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Pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi konaného dne 08. 02. 2021 

Zpráva č. 2 

 

Souhlas s provedením rekonstrukce tepelných sítí a žádost o poskytnutí zápůjčky 

Předkládá:  Martin Horský, místostarosta 

Vypracovali: Jan Dobřický, jednatel Čáslavské servisní s. r. o.  
kancelář tajemníka, dotační specialista 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi   

1) vyjadřuje souhlas Čáslavské servisní, s. r. o. s provedením rekonstrukce tepelných sítí v ulici Žitenická 
v souladu s Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o nájmu tepelných zařízení č. 84/2001, 

2) schvaluje poskytnutí zápůjčky Čáslavské servisní, s. r. o. ve výši 6 000 000,- Kč na financování akce 

rekonstrukce tepelných sítí v ulici Žitenická z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. 

Důvodová zpráva: 

Čáslavská servisní hodlá rekonstruovat tepelné sítě novými potrubními rozvody v bezkanálovém provedení v 

obytné zástavbě s centrálním systémem zásobování tepla, který zajišťuje vytápění bytových domů v sídlišti 
R. Těsnohlídka – Žitenická v Čáslavi. Místo plnění se nachází na pozemcích č. 266/1, 266/11, 266/13, 266/14, 

266/15, 266/23, 266/24, 266/33, 266/42, 266/43, 266/49, 1755/7, 1755/11, 1960/5, 2447/1, 2447/2. Na tuto 

akci je podána žádost o dotaci v rámci Výzvy IV programu podpory Úspory energie v SZT Operačního 
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, přičemž žadatelem o dotaci a realizátorem akce je 

Čáslavská servisní, s.  r. o. 

Jelikož je Čáslavská servisní, s. r. o. nájemcem tepelných sítí, musí na základě dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu 

tepelných zařízení č. 84/2001 v případě záměru provést rekonstrukci, modernizaci či technické zhodnocení 
projektu, požádat o souhlas pronajímatele – Město Čáslav. 

Předpokládané celkové náklady projektu: 5 961 957,00 Kč bez DPH 

Předpokládaná výše dotace (40 %): 2 384 782,80 Kč  

Čáslavská servisní, s. r. o. nemá na realizaci shora uvedené akce dostatek vlastních finančních prostředků. 

Přílohy: 

Žádost o rekonstrukci a poskytnutí zápůjčky pro společnost Čáslavská servisní, s. r. o. 
Souhrnný kumulativní rozpočet CZV projektu 

Návrh Smlouvy o zápůjčce 










