                                                                                              Záměr zřízení Mateřské školy při Gymnáziu a SOŠPg Čáslav 

Rada města Čáslavi souhlasí se záměrem zřízení Mateřské školy při Gymnáziu a SOŠPg Čáslav, Masarykova 248, IČ 

61924041, dle důvodové zprávy. 
 

RM/376/2021                                                                    Schválení Dohody o změně v osobě nájemce mezi Městem Čáslav a Termocentrem CZ  

Rada města Čáslavi schvaluje Dohodu o změně v osobě nájemce mezi Městem Čáslav a firmou Termocentrum CZ 

s.r.o., Čáslav, ve znění dle důvodové zprávy.    
 

RM/377/2021                                                                           Schválení uzavření Nájemní smlouvy mezi Městem Čáslav a Dementia I.O.V., z.ú. 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Čáslav a Dementia I.O.V., z.ú., Česká 54/22, 

Beroun, IČ 06267688, ve znění dle důvodové zprávy.    
 

 

 

 



Doporučení ZM  

RM/378/2021                                                                                 Smlouva o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmou následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje uzavření SMLOUVY o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní 

obslužnosti s příspěvkovou organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje, IČ: 057 92 291, se sídlem 

Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 
 

                                                                                                               Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/379/2021                                                                                                                             „Oprava pochozí střechy  ZŠ Čáslav, Sadová 1756“ 

 – Schválení Dodatku č. 1  

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Realitní a stavební společnost s.r.o., 

IČ 414 32 037, Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno, dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 

pochozí střechy – ZŠ Čáslav, Sadová 1756“, dle důvodové zprávy. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/380/2021                                                                                                                        „Strategický plán rozvoje města Čáslavi do roku 2030“  

– Schválení výběru zhotovitele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Strategický plán rozvoje města Čáslavi do 

roku 2030“ účastníka VŘ KPMG Česká republika, s. r. o., IČ: 005 53 115, se sídlem: Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 

8, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky výhodná, 

2) schvaluje uzavření příslušné smlouvy s vybraným zhotovitelem v souladu se závazným návrhem smlouvy 

obsaženým v nabídce vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu.  
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/381/2021                                                                                                               „Odvoz zeminy z areálu bývalých kasáren Prokopa Holého“  

– Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi:  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Odvoz zeminy z areálu bývalých 

kasáren Prokopa Holého“ formou otevřené výzvy dle směrnice, která upravuje postup při pořizování zboží, služeb a 

prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, č. 01/2019, 

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

v důvodové zprávě. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/382/2021                                                                    „Stavební úpravy nebytového prostoru v domě č.p. 193 v Čáslavi se změnou v užívání“  

– Návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 

Rada města Čáslavi 

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy nebytového prostoru 

domě č.p. 193 v Čáslavi se změnou v užívání“ formou uzavřené výzvy dle směrnice, která upravuje postup při 

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

01/2019, 

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

nabídky. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/383/20231                                                                                                                „Čáslav  - oprava povrchů MK v ul. Čeplova a ul. Lípová“ 

1. část VZ – „Oprava povrchů MK v ul. Čeplova“  

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dohody o spolupráci ke Smlouvě o dílo č. 71/2021 mezi městem Čáslav, 

společností SILNICE ČÁSLAV s.r.o., IČ: 284 47 085, se sídlem: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice a firmou Výstavba 

sítí Kolín a.s., IČ: 261 15 972, se sídlem: Polepy 235, 280 02 Kolín, na akci „Čáslav  - oprava povrchů MK v ul. 

Čeplova a ul. Lípová“, 1. část VZ – „Oprava povrchů MK v ul. Čeplova“  
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/384/2021                                                                                                                  „Čáslav  - oprava povrchů MK v ul. Čeplova a ul. Lípová“ 

2. část VZ – „Oprava povrchů MK v ul. Lípová“  

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dohody o spolupráci ke Smlouvě o dílo č. 72/2021 mezi městem Čáslav, 

společností SILNICE ČÁSLAV s.r.o., IČ: 284 47 085, se sídlem: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice a firmou Výstavba 

sítí Kolín a.s., IČ: 261 15 972, se sídlem: Polepy 235, 280 02 Kolín, na akci „Čáslav  - oprava povrchů MK v ul. 

