
 

 
                                   

Číslo jednací: MěÚ/35394/2022/SEK 

 

 

Rada města Čáslavi 

 

USNESENÍ z 18. zasedání v roce 2022 konaného ve středu 15.6.2022 
 
RM/277/2022                                                                                                                        __                                                        Program zasedání 
Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 

V. Málek přednesl program dnešního zasedání. 
Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z RM – 1.6.2022 a z MRM – 8.6.2022 

Poskytnutí individuální dotace pro Římskokatolickou farnost Kutná Hora - Sedlec 

Smlouva o výpůjčce mezi Městem Čáslav – MěP Čáslav a SVJ č.p. 1533-1535 ul. Žitenická, Čáslav 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provozování sběrného dvora 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Oprava bytů č. 1, 5 a 9 v domě č.p. 640 v ul. Boženy Němcové v Čáslavi“ - Návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 

Odpis pohledávky – Pavel M., bytem Kutná Hora 

Pronájem nebytového prostoru v budově č.p. 1, nám. J. Žižky z Trocnova, Čáslav 

Nájemní smlouva na část pozemku p.č. 754/3 v k.ú. Čáslav 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohoda o umístění stavby na pozemku p.č. 1193/2 v k.ú. Čáslav 

Smlouva o výpůjčce na část pozemku p.č. 2422 v k.ú. Čáslav 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Systém pro odběr plazmy pro Městskou nemocnici Čáslav“ – Schválení dodavatele 

Souhlas zřizovatele s prodloužením termínu čerpání investičního příspěvku – MěN Čáslav 

Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace – MěN Čáslav 

Přidělení sociálního bytu č. 7 v domě č.p. 288 v ul. Masarykova v Čáslavi 

 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Podlimitní veřejná zakázka 

Zavedení Portálu občana a efektivního systému pro jednání Rady a Zastupitelstva města (2) - Schválení výběru dodavatele 

Mimořádné přidělení bytu č. 9, v domě č.p. 193, ul. Kostelní náměstí v Čáslavi 

Schválení přesunu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a čerpání fondu investic ZUŠ J. L. Dusíka Čáslav  

 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY / RŮZNÉ: 

• Přehled pohledávek – byty a nebytové prostory k 31.5.2022 

• Přechodná úprava provozu a úplná uzavírka místní komunikace na nám. J. Žižky z Trocnova 1 

 
 

RM/278/2022                                                                          Poskytnutí individuální dotace pro Římskokatolickou farnost Kutná Hora - Sedlec 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města pro Římskokatolickou farnost Kutná 

Hora – Sedlec, IČ: 46402101, Zámecká 127, 284 03 Kutná Hora, ve výši 50.000 Kč, ve znění dle důvodové zprávy.  

 
RM/279/2022                                                                             Smlouva o výpůjčce mezi SVJ č.p. 1533-1535 ul. Žitenická, Čáslav a MěP Čáslav  

Rada města Čáslavi schvaluje Smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je užívání místa na budově č.p. 1535 v ul. 

Žitenická v Čáslavi, která bude uzavřená mezi Městem Čáslav – Městskou policií Čáslav a Společenstvím vlastníků 

bytových jednotek v domě č.p. 1533 – 35, IČ: 27082571, ul. Žitenická, 286 01 Čáslav a Městskou policií Čáslav, 

z důvodu uvedeného v důvodové zprávě.  

 
RM/280/2022                                                                                                                       Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provozování sběrného dvora 

Rada města Čáslavi schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provozování sběrného dvora, uzavřené dne 31.10.2014, 

mezi objednatelem – sdružení zadavatelů Město Kutná Hora, IČ: 0023619, Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná 

Hora a Městem Čáslav, IČ: 00236021, Čáslav-Staré město, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1, 286 01 Čáslav a 

zhotovitelem spol. MVE PLUS s.r.o., IČ: 25102214, Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, kterým se upravuje ceník za služby 

na sběrném dvoře. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/281/2022                                                                                         „Oprava bytů č. 1, 5 a 9 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 bytů č. 1, 5 a 9 v domě č.p. 640 

Boženy Němcové v Čáslavi“ 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) schvaluje, aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány výzvou k podání 

nabídky. 
 



 

RM/282/2022                                                                                                                                 Odpis pohledávky – Pavel M., bytem Kutná Hora 

Rada města Čáslavi schvaluje odpis pohledávky za povinným Pavlem M., bytem Kutná Hora, ve výši a důvodů 

uvedených v důvodové zprávě.  

