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        ZM č. 5/2020 

 

Zastupitelstvo města Čáslavi 
 

ZÁPIS z V. zasedání  
konaného v pondělí, 14.09.2020 na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi 

Přítomni: Ing. Drahomír Blažej, MBA, Mgr. Tomáš Hasík, Ing. Jiří Havlíček MBA, Bc. Radek Holík, Jiří Honzíček, 

Martin Horský, Bohumila Chalupová, Mgr. Martin Jusko, JUDr. Anna Krúpová, JUDr. Vlastislav Málek, MUDr. 

Michaela Mandáková, Mgr. Daniel Mikš, Jitka Polmanová, Ing. Jaromír Strnad, Mgr. David Tichý, MUDr. Lukáš 

Tichý, Mgr. Filip Velímský Ph.D., Mgr. Jaroslav Vostrovský 

Omluveni: MUDr. Martin Novák, MUDr. Miroslava Tvarohová, Ing. Milan Urban 

Nepřítomen:  

Hosté:  

Předsedající: JUDr. Vlastislav Málek – starosta města Čáslavi 
 

Zahájení 

Zasedání ZM zahájil starosta města v 17:00 hodin. Přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a čáslavskou 

veřejnost. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích, občané byli informováni o místě, 

době a navrženém programu zasedání způsobem v místě obvyklém, tj. plakáty na plakátovacích plochách a na úřední 

desce městského úřadu, po dobu nejméně 7 dní před konáním zasedání. Pozvánka visela ještě v okamžiku konání 

zasedání ZM. 

Upozornil, že ze zasedání je pořizován zvukový záznam, který bude po anonymizaci zveřejněn na stránkách městského 

úřadu a jako již tradičně, po několik jednání zastupitelstva, je toto zasedání i „streamováno“ přímým přenosem. 

Dále sdělil, že zprávy na dnešní jednání byly zveřejněny 5 dní před konáním zasedání na úřední desce městského 

úřadu. 

Uvedl, že zápis z minulého mimořádného zasedání ZM ověřili Mgr. Tomáš Hasík a Jitka Polmanová a nikdo ze členů 

ZM k němu nevznesl připomínku.  

Starosta dále sdělil, že je přítomno 17 členů zastupitelstva města + paní Bohumila Chalupová (nová členka 

zastupitelstva města Čáslavi) a dnešní zasedání je tudíž usnášení-schopné.  
 

Starosta navrhl, aby dnešní hlasování, probíhalo pomocí elektronického systému. 

Nikdo neměl připomínky ani jiný návrh. 

 

Hlasování:  

pro: 17                           proti:                         zdrželo se:                nehlasovalo: 1 
PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík 

 Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová 

Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý Mgr. Filip Velímský, Ph.D. 

Mgr. Jaroslav Vostrovský       

 

NEHLASOVALO:  

 Bohumila Chalupová 

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/87/2020. 

 

Jako ověřovatele dnešního zápisu starosta navrhl Ing. Drahomír Blažej a Mgr. Jaroslava Vostrovského. 

Nikdo neměl připomínky ani jiný návrh. 

 

Hlasování:  

pro: 15                                     proti:                                   zdrželo se: 2                    nehlasovalo: 1 
PRO:     

Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová Ing. Jaromír Strnad 

Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý Mgr. Filip Velímský, Ph.D.   
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ZDRŽELO SE: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Jaroslav Vostrovský 

 

NEHLASOVALO: 

 Bohumila Chalupová 

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/88/2020. 

 

Za členy návrhové komise starosta navrhl Mgr. Martina Juska a MUDr. Lukáše Tichého. 

Nikdo neměl připomínky ani jiný návrh. 

 

Hlasování: 

pro: 15              proti:                  zdrželo se: 2                                nehlasovalo: 1 
PRO:  

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík 

 Jiří Honzíček  Martin Horský JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová Ing. Jaromír Strnad 

Mgr. David Tichý Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský   

 

ZDRŽELO SE: 

Mgr. Martin Jusko MUDr. Lukáš Tichý 

 

NEHLASOVALO: 

 Bohumila Chalupová 

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/89/2020. 