Čeplova a ul. Lípová“, 2. část VZ – „Oprava povrchů MK v ul. Lípová“  
 

 

 

 

 

 



RM/385/2021                                                                                                   „Oprava bytu č. 6 v domě č.p. 640 v ul. Boženy Němcové v Čáslavi“  

– Návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 

Rada města Čáslavi 

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava bytu č. 6 v domě č.p. 640 v ul. 

Boženy Němcové v Čáslavi“ formou uzavřené výzvy dle směrnice, která upravuje postup při pořizování zboží, služeb a 

prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, č. 01/2019, 

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

nabídky. 
 

Doporučení ZM  

RM/386/2021                                                                                                                                                       Změna č. 4 územního plánu Čáslav 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout níže uvedené usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje, aby při pořizované změně č. 4 Územního plánu Čáslav byla prověřena 

možnost umístění fotovoltaických panelů k výrobě solární energie (s omezením počtu panelů) v plochách s funkčním 

určením: plochy bydlení městského charakteru, plochy bydlení v bytových domech, plochy obytné smíšené městské. 
 

 

RM/387/2021                                  Uzavření Smlouvy o umístění technologie pro připojení k internetu – ul. Masarykova v č.p. 288/9 v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Smlouvy o umístění technologie pro připojení k internetu mezi Městem Čáslav 

a spol. Tlapnet s.r.o., IČ: 271 74 824, se sídlem: Jeníkovská 940/14, 286 01 Čáslav, na adrese Masarykova 288/9, 286 

01 Čáslav.   
 

Doporučení ZM 

RM/388/2021                           Zrušení usnesení + neschválení záměru prodat část pozemku p.č. 2089 a část pozemku p.č. 1786/3 v k.ú. Čáslav 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi: 

a) ruší své usnesení č. 32/2021 ze dne 19.04.2021 

b) neschvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 2089 a část pozemku p.č. 1786/3 oba celkem o výměře cca 150 m2, oba 

v k.ú. Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 

10001, panu P. V., za cenu dle znaleckého posudku + náklady na realizaci prodeje. 
 

Doporučení ZM  

RM/389/2021                                                                             Neschválení záměru prodat část pozemku p.č. 1744/4, část pozemku p.č. 1744/46, 

část pozemku p.č. 1744/72 a část pozemku p.č. 1744/73 vše v k.ú. Čáslav 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi neschvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 1744/4 o výměře cca 82 m2, část pozemku 

p.č. 1744/46 o výměře cca 37 m2, část pozemku p.č. 1744/72 o výměře cca 164 m2 a část pozemku p.č. 1744/73 o 

výměře cca 221 m2, vše v k.ú. Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Kutná Hora na LV č. 10001, manželům Z., za cenu dle znaleckého posudku + DPH + náklady na realizaci. 
 

Doporučení ZM  

RM/390/2021                                                                                Záměr prodat část pozemku p.č. 358/1 a část pozemku p.č. 358/36 v k.ú. Čáslav 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 358/1 o výměře cca 72 m2 a část pozemku p.č. 

358/36 o výměře cca 29 m2, vše v k.ú. Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, manželům P., za cenu dle znaleckého posudku + náklady na realizaci. 
 

Doporučení ZM 

RM/391/2021                                                                                                                                   Záměr prodat pozemek p.č. 2038/1 v k.ú. Čáslav 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodat pozemek p.č. 2038/1 o výměře 557 m2 v k.ú. Čáslav, zapsaný u 

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, společnosti Profizoo 

s.r.o., se sídlem Pod Divadlem 640, Hlouška, 284 01 Kutná Hora, za cenu dle znaleckého posudku + náklady na 

realizaci a dále bezplatně zřídit věcné břemeno pro město Čáslav za účelem umístění „Vítacího objektu“ umístěného 

na tomto pozemku. 
 

Doporučení ZM 

RM/392/2021                                                                                                                                   Záměr prodat pozemek p.č. 1420/3 v k.ú. Čáslav 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodat pozemek p.č. 1420/3 o výměře 579 m2 v k.ú. Čáslav, zapsaný u 

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, společnosti Tormit 

s.r.o., se sídlem nám. Jana Žižky z Trocnova 81, Čáslav, úplatně za cenu 123.210,- Kč + DPH + náklady na realizaci. 
 

 

 



RM/393/2021                                                                                          Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 367/2 v k.ú Vrdy 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 367/2 zapsaného na LV č. 

10468 pro obec a k.ú. Vrdy u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora pro 

oprávněného z věcného břemene společnost Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, 

Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v celkové 

výši 10.000,- Kč + platná sazba DPH. 

