
 

 
                                   

Číslo jednací: MěÚ/25561/2022/SEK 

 

 

 

Rada města Čáslavi 

 

USNESENÍ z 12. zasedání v roce 2022 konaného ve středu 20.4.2022 
 

 
RM/182/2022                                                                                                                        __                                                        Program zasedání 
Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 

V. Málek přednesl program dnešního zasedání. 
Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z RM – 6.4.2022 a MRM 10.4.2022 

Poskytnutí individuální dotace na celoroční akci Tančím – taneční a pohybové aktivity pro všechny, tanečně – pohybová terapie 

Souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku STC KP22/52117 mezi Městem Čáslav a Nadací ČEZ 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbě – Mateřská škola Čáslav formou Design&Build“ – Zahájení zadávacího řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Nákup laviček do historického centra“ – Výběr dodavatele 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Nákup odpadkových košů pro historické centrum“ – Výběr dodavatele 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Restaurování malované opony v Dusíkově divadle Čáslav“ – Schválení dodavatele 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – chodník ve Vrchovské ulici“ – Uzavření Dodatku č. 1 

Schválení výsledku kontroly – poskytnuté dotace za rok 2021 na sportovní činnost 

Úplná uzavírka místní komunikace na křiž ul. Čeplova s ul. Za Rybníkem a úplná uzavírka místní komunikace v ul. Za Rybníkem 

Umístění předzahrádky v ul. Gen. Františka Moravce před č.p. 5/7 

Doporučení ZM  

- záměr na bezúplatný převod pozemků p.č. 2020/4, 2336/375, části pozemku p.č. 2020/3 a části pozemku p.č. 2019/2 v k.ú. Čáslav 

- záměr na prodej části pozemku p.č. 2020/3 a dvě části pozemku p.č. 2019/2 v k.ú. Čáslav  

Doporučení ZM Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 158/2 v k.ú. Čáslav 

a) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohoda o umístění stavby na pozemcích p.č. 1642/2, 2073/1, 1702/10 v k.ú. Čáslav; 

  b) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Dohoda o umístění stavby na pozemku p.č. 1702/10 v k.ú. Čáslav 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohoda o umístění stavby na pozemku p.č. 2821 v k.ú. Čáslav 

Smlouva o zřízení služebnosti na pozemcích p.č. 1730/59 a 1744/1 v k.ú. Čáslav 

Schválení bezúplatné výpůjčky mezi městem Čáslav a Římskokatolickou farností – děkanství Čáslav – věž kostela sv. Petra a Pavla 

Uzavření nájemní smlouvy na byt v č.p. 599 v ul. Jiřího z Poděbrad pro MěN Čáslav 

Uzavření nájemní smlouvy na byt v č.p. 138 v ul. Jeníkovská pro Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. 

Poskytnutí individuální dotace Dětskému domovu se školou Býchory 

Schválení odchodu člena z Komise pro školství 

Schválení čerpání rezervního fondu a fondu investic ZŠ Sadová, Čáslav 

Schválení čerpání fondu investic ZUŠ J. L. Dusíka, Čáslav 

Souhlas zřizovatele s přijetím peněžního, účelově určeného daru pro ZŠ náměstí, Čáslav  

Poskytnutí individuální dotace na akci Pivní festival Čáslav 
 

DODATEČNÉ ZPRÁVY 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Rekonstrukce kašny v Čáslavi, na nám. J. Žižky z Trocnova - stavební část“ - Schválení dodavatele 
 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY / RŮZNÉ: 

- 
 

 
RM/183/2022                                                                                                                                  Poskytnutí individuální dotace na celoroční akci 

Tančím – taneční a pohybové aktivity pro všechny, tanečně – pohybová terapie 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na celoroční akci Tančím – taneční a 

pohybové aktivity pro všechny, tanečně pohybová terapie ve výši 18 000 Kč pro Mgr. Petru S., ve znění dle důvodové 

zprávy. 

 
RM/184/2022               Souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku STC KP22/52117 mezi Městem Čáslav a Nadací ČEZ 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku STC KP22/52117 mezi Městem 

Čáslav, IČ: 00236021, náměstí J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav a Nadací ČEZ. IČ: 26721511, Duhová 1521/3, 

Praha 4. 
 

