
 

 
                                   

 

Číslo jednací: MěÚ/66018/2022/SEK 

 

Nově zvolená Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ z 5. zasedání v roce 2022 konaného ve středu 16.11.2022 

 
RM/5/35/2022                                                                                                                        __                                                       Program zasedání 
Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 

Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z jednání rady města – 2. a 9.11.2022 

Snížení místního poplatku za užívání veřejného prostranství – umístění lešení na chodníku na místní komunikaci v ul. Husova a v ul. Jablonského 

v Čáslavi 

Podlimitní veřejná zakázka 

Nový chodník v ul. Za Rybníkem v Čáslavi - Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Pořízení inteligentních ukazatelů rychlosti ve městě Čáslavi - Uzavření Dodatku č. 2 k Servisní smlouvě 

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa u č.p. 1516, v ul. R. Těsnohlídka 

Doporučení ZM Záměr směny pozemků v majetku města Čáslav za pozemky v majetku Středočeského kraje - ul. Na Svornosti a ul. Sadová v 

Čáslavi 

Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB a Dohody o umístění stavby v lokalitě Čáslav - Váchov 

Plán inventur na rok 2022 

Komise – jmenování předsedů / předsedkyň 

Doba a místo svatebních obřadů 

Schválení termínů konání všeobecných trhů ve městě Čáslavi pro rok 2023 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Podlimitní veřejná zakázka 

„Pořízení elektronických úředních desek“ - Odmítnutí podaných námitek 

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“ – Schválení dodavatele 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY / RŮZNÉ: 

- Fond odměn příspěvkových organizací 

- EKO-KOM, a.s. - Množství vytříděných odpadů z obalů v období 1.7.2022 - 30.9.2022 + odměna 

- Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (zastoupení města Čáslav) 

 
RM/5/36/2022                                                                                                              Snížení místního poplatku za užívání veřejného prostranství 

– umístění lešení na chodníku na místní komunikaci v ul. Husova a v ul. Jablonského v Čáslavi 

Rada města Čáslavi  

a) ruší usnesení č. RM/451/2022 přijaté Radou města Čáslavi dne 19.10.2022, 

b) bere na vědomí osvobození od místního poplatku za užívání veřejného prostranství – umístění lešení na chodníku 

na místní komunikaci v ul. Husova a v ul. Jablonského, pro žadatele SVJ Jablonského 386, Čáslav, a to z důvodu 

uvedeného v důvodové zprávě.  

 
Podlimitní veřejná zakázka 

RM/5/37/2022                                                                                                                                           Nový chodník v ul. Za Rybníkem v Čáslavi  

- Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 118/2022 mezi Městem Čáslav a společností 

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., IČ: 28447085, se sídlem Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, na akci „Nový chodník v ul. Za 

Rybníkem v Čáslavi“, dle důvodové zprávy. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/5/38/2022                                                                                                               Pořízení inteligentních ukazatelů rychlosti ve městě Čáslavi  

- Uzavření Dodatku č. 2 k Servisní smlouvě 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Servisní smlouvě č. 128/2020 mezi Městem Čáslav a firmou 

GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., IČ: 24132098, se sídlem Hálova 47/12, 190 15 Praha 9 – Satalice, na zakázku 

„Pořízení inteligentních ukazatelů rychlosti ve městě Čáslavi“, dle důvodové zprávy.  

 
RM/5/39/2022                                                                                         Zřízení vyhrazeného parkovacího místa u č.p. 1516, v ul. R. Těsnohlídka 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení vyhrazeného parkovacího místa v ul. R. Těsnohlídka u č.p. 1516 v Čáslavi, pro 

žadatelku Evu M., 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, dle důvodové zprávy.  

 

 



DOPORUČENÍ ZM 

RM/5/40/2022                                                            Záměr směny pozemků v majetku města Čáslav za pozemky v majetku Středočeského kraje 

- ul. Na Svornosti a ul. Sadová v Čáslavi 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr směnit část pozemku p.č. 2134/1, orná půda, o celkové výměře 11.159 m2 

v k.ú. Čáslav vedený v majetku města Čáslavi na LV 10001, za pozemky p.č. 309/2, ostatní plocha jiná plocha, o celkové 

výměře 260 m2, část pozemku p.č. 309/3, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 153 m2, p.č. 309/4, ostatní plocha, 

jiná plocha, o celkové výměře 145 m2, p.č. 306/124, ostatní plocha, manipulační plocha, o celkové výměře 280 m2, p.č. 