 

Následným bodem bylo schválení programu jednání.  

Program: 
Složení slibu nově jmenované členky zastupitelstva města 

Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM ze dne 22.06.2020 

Dotazy a připomínky občanů 
Vstup města Čáslavi do MAS Lípa pro venkov z.s. prostřednictvím DSO Mikroregion Čáslavsko 

Odpis zaniklé pohledávky za povinnou A. D. 

Rozpočtové opatření č. 4/2020 
Prodej nebytové jednotky č.p. 1622/101 vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu  

Odpis zaniklé pohledávky za povinnou Z. S. 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej bytů v ul. Prokopa Holého v Čáslavi 
Směna části pozemku p.č. 1957/1 v k.ú. Čáslav za pozemek p.č.st. 296 a část pozemku p.č. 1957/2 obojí v k.ú. Čáslav + zřízení věcných břemen 

- zřízení věcných břemen na pozemcích p.č. 129/2, st.p.č. 370/1, 370/2, 370/3 

Prodej pozemku p.č. 1728/93 v k.ú. Čáslav 
Prodej pozemku p.č. 1203/8 v k.ú. Čáslav 

Dotazy a připomínky zastupitelů 
  

 

Hlasování:   

pro: 17                                   proti:                       zdrželo se:                  nehlasovalo: 1 

Nový návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/90/2020. 

 

Následně starosta navrhl, aby dnešní jednání probíhalo ke každému bodu zvlášť, a na konci každého bodu bylo 

přijato usnesení. 

Nikdo neměl připomínky ani jiný návrh. 

 

Hlasování: 

pro: 17                                     proti:                                     zdrželo se:                             nehlasovalo: 1 
PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík 

 Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová 

Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý Mgr. Filip Velímský, Ph.D. 

Mgr. Jaroslav Vostrovský       

 

NEHLASOVALO: 

 Bohumila Chalupová 

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/91/2020. 
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Po úvodním zahájení, odhlasování ověřovatelů a členů návrhové komise, schválení programu a průběhu zasedání,  

začaly být projednávány body dnešního programu: 

 

Složení slibu nově jmenované členky zastupitelstva města 

Starosta přečetl slib zastupitele a vyzval paní Bohumilu Chalupovou, aby složila svůj slib pronesením slova „slibuji“ a 

potvrdila jej svým podpisem. 

 

B. Chalupová složila slib zastupitele pronesením slova „slibuji“ a stvrdila vše svým podpisem. 

 

Poté starosta konstatoval, že paní Bohumila Chalupová se stala řádnou členkou Zastupitelstva města Čáslavi. 

 

Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM, ze dne 22.06.2020 

Starosta předložil usnesení č.j.: 18705/2020 ze dne 22.06.2020. 

J. Havlíček: Dotazoval se, proč nebylo předloženo plnění usnesení z mimořádného jednání zastupitelstva, ze dne 

22.07.2020? 

Starosta: Uvedl, že z minulého ZM první usnesení (Informace o vývoji v kauze poplatků za odpady) bylo vzato na 

vědomí, k čemuž se plnění nedodává a druhé usnesení (Aktuální situace v Městské nemocnici v Čáslavi) má plnění 

v prosince 2020, tudíž bude plněná uvedeno tehdy. 

Nicméně připustil, že ano, mohlo zde být uvedeny nynější (aktuální informace). 
 

Další dotazy a připomínky už nebyly vzneseny.  
 

Zastupitelstvo město bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZM ze dne 20.06.2020. 