 

 



Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/185/2022                                            „Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbě – Mateřská škola Čáslav formou Design&Build“  

– Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi schvaluje 

1) zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zajištění technického dozoru stavebníka na 

stavbě  - Mateřská škola Čáslav formou Design&Build“ 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. S - 02, 

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

nabídky. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/186/2022                                                                                                                                                „Nákup laviček do historického centra“  

– Výběr dodavatele 

Rada města Čáslavi schvaluje 

1) jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup laviček do historického centra“ uchazeče STREETPARK 

s.r.o., IČ: 06077315, Ptáčov 40, 674 01 Třebíč, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou; 

2) uzavření příslušné smlouvy s vybraným dodavatelem v souladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým v nabídce 

vybraného dodavatele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/187/2022                                                                                                                             „Nákup odpadkových košů pro historické centrum“  

– Výběr dodavatele 

Rada města Čáslavi schvaluje 

1) jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup odpadkových košů pro historické centrum“ uchazeče 

STREETPARK s.r.o., IČ: 06077315, Ptáčov 40, 674 01 Třebíč, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou; 

2) uzavření příslušné smlouvy s vybraným dodavatelem v souladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým v nabídce 

vybraného dodavatele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/188/2022                                                                                                                „Restaurování malované opony v Dusíkově divadle Čáslav“  

– Schválení dodavatele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Restaurování malované opony v Dusíkově divadle 

Čáslav“, uchazečku Mgr. Art. Lucii Janečkovou Matějkovou, IČ 74410229, Na Černavě 160, 289 37 Loučeň, která 

podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, 

2) pověřuje starostu města uzavřením příslušné smlouvy s vybranou uchazečkou postupem stanoveným v § 124 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, případně postupem stanoveným v ZZVZ.  
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/189/2022                                                                                                                                                  „Čáslav – chodník ve Vrchovské ulici“  

– Uzavření Dodatku č. 1 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 22/2022 mezi Městem Čáslav a TES, spol. 

s r.o., IČ 47539330, Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav na akci „Čáslav – chodník ve Vrchovské ulici“.  
 

RM/190/2022                                                                           Schválení výsledku kontroly – poskytnuté dotace za rok 2021 na sportovní činnost 

Rada města Čáslavi schvaluje výsledek kontroly vyhodnocení poskytnutí dotací z rozpočtu Města Čáslavi za rok 2021 

na sportovní činnost, ve znění dle důvodové zprávy.  
 

RM/191/2022                                                                                         Úplná uzavírka místní komunikace na křiž ul. Čeplova s ul. Za Rybníkem 

a úplná uzavírka místní komunikace v ul. Za Rybníkem 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka místní komunikace na křiž. ul. Čeplova s ul. Za Rybníkem a v ul. Za 

Rybníkem, v Čáslavi souhlasí 

1) s přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou místní komunikace na křiž. ul. Čeplova s ul. Za Rybníkem a 

místní komunikace v ul. Za Rybníkem v Čáslavi z důvodu obnovy vodovodního řadu za podmínek uvedených 

v důvodové zprávě a 

2) s objízdnou trasou dle přiložených situací. 
 

RM/192/2022                                                                                                    Umístění předzahrádky v ul. Gen. Františka Moravce před č.p. 5/7 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici Gen. Františka Moravce v Čáslavi, 

schvaluje umístění předzahrádky před č.p. 5/7 v ulici Gen. Františka Moravce v Čáslavi pro žadatelku paní Alenu K. 

pro provozovnu „Cukrárna U Kraba“ v období 09.05.2022 do 30.09.2022 za podmínek stanovených v důvodové 

zprávě. 
 

 



Doporučení ZM 

RM/193/2022                                                                 - záměr na bezúplatný převod pozemků p.č. 2020/4, 2336/375, části pozemku p.č. 2020/3 

a části pozemku p.č. 2019/2 v k.ú. Čáslav 

                                                                                     - záměr na prodej části pozemku p.č. 2020/3 a dvě části pozemku p.č. 2019/2 v k.ú. Čáslav  

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje 

1) záměr města na bezúplatný převod pozemků p.č. 2020/4, o výměře 5063 m2, p.č. 2336/375, o výměře 206 m2, dále 

pak část pozemku p.č. 2020/3, o výměře 510 m2 a část pozemku p.č. 2019/2, o výměře 24 m2, v katastrálním území 

Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, ve 

vlastnictví města Čáslav. Nabyvatel Ministerstvo obrany, IČ: 60162694, Tychova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany. 

Náklady spojené s převodem pozemků bude hradit nabývající.  

2)  záměr města na prodej části pozemku p.č. 2020/3, o výměře 228 m2, a dvě části pozemku p.č. 2019/2 o výměrách 3 

m2 a 25 m2, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, ve vlastnictví města Čáslav. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 

organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, za cenu dle znaleckého posudku + platná sazba DPH. 

Náklady spojené s prodejem pozemků bude hradit nabývající. 
 

Doporučení ZM  

RM/194/2022                                                                                                                     Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 158/2 v k.ú. Čáslav 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku, p.č. 158/2 o celkové výměře 32 m2, 

nacházející se v k.ú. Čáslav, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Kutná Hora, od ÚZSVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Rašínovo nábřeží 390/42, 

128 00 Praha 2 – Nové Město, z důvodu uvedeném v důvodové zprávě. 
 

RM/195/2022                                                                a) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohoda o umístění stavby 

na pozemcích p.č. 1642/2, 2073/1, 1702/10 v k.ú. Čáslav; 

                                                                       b) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Dohodu o umístění stavby 

na pozemku p.č. 1702/10 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi  

a) schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby na pozemcích p.č. 

