
 

 
                                  Číslo jednací: MěÚ/53307/2022/SEK 

Rada města Čáslavi 

 

USNESENÍ z 28. zasedání v roce 2022 konaného ve středu 5.10.2022 
 

 
RM/427/2022                                                                                                                        __                                                        Program zasedání 
Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 

V. Málek přednesl program dnešního zasedání. 
Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z RM – 21.9.2022 

Poskytnutí individuální dotace na Čáslavské vinobraní 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Zpracování projektové dokumentace Park v ul. J. Mahena“ - Zahájení zadávacího řízení 

Podlimitní veřejná zakázka 

„Zpracování návrhu/studie a projektové dokumentace na bytový dům na sídlišti R. Těsnohlídka“ – Pověření hodnotící komise 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Oprava střechy Dusíkova divadla“ - Schválení zhotovitele 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Projekt LET = lokální elektronické toulky“ - Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 

Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku s Nadací partnerství a přijetí nadačního příspěvku 

Souhlas s aukcí - Stříbrné pečetidlo z roku 1607 

Schválení podílení se na nákladech na teplo spotřebované pro tenisovou halu v Čáslavi 

Schválení změny odpisového plánu pro rok 2022 ZŠ Čáslav, Sadová  

 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Schválení Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek 

Podlimitní veřejná zakázka 

„Mateřská škola Čáslav formou Design&Build“ – Schválení Dodatku č. 1 

Nadlimitní veřejná zakázka 

„Rozvoj a modernizace MěN Čáslav (REACT EU 98)“ - Zahájení zadávacího řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Dodávka odběrných souprav na odběr a zpracování krve a bezúplatná zápůjčka 2 ks automatických lisů na zpracování odebrané krve pro MěN 

Čáslav - Souhlas zřizovatele se zahájením 

 

RM/428/2022                                                                                                                        Poskytnutí individuální dotace na Čáslavské vinobraní 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na akci Čáslavské vinobraní pro Martina 

Braniše, IČ: 46370862, Okružní 647, 280 01 Kolín, ve výši 10 000 Kč, ve znění dle důvodové zprávy. 

  
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/429/2022                                                                                                              „Zpracování projektové dokumentace Park v ul. J. Mahena“  

- Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi schvaluje  

1) zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace Park v ul.  

J. Mahena“ formou uzavřené výzvy dle směrnice S-02, která upravuje postup při pořizování zboží, služeb a prací 

požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; 

2) zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zpracování projektové dokumentace Park  

v ul. J. Mahena“;  

3) aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány výzvou k podání nabídky. 
 

Podlimitní veřejná zakázka 

RM/430/2022                                                   „Zpracování návrhu/studie a projektové dokumentace na bytový dům na sídlišti R. Těsnohlídka“  

- Pověření hodnotící komise  

Rada města Čáslavi pověřuje, aby zadavatele město Čáslav zastupovala otevíráním, posouzením a hodnocením obálek 

na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Zpracování návrhu/studie a projektové dokumentace na bytový dům na 

sídlišti R. Těsnohlídka“, schválenou RM dne 21.09.2022, usnesením č. RM/407/2022, komise ve složení dle důvodové 

zprávy.  
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/431/2022                                                                                                                                                         „Oprava střechy Dusíkova divadla  

- Schválení zhotovitele 

Rada města Čáslavi schvaluje  

1) jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy Dusíkova divadla“ firmu FAST střechy s. r. o.; 

IČ: 27537676, Smetanova 2065, 547 01 Náchod, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou,  

2) 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/432/2022                                                                                                                                         „Projekt LET = lokální elektronické toulky“ 

- Schválení Dodatku č. 1 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se spolkem LETky, z.s., IČ: 09833447, 

Formanova 555, 286 01 Čáslav, dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Projekt LET = lokální elektronické 

toulky“, dle důvodové zprávy. 
  
RM/433/2022                       Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku s Nadací partnerství a přijetí nadačního příspěvku 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku číslo 91-KB-015 s Nadací 

partnerství, IČ: 45773521, Údolní 33, 602 00 Brno, a přijetí nadačního příspěvku ve výši 148 231,- Kč na realizaci 

projektu „Výsadba stromů na cyklostezce“. 

 
RM/434/2022                                                                                                                                   Souhlas s aukcí - Stříbrné pečetidlo z roku 1607 

Rada města Čáslavi souhlasí  

a) se vstupem do sálové aukce o Stříbrné pečetidlo 1607 z období Čáslavi za Jakuba Sixta ze Zvířetína (+1611), 

humanisty, písaře a později prvního konšela v Čáslavi, která je vyhlášena na 14.10.2022 společností 

MACHO&CHLAPOVIČ a.s., a které se zúčastní zástupce Městského muzea a knihovny Čáslav; 

b) s navýšením provozního příspěvku o 50.000 Kč pro Městské muzeum a knihovnu Čáslav.  

 
RM/435/2022                                                                   Schválení podílení se na nákladech na teplo spotřebované pro tenisovou halu v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje podílení se na nákladech na teplo spotřebované v tenisové hale v období 1-4/2023, 

z důvodu podpory sportovní činnosti v době vysokých nákladů na tepelnou energii. 

 
RM/436/2022                                                                                                 Schválení změny odpisového plánu pro rok 2022 ZŠ Čáslav, Sadová. 

Rada města Čáslavi schvaluje změnu odpisového plánu Základní školy Čáslav, IČ: 71176683, Sadová 1756, 286 01 

Čáslav, na rok 2022, dle předložené žádosti. 

 
RM/437/2022                                                                                                           Schválení Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek 

Rada města Čáslavi schvaluje Směrnici o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek, určenou pro vnitřní potřebu 

Městského úřadu Čáslav, z důvodů uvedených v důvodové zprávě.  

 
Podlimitní veřejná zakázka 

RM/438/2022                                                                                                                                  „Mateřská škola Čáslav formou Design&Build“  

- Schválení Dodatku č. 1 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 97/2022 u podlimitní veřejné zakázky s názvem 

„Mateřská škola Čáslav formou Design&Build“ s firmou Trigema Building, a. s.; IČ: 27653579, Bucharova 2641/14, 

Praha, která je vítězným zhotovitelem této zakázky. 

 
Nadlimitní veřejná zakázka 

RM/439/2022                                                                                                                        „Rozvoj a modernizace MěN Čáslav (REACT EU 98)“  

- Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi souhlasí se zadáním nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rozvoj a modernizace 

Městské nemocnice Čáslav (REACT EU 98)“, dle důvodové zprávy.  

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/440/2022                                                                                                                   „Dodávka odběrných souprav na odběr a zpracování krve 

a bezúplatná zápůjčka 2 ks automatických lisů na zpracování odebrané krve pro MěN Čáslav  

- Souhlas zřizovatele se zahájením 

Rada města Čáslavi souhlasí se zahájením zadávacího řízení na VZMR/15/2022 „Dodávka odběrných souprav na odběr 

a zpracování krve a bezúplatnou zápůjčku 2 ks automatických lisů na zpracování odebrané krve pro Městskou nemocnici 

Čáslav“, formou uzavřené výzvy, dle důvodové zprávy.  
 

 

 

 

 

 

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