 

Dotazy a připomínky občanů 

M. Klíma: Uvedl, že je autor projektu TV Čáslav, a že by zde chce obhájit svou práci kterou pro město Čáslav odvádí 

(konkrétně reportáže ze zastupitelstva), neboť v uplynulém půl roce byt několikrát obviněn opozičními zastupiteli, že 

jeho(jejich) práce je neprofesionální a nevyvážená. Zmínil otevřený dopis, který byl opozičním zastupitelům v červenci 

2020 zaslán. Uvedl, že v loňském roce natočil šest reportáží ze ZM, kde vždy hovořili dva koaliční a dva opoziční 

zastupitelé, vyjadřovali svůj názor a bylo vždy na každém, co do reportáže sdělí. Od letošního roku opoziční zastupitelé 

odmítají rozhovory dávat.  

Dotazoval se: „Proč si, vážení opoziční zastupitelé, stěžujete na nevyváženost reportáží TV Čáslav, když jsi sami 

způsobujete tím, že se nám odmítáte na kameru vyjádřit?“  

Nikdo se nevyjádřil.  
 

pí J.: Dotazovala se na směnu pozemku pana P. Nesouhlasí s tím.  

Starosta: Uvedl, že projednávání dané směny pozemků je samostatným bodem dnešního jednání (bod č. 10), takže 

k němu bude připomínka vzata.  
 

T. Ouředník: Dotazoval se členů zastupitelstva, kteří kandidují do krajských voleb - co je vede ke kandidatuře a co by 

jejich zvolení přineslo městu Čáslav? 

Starosta: Uvedl, že si myslí, že daný dotaz je legitimní, nicméně, že by zde měl být dán prostor jiným občanům na 

dotazování. Na tento dotaz může být odpovězeno např. na konci dnešního zasedání.  

J. Havlíček: Sdělil, že si nemyslí, že ZM je nejlepší fórum na představování kandidátů do krajských voleb. Není to 

vhodné. Existuje mnoho jiných kanálů, jak se prezentovat (představit), on sám již některé využil.  

Starosta: Uvedl, že je na každém ze zastupitelů, zda se chtějí vyjádřit.  

D. Blažej: Sdělil, že kandiduje za hnutí ANO a zdůvodnil, že kandiduje protože … „Když má někdo zájem o město jako 

takový, tak jak tady řekl i pan Havlíček, tak chce se dostat co nejblíž ke zdroji, tzn. aby mohl ovlivňovat a přinést 

maximum pro region a pro město. My jsme spíš pro region než pro město jako takové, ale samozřejmě město v tom bude 

zahrnuto. Stejně tak, jako pan starosta “  

Starosta: Uvedl, že kandiduje za hnutí STAN. „Cítí se být členem týmu úspěšných komunální politiků, kteří mají zájem 

o rozvoj Středočeského kraje. A samozřejmě, stejně jako kolega D. Blažej, vnímám to, že tady nejsme pouze za město, že 

jde o celý kraj, o region. Že nám jde o to, aby v tom kraji panovala pravidla, která jsou platná pro všechny, aby kraj 

nebyl pro někoho uzavřen a pro někoho nebyl výhodou. A samozřejmě pokud je nějaká ta tématika, která se města 

dotýká, tak se dotýká bezprostředně, podle mého názoru, zdravotnictví, protože jsme již před časem upozorňovali na to, 

že podmínky v kraji nejsou rovnoměrné, a že pět nemocnic, které nejsou zřizovány krajem, nemají srovnatelné 

podmínky a budeme se snažit prosadit, aby byla zdravotní koncepce kraje taková, aby se myslelo na všechny občany 

Středočeského kraje, kteří potřebují mít dostupnou zdravotní péči a tam má místo i naše čáslavská nemocnice.“  

M. Mandáková: Uvedla, že kandiduje společně s panem starostou na hnutí STAN. A co jí vedlo ke kandidatuře? „To, 

co mě ovlivnilo asi nejvíc, bylo setkání s krajskými zastupiteli a radními, panem radním Bezděkem (JUDr. Robert Bezděk 