1642/1, 2073/1, 1702/10 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 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; 

b) schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Dohodu o umístění stavby na pozemku 

p.č.1702/10, 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 společnosti Vodohospodářská společnost 

Vrchlice – Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora. Investorem této stavby je 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/196/2022                                                                        Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohoda o umístění stavby 

na pozemku p.č. 2821 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. 2821 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/197/2022                                                                               Smlouva o zřízení služebnosti na pozemcích p.č. 1730/59 a 1744/1 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti pozemcích p.č. 1730/59 a 1744/10 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 CETIN a.s., IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň. 

Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v celkové výši 3.000, - Kč + platná 

sazba DPH  
 

RM/198/2022                                            Schválení bezúplatné výpůjčky mezi městem Čáslav a Římskokatolickou farností – děkanství Čáslav 

– věž kostela sv. Petra a Pavla 

Rada města Čáslavi schvaluje bezúplatnou výpůjčku mezi Městem Čáslav a Římskokatolickou farností – děkanství 

Čáslav, IČ: 46402721, Kostelní náměstí 186/2, 286 01 Čáslav, ke zpřístupnění věže kostela sv. Petra a Pavla 

v Čáslavi veřejnosti, dle důvodové zprávy.   

 

 



RM/199/2022                                                                        Uzavření nájemní smlouvy na byt v č.p. 599 v ul. Jiřího z Poděbrad pro MěN Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření nájemní smlouvy pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice Čáslav, IČ: 

00873764, Jeníkovská 348/17, 286 01 Čáslav, pro bydlení lékařů a sester této nemocnice, dle důvodové zprávy.  
 

RM/200/2022                                                    Uzavření nájemní smlouvy na byt v č.p. 138 v ul. Jeníkovská pro Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 138 v ul. Jeníkovská 

v Čáslavi, pro Dusíkovo divadlo Čáslav s.r.o., IČ: 05156289, Masarykova 194/36, 286 01 Čáslav, pro bydlení 

zaměstnanců Dusíkova divadla, dle důvodové zprávy.  
 

RM/201/2022                                                                                                 Poskytnutí individuální dotace Dětskému domovu se školou Býchory 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální dotace Dětskému domovu se školou, středisko výchovné péče a 

základní školy Býchory, ve výši 14.000 Kč, dle důvodové zprávy.  

 

RM/202/2022                                                                                                                                     Schválení odchodu člena z Komise pro školství 

Rada města Čáslavi schvaluje odchod člena z Komise pro školství – paní Marie Pickové, dle důvodové zprávy.  
 

RM/203/2022                                                                                            Schválení čerpání rezervního fondu a fondu investic ZŠ Sadová, Čáslav 

Rada města Čáslavi  

a) neschvaluje čerpání rezervního fondu Základní školy Čáslav, IČ: 71176683, Sadová 1756, 286 01 Čáslav; 

b) schvaluje čerpání fondu investic Základní školy Čáslav, IČ: 71176683, Sadová 1756, 286 01 Čáslav, dle důvodové 

zprávy. 
 

RM/204/2022                                                                                                                 Schválení čerpání fondu investic ZUŠ J. L. Dusíka, Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje čerpání fondu investic Základní umělecké školy J. L. Dusíka, IČ: 70870012, Jeníkovská 

222, 286 01 Čáslav, dle důvodové zprávy.  
 

RM/205/2022                                                                 Souhlas zřizovatele s přijetím peněžního, účelově určeného daru pro ZŠ náměstí, Čáslav  

Rada města Čáslavi schvaluje přijetí peněžního účelově určeného daru pro Základní školu Čáslav, IČ: 49541030, 

nám. Jana Žižky z Trocnova 182, 286 01 Čáslav, od Nadace Charty 77, IČ: 00417904, Melantrichova 5, 110 00 

Praha 1, na školní pomůcky a asistenta pedagoga (tlumočníka) pro děti rodin přicházejících z válkou zasažených 

oblastí Ukrajiny, v celkové výši 37.000 Kč, dle důvodové zprávy.  
 

RM/206/2022                                                                                                                Poskytnutí individuální dotace na akci Pivní festival Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na akci Pivní festival Čáslav, ve výši 

10.000 Kč, pro Jakuba L., dle důvodové zprávy.  
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/207/2022                                                                                   „Rekonstrukce kašny v Čáslavi, na nám. J. Žižky z Trocnova - stavební část“  

- Schválení dodavatele 

Rada města Čáslavi, schvaluje  

1) jako dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce  kašny v Čáslavi na náměstí Jana Žižky 

z Trocnova – stavební část“ firmu Tomáš Cerman, IČ: 49794752, Malešovská 669, 284 01 Kutná Hora; 

2) uzavření příslušné smlouvy s vybraným dodavatelem, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. 

 

 
 

 

 

 

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


