
 

 
                                   

Číslo jednací: MěÚ/42661/2022/SEK 

 

 

Rada města Čáslavi 

 

USNESENÍ z 23. zasedání v roce 2022 konaného ve středu 10.8.2022 
 

 
RM/362/2022                                                                                                                        __                                                        Program zasedání 
Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 

V. Málek přednesl program dnešního zasedání. 
Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z RM – 27.7.2022 

Poskytnutí individuální dotace pro Klub přátel vína v Kutné Hoře, z.s. 

Poskytnutí finančních prostředků na zakoupení a zabudování kompenzační pomůcky do DPS v Čáslavi 

Uzavření Příkazní smlouvy na projekt „Mateřská škola Čáslav“ a schválení výjimky z Metodického pokynut č. 1/2022 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav-zimní údržba místních komunikací pro rok 2022 – 2023“ - Zahájení zadávacího řízení 

Nařízení města Čáslavi č. 1/2022 o plánu zimní údržby na období roku 2022 - 2023 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Rekonstrukce kašny v Čáslavi na nám. J. Žižky z Trocnova - stavební část“ - Uzavření Dodatku č. 1 

Prodloužení platnosti vyhrazeného parkovacího místa u č.p. 299/40 v ul. 28. října v Čáslavi 

Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Bojovníků za svobodu v Čáslavi 

Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace - Ekomobilita_MěN Čáslav 
 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Podlimitní veřejná zakázka 

 „Pořízení elektronických úředních desek“ – Zahájení zadávacího řízení + Pověření komise 

Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru – MěN Čáslav 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Nový chodník Za Rybníkem v Čáslavi“ – Výběr zhotovitele 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Oprava povrchu komunikace Čáslav – Hejdof“ - Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY / RŮZNÉ: 

Přehled pohledávek Města Čáslav k 31.7.2022 – byty a nebytové prostory 

 

RM/363/2022                                                                                               Poskytnutí individuální dotace pro Klub přátel vína v Kutné Hoře, z.s. 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města pro Klub přátel vína v Kutné Hoře, z.s., 

IČ: 22861351, Jiřího z Poděbrad 288, 284 01 Kutná Hora, ve výši 15.000 Kč, ve znění dle důvodové zprávy.  

 
RM/364/2022                                        Poskytnutí finančních prostředků na zakoupení a zabudování kompenzační pomůcky do DPS v Čáslavi 

Rada města Čáslavi souhlasí s podáním individuální žádosti na Úřadu práce na zakoupení a zabudování kompenzační 

pomůcky – schodišťové sedačky pro starší nebo tělesně postižené nájemníky v domě s pečovatelskou službou v Čáslavi, 

na adrese: Kostelní náměstí 193, 286 01 Čáslav, který je v majetku města Čáslavi.      

 

RM/365/2022                 Uzavření Příkazní smlouvy na projekt „Mateřská škola Čáslav“ a schválení výjimky z Metodického pokynut č. 1/2022 

Rada města Čáslavi schvaluje  

a) uzavření Příkazní smlouvy č. SML-Z-M-22-536 na projekt „Mateřská škola Čáslav“ mezi městem Čáslav, IČ: 

00236021, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav a firmou RPA Dotace s.r.o., IČ: 01399357, Starobrněnská 20, 

602 00 Brno; 

b) udělení výjimky z Metodického pokynu č. 1/2022, dle důvodové zprávy.  
  

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/366/2022                                                                                                      „Čáslav-zimní údržba místních komunikací pro rok 2022 – 2023“  

- Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi 

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Čáslav – zimní údržba místních 

komunikací pro rok 2022 – 2023“ formou otevřené 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 zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu „Čáslav – zimní údržba místních komunikací 

pro rok 2022 – 2023“,  

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

nabídky. 
 