   
RM/283/2022                                                                             Pronájem nebytového prostoru v budově č.p. 1, nám. J. Žižky z Trocnova, Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje pronájem nebytového prostoru v budově č.p. 1, náměstí Jana Žižky z Trocnova 

v Čáslavi, v 1. PP, spol. Čáslavská sportovní, z.s. IČ: 09686649, Na Kozinci 257, 286 01 Čáslav, za podmínek 

uvedených v důvodové zprávě.  

 
RM/284/2022                                                                                                                 Nájemní smlouva na část pozemku p.č. 754/3 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 754/3 o výměře cca 14 m2, nacházející 

se v k.ú. Čáslav, který je zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Kutná Hora, za účelem parkování, za cenu 5,- Kč/m2/rok, k této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty ve výši 

stanovené platným právním předpisem,  na dobu neurčitou, panu Janu S., bytem Čáslav, z důvodu uvedeném 

v důvodové zprávě. 

 
RM/285/2022                                                                                                                       Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a Dohoda o umístění stavby na pozemku p.č. 1193/2 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby na 

pozemku p.č. 1193/2 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 2.000, - Kč + platná sazba DPH. 

 
RM/286/2022                                                                                                               Smlouva o výpůjčce na část pozemku p.č. 2422 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavřít Smlouvu o výpůjčce k části pozemku p.č. 2422 o výměře cca 270 m2, nacházející 

se v k.ú. Čáslav, který je zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Kutná Hora, k užívání jako odkladiště stavebního materiálu pro rekonstrukci kostela sv. Bonifáce v Lochách, na dobu 

určitou, a to od června 2022 do října 2027, pro Římskokatolickou farnost Kutná Hora – Sedlec, z důvodu uvedeném 

v důvodové zprávě. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/287/2022                                                                                                               „Systém pro odběr plazmy pro Městskou nemocnici Čáslav“  

– Schválení dodavatele 

Rada města Čáslavi schvaluje, jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na nákup „Systém pro odběr plazmy 

pro Městskou nemocnici Čáslav“, spol. VAMEX, spol. s.r.o., IČ: 18626513, Novodvorská 1010/4, 142 01 Praha 4, dle 

důvodové zprávy.  

 
RM/288/2022                                                              Souhlas zřizovatele s prodloužením termínu čerpání investičního příspěvku – MěN Čáslav 

Rada města Čáslavi souhlasí s prodloužením termínu čerpání investičního příspěvku na nákup sanitního vozidla pro 

Městskou nemocnici Čáslav, dle důvodové zprávy.  

 
RM/289/2022                                                                                                             Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace – MěN Čáslav 

Rada města Čáslavi souhlasí s podáním žádosti Městské nemocnice Čáslav o poskytnutí dotace prostřednictvím 

veřejnoprávní smlouvy z Programu 2022 – ZDRAVOTNICTVÍ pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje 

poskytovatelům akutní lůžkové péče na území Středočeského kraje, dle důvodové zprávy.  

 
RM/290/2022                                                                                          Přidělení sociálního bytu č. 7 v domě č.p. 288 v ul. Masarykova v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení sociálního bytu č. 7, v domě č.p. 288, v ul. Masarykova v Čáslavi paní 

Tetianě S. a Dmitru Z., na dobu určitou – do 30.6.2023, dle důvodové zprávy.   

 
Podlimitní veřejná zakázka 

RM/291/2022                                                           Zavedení Portálu občana a efektivního systému pro jednání Rady a Zastupitelstva města (2) 

 - Schválení výběru dodavatele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako dodavatele podlimitní veřejné zakázky „Zavedení portálu občana a efektivního systému pro jednán 

Rady a Zastupitelstva města (2)“, uchazeče VERA, spol. s.r.o., IČ: 62587978, Lužná 2, 160 00 Praha 6 - Vokovice, 

jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky výhodná, 

2) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo a Servisní smlouvy s vybraným dodavatelem v souladu se závaznými návrhy 

smluv obsaženými v nabídce vybraného dodavatele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. 

 

 



 
RM/292/2022                                                                                  Mimořádné přidělení bytu č. 9, v domě č.p. 193, ul. Kostelní náměstí v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje mimořádné přidělení bytu č. 9, v domě č.p. 193, v ul. Kostelní náměstí v Čáslavi paní 

Natalii L. a Vitaliimu M., na dobu určitou – do 31.8.2022, dle důvodové zprávy.   

 
RM/293/2022                                                                              Schválení přesunu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic 

a čerpání fondu investic ZUŠ J. L. Dusíka Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje  

a) přesun finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic organizace; 

b) čerpání fondu investic Základní umělecké školy J. L. Dusíka Čáslav, IČ: 70870012, Jeníkovská 222, 286 01 Čáslav, 

dle důvodové zprávy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

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