CSc. - radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví) a panem zastupitelem Řihákem (MVDr. Josef Řihák - radní pro oblast majetku a ICT) 
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za sociální demokracii, kteří prohlásili, že budou podporovat své nemocnice a ty ostatní mají smůlu, takže mě moc těší, 

co píše pan Ing. Havlíček ve svém vyjádření, které dal pro NN noviny, že vlastně se bude snažit, spolu s námi, jako asi i 

doufám teda s panem radním Řihákem, který kandiduje taky, aby kraj uznal i ne-krajská zařízení za zdravotnická 

zařízení a nějakou formou se jim snažil pomoci. Musím říct, že je to moje priorita, a i vlastně provázanost sociálních 

služeb a zdravotnictví, která mi přijde naprosto logická, a která si myslím, že ne všude tady v regionu třeba taky dobře 

funguje. I když musím říct, že naše město, i historicky, v tomhle-tom je poměrně dobré. Takže vím, že jsem lékař a moje 

oblast je zdravotnictví a sociální služby, takže i na tom kraji se budu snažit nějakým způsobem lobovat za město Čáslav 

a Městskou nemocnici Čáslav a zařízení, která jsou příspěvkové organizace města.  

Starosta: Dodal, že se sluší říct, že za sociální demokracii též kandiduje pan Ing. Urban.  
 

Další dotazy a připomínky už nebyly vzneseny.  

 

Vstup města Čáslavi do MAS Lípa pro venkov z.s. prostřednictvím DSO Mikroregion Čáslavsko 

Starosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  

Mgr. Radek Tvrdík (manažer spolku MAS Lípa pro venkov z.s.): Sdělil podrobnosti a zdůvodnil, z jakého důvodu a proč 

obce/vesnice vstupují do MAS Lípa pro venkov z.s. prostřednictvím DSO Mikroregion Čáslav.  

J. Havlíček: Uvedl, že členství ve spolku velmi podporuje. Dotazoval se na standartní udržovací členský příspěvek – 

zda se bude vždy schvalovat na zasedání ZM nebo zda to bude v rámci rozpočtu nebo jak to bude? 

Starosta: Uvedl, že toto bude schvalováno v rámci rozpočtu. 
 

Další dotazy a připomínky už nebyly vzneseny.  
 

Hlasování:   

pro: 18                              proti:             zdrželo se:                         nehlasovalo:  
PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík 

 Jiří Honzíček  Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko 

JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš 

 Jitka Polmanová Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý 

Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský     

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/92/2020. 

 

Odpis zaniklé pohledávky za povinnou A. D. 

Starosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  
 

Bod byl projednán bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování:   

pro: 18                              proti:             zdrželo se:                         nehlasovalo:  
PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík 

 Jiří Honzíček  Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko 

JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš 

 Jitka Polmanová Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý 

Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský     

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/93/2020. 

 

Rozpočtové opatření č. 4/2020 

Místostarosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobně informace k rozpočtovému opatření, k položkám a 

paragrafům.  
 

J. Strnad: Uvedl, že v rozpočtu je uvedena částka 200 tis. Kč na projektové dokumentace – geodetické vytyčení 

pozemků a studie týkající se úprav veřejných prostranství. Dotazoval se, na co konkrétně budou tyto prostředky 

využity? Na jaké projektové dokumentace? 

A druhý dotaz se týkal objednávky na vypracování projektové dokumentace na úpravu parku v okolí památníku Jana 

Žižky ve výši 168. tis. Kč - z čeho bylo toto hrazeno, a zda by mohli být zastupitelé s tímto projektem seznámeni?  

Místostarosta: Sdělil, že částka 200 tis. Kč je v rozpočtu alokovaná ne z konkrétních důvodů, ani na konkrétní projekt.  

Tato částka je příprava „krytí“ na nepředpokládané výdaje. 

Druhý dotaz: Uvedl, že momentálně přesně neví, jak byla projektová dokumentace hrazena, nemá u sebe podklady.  
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K projektu dodal, že 88.451 Kč vč. DPH stála studie a 80.223 Kč prováděcí dokumentace. Sdělil, co obsahuje studie i 

prováděcí dokumentace. Následně se vrátil k historii daného projektu a uvedl k tomu podrobnosti. Zmínil Národní 

památkový ústav, který měl k projektu připomínky, který nesouhlasil s určitou „částí“ (kácení tisů) projektu.  