RM/367/2022                                                                          Nařízení města Čáslavi č. 1/2022 o plánu zimní údržby na období roku 2022 - 2023 

Rada města Čáslavi schvaluje Nařízení města Čáslavi č. 1/2022 o plánu zimní údržby na období roku 2022 – 2023, 

kterým se určuje pořadí ulic pro zmírňování následků závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, personální 

zajištění, mechanizační prostředky a členy operačního štábu zimní údržby. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/368/2022                                                                                    „Rekonstrukce kašny v Čáslavi na nám. J. Žižky z Trocnova - stavební část“ 

- Uzavření Dodatku č. 1 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavření s firmou Tomáš Cerman, IČ 49794752, 

Malešovská 669, 284 01 Kutná Hora, na akci „Rekonstrukce kašny v Čáslavi náměstí Jana Žižky z Trocnova – stavební 

část“, dle důvodové zprávy.    

 
RM/369/2022                                                            Prodloužení platnosti vyhrazeného parkovacího místa u č.p. 299/40 v ul. 28. října v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje prodloužení platnosti vyhrazeného parkovacího místa v ul. 28. října u č.p. 299/40 v 

Čáslavi pro žadatelku paní Hanu H. v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi č. 4/2019, o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění na dobu 3 let. 
 
RM/370/2022                                                                                          Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Bojovníků za svobodu v Čáslavi 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka místní komunikace v ul. Bojovníků za svobodu v Čáslavi, souhlasí 

s přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou místní komunikace v ul. Bojovníků za svobodu v Čáslavi, z důvodu 

rekonstrukce povrchu vozovky, uložení nových obrubníků a pokládky zámkové dlažby, za podmínek uvedených 

v důvodové zprávě. 

 
RM/371/2022                                                                                       Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace - Ekomobilita_MěN Čáslav 

Rada města Čáslavi  

a) souhlasí s podáním žádosti Městské nemocnice Čáslav o poskytnutí dotace na nákup elektromobilů, dle Výzvy 

Národního programu Životního prostředí č. 3/2022: Ekomobilita, 

b) souhlasí a povoluje umístění nabíjecích stanic na pozemky p.č. 633/10 a 633/11 v k.ú. Čáslav, které budou sloužit 

k dobíjení elektromobilů, a to na dobu minimálně do konce udržitelnosti projektu, tj do konce roku 2029. 

 
Podlimitní veřejná zakázka 

RM/372/2022                                                                                                                                             „Pořízení elektronických úředních desek“  

– Zahájení zadávacího řízení + Pověření komise 

Rada města Čáslavi:  

1) schvaluje vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Pořízení elektronických úředních 

desek“ s tím, že výběr dodavatele veřejné zakázky bude proveden formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

2) v zastoupení zadavatele města Čáslavi pověřuje otevíráním nabídek na podlimitní veřejnou zakázku s názvem 

„Pořízení elektronických úředních desek“ a dále jejich posouzením a hodnocením komisi ve složení dle důvodové 

zprávy. 

 
RM/373/2022                                                                                                                  Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru – MěN Čáslav 

Rada města Čáslavi souhlasí, dle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, s přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici Čáslav, od spol. EEZY Event 

EDUCATION s.r.o., IČ: 07057521, Na Pankráci 322/23, Praha 4, Intenzivní lůžko Elganza 4, včetně pasivní 

antidekubitní matrace a příslušenství na oddělení chirurgické JIP, v celkové hodnotě 100 000 Kč, dle důvodové zprávy.  

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/374/2022                                                                                                                                                „Nový chodník Za Rybníkem v Čáslavi“ 

 – Výběr zhotovitele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Nový přechod v ul. Za Rybníkem v Čáslavi“ uchazeče 

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., IČ: 28447085, Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou 

cenou;  

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/375/2022                                                                                                                                  „Oprava povrchu komunikace Čáslav – Hejdof“  

- Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 93/2022 mezi Městem Čáslav a firmou 

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., IČ 28447085, se sídlem Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice na akci „Oprava povrchu 

komunikace Čáslav – Hejdof“, dle důvodové zprávy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

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