 
RM/394/2021                                                                                       Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 666/3 v k.ú Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 666/3 zapsaného na LV č. 

10001, pro obec a k.ú. Čáslav 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. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v celkové výši 

31.146,- Kč + platná sazba DPH. 

 
RM/395/2021                                             Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 322/1, p.č. 322/7, p.č. 322/14, p.č. 322/16, 

p.č. 1968/1, p.č. 1968/7, p.č. 1968/8, p.č. 1968/10, p.č. 2642 v k.ú Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 322/1, p.č. 322/7, p.č. 322/14, 

p.č. 322/16, p.č. 1968/1, p.č. 1968/7, p.č. 1968/8, p.č. 1968/10, p.č. 2642, zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. 

Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora pro oprávněného z věcného 

břemene společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, v souladu se smlouvou o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 25.02.2019 v rozsahu dle geometrického plánu č. 3322-12/2020 

v celkové výměře 85,82 bm. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v celkové 

výši 8.600,- Kč + platná sazba DPH. 

 
RM/396/2021                                        Umístění lešení na chodníku na místní komunikaci v ul. Gen. Františka Moravce u č.p. 47/38 v Čáslavi 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka chodníku na místní komunikaci v ulici Gen. Františka Moravce 

v Čáslavi, schvaluje umístění stavebního lešení na veřejném prostranství – chodníku na místní komunikaci v ulici Gen. 

Františka Moravce, u č.p. 47/38 v Čáslavi, pro žadatelku P. S. v období 13.09.2021 – 26.09.2021 za podmínek 

stanovených v důvodové zprávě. 

 
RM/397/2021                                                                     Umístění lešení na místní komunikaci v ul. Klimenta Čermáka u č.p. 114/17 v Čáslavi 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka místní komunikace v ul. Klimenta Čermáka v Čáslavi, schvaluje umístění 

lešení na veřejném prostranství – místní komunikace v ul. Klimenta Čermáka, u č.p. 114/17 v Čáslavi, pro žadatelku 

paní L. M., v období 20.09.2021 – 04.10.2021, za podmínek stanovených v důvodové zprávě. 

 
RM/398/2021                                                                                            Schválení Dodatku Smlouvy o nájmu nebytových prostor v MěN Čáslav  

Rada města Čáslavi schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 27.6.2013 mezi 

Městem Čáslav a příspěvkovou organizací Městská nemocnice Čáslav, IČ: 008 73 764 který doplňuje soupis majetku 

o signalizační zařízení pro výjezd sanitek z areálu nemocnice, včetně závor, a mění výši nájemného.    

 
RM/399/2021                                                                                                      Schválení bezúplatného nabytí laviček ze ZŠ Čáslav, Masarykova 
Rada města Čáslavi schvaluje bezúplatné nabytí laviček ze ZŠ Čáslav, Masarykova 357, okres Kutná Hora, v souladu 

s § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle 

důvodové zprávy.    

 
RM/400/2021                                                                              Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ Čáslav, 

nám. Jana Žižky z Trocnova 182, na obědy dětem 

Rada města Čáslavi souhlasí s přijetím účelově určeného finančního účelového daru pro Základní školu Čáslav, nám. 

Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., na obědy dětem, dle předložené 

žádosti. 

 
RM/401/2021                                                                                           Schválení odchodu člena z Komise pro školství – Ing. Mgr. Josef Poživil 

Rada města Čáslavi schvaluje odchod člena z Komise pro školství – Ing. Mgr. Josefa Poživila z důvodu uvedeného 

v důvodové zprávě.  

 
RM/402/2021                                Jmenování členů výběrové komise na obsazení pozice ředitele/ředitelky příspěvkové organizace MěN Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje složení výběrové komise na obsazení pozice ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 

Městská nemocnice Čáslav ve složení dle důvodové zprávy. 
 

 

 

 

 



Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/403/2021                                                                                               „Základní škola Čáslav náměstí – stavební úpravy podkrovní učebny“  

– Odstoupení od smlouvy 

Rada města Čáslavi schvaluje odstoupení od smlouvy o dílo č. 70/2021 mezi městem Čáslav a PWB stavby, s. r. o. na 

provedení veřejné zakázky „ZŠ Čáslav náměstí – stavební úpravy podkrovní učebny“ dohodou smluvních stran, 

z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. 

 

 

 

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