315/4, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 48 m2 a p.č. 315/5, ostatní plocha, zeleň, o celkové výměře 174 m2 

vše v k.ú. Čáslav v majetku Středočeského kraje vedený na LV 13835, z důvodu uvedených v důvodové zprávě.  

 
RM/5/41/2022                                  Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB a Dohody o umístění stavby v lokalitě Čáslav - Váchov 

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

pozemcích p.č. 327/1, 327/11, 327/12, 328/2, 329/10, 330/1, 476/1, 476/17, 504/4, 507/2, 507/3, 508/6, 510/2, 514/2, 

514/32, 519/4, 521/1, 1966/5, 1975/1, 1980/2, 1980/3, 1981, 2237/1, 2323, 2324, 2325, 2326, 2328 v lokalitě Čáslav - 

Váchov zapsaný 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 336.270, - Kč + platná sazba DPH. 

 
RM/5/42/2022                                                                                                                                                                     Plán inventur na rok 2022 

Rada města Čáslavi schvaluje 

1) provedení periodické inventarizace veškerého majetku ke dni 31.12.2022, 

2) složení ústřední inventarizační komise, dílčích inventarizačních a likvidačních komisí města 

dle důvodové zprávy.   

 
RM/5/43/2022                                                                                                                                         Komise – jmenování předsedů / předsedkyň  

Rada města Čáslavi jmenuje 

a) předsedkyní Komise pro kulturu, regeneraci kulturních památek, spolkovou činnost cestovní ruch                               

Ing. Zdeňku Nezbedovou, 

b) předsedou Komise pro nakládání s nemovitým majetkem Ing. Drahomíra Blažeje, MBA, 

c) předsedkyní Sportovní komise Mgr. Ludmilu Formanovou. 

 
RM/5/44/2022                                                                                                                                                           Doba a místo svatebních obřadů 

Rada města Čáslavi stanovuje místo a dobu pro uzavírání manželství, dle ustanovení § 11 a odst. 3 zákona o matrikách, 

na každou sobotu v kalendářním měsíci v době od 9:30 hod. do 14:30 hod. v obřadní síni v budově Městského úřadu 

v Čáslavi, nám. Jana Žižky z Trocnova č.p. 1, 286 01 Čáslav. 

 
RM/5/45/2022                                                                                      Schválení termínů konání všeobecných trhů ve městě Čáslavi pro rok 2023 

Rada města Čáslavi souhlasí s termíny konání všeobecných trhů v termínech: 28.3., 25.4., 30.5., 27.6., 25.7., 29.8., 

26.9., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11. a 19.12. v roce 2023, organizovaných společností Trhy Aleš, spol. s r.o., IČ: 

04487524, se sídlem Na Rozhraní 619/40, 321 00 Plzeň – Litice, z důvodů uvedených v důvodové zprávě.  

 
Podlimitní veřejná zakázka 

RM/5/46/2022                                                                                                                                            „Pořízení elektronických úředních desek“  

- Odmítnutí podaných námitek 

Rada města Čáslavi schvaluje odmítnutí námitek podaných dne 3.11.2022 ve výběrovém řízení na podlimitní veřejnou 

zakázku „Pořízení elektronických úředních desek“ na základě skutečností uvedených v důvodové zprávě.  

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/5/47/2022                                                                                                                  „Dodávka odběrných souprav na odběr a zpracování krve 

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

 – Schválení dodavatele 

Rada města Čáslavi schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka odběrných souprav na odběr 

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

uchazeče Fresenius Kabi s.r.o., IČ: 25135228, Na Strži 1702/65, 140 11 Praha 4 – Nusle, dle důvodové zprávy.  

 

 

 

 

 

Ing. Jaromír Strnad v. r.                                                                                                         Mgr. Renata Vaculíková v. r. 
                 starosta                                                                                                                                                                    místostarostka 