J. Strnad: Uvedl, že zástupci NPÚ byli přizváni, mohli se vyjádřit (negativní vyjádření ke kácení tisů dalo NPÚ již 

před samotnou realizací).  

Místostarosta: Sdělil, že zástupce NPÚ nebyli přizváni k tomu, když se tvořil projekt, nemohli se vyjádřit k tomu, jak 

bude vypadat prostředí kolem památníků J. Žižky. Zástupci NPÚ k tomu údajně přišli, až když byl projekt hotový a 

realizoval se. Neměli šanci zasáhnout do vytváření projektu.  

Zmínil dále kácení lip na náměstí, před Českou spořitelnou, a. s.  – součástí zmiňované studie.   

D. Mikš: Souhlasil s Ing. Strnadem, uvedl že NPÚ se k výsadbě vyjadřoval, byla s nimi vedena diskuse. 

K názoru pana místostarosty uvedl, že s ním souhlasí. Že náměstí je naprosto zásadním místem v Čáslavi a mělo by se 

„udržovat“. Avšak úplně se navracet k historii (fotografie z minulosti) by asi nebylo to pravé.  

Je proto, aby se dané místo zlepšilo, zkrásnělo. Uvedl svůj názor na otevřenou výzvu k danému projektu.  

Starosta: Uvedl, že vedení města chce spolupracovat se zástupci NPÚ, nechtějí ignorovat jejich „poradní“ hlas. Zmínil 

nepřítomnost občanů (veřejnosti) na veřejných jednáních, která jsou pořádána z důvodu možnosti jejich vyjádření a 

sdělení názorů.   

D. Mikš: Uvedl, že rozhodně neshazuje názor zástupců NPÚ.   

Starosta: Sdělil, že pokud mají zastupitelé zájem, mohou společně s vedením města diskutovat nad návrhy Ing. 

Forejtové (autorka projektu – obnova okolí u památníku J. Žižky). 
 

J. Havlíček: Dotazoval se, jaká je nyní finanční / rozpočtová rezerva? A druhý dotaz: Aktuální stav vývoje příjmů? 

Místostarosta: Uvedl, že rozpočtová rezerva stále stejná – necelých 10. mil. Kč.  

Co se týká příštího roku – pravděpodobně zde budou vyšší příjmy z AVE CZ (klasické příjmy za uložení odpadů), které 

se v rozpočtu promítnou. 

Vysvětlil bližší podrobnosti k částkám, které jsou rozpočtovány od spol. AVE CZ, a sdělil výši částek, které nyní město 

od spol. AVE CZ dostalo. 

Dále zmínil částky z ostatních příjmů. 
 

Starosta: Doplnil aktuální informace z kauzy výběru poplatků za odpady. 

 

Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.  
 

Hlasování:   

pro: 18                              proti:             zdrželo se:                         nehlasovalo:  
PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík 

 Jiří Honzíček  Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko 

JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš 

 Jitka Polmanová Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý 

Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský     

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/94/2020. 
 
 

Prodej nebytové jednotky č.p. 1622/101 vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu  

Místostarosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  

Bod byl projednán bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování:   

pro: 18                              proti:             zdrželo se:                         nehlasovalo:  
PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík 

 Jiří Honzíček  Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko 

JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš 

 Jitka Polmanová Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý 

Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský     

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/95/2020. 
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Odpis zaniklé pohledávky za povinnou Z. S. 

A. Krúpová předložila důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti.  

Bod byl projednán bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování:   

pro: 18                              proti:             zdrželo se:                         nehlasovalo:  
PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík 

 Jiří Honzíček  Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko 

JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš 

 Jitka Polmanová Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý 

Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský     

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/96/2020. 
 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej bytů v ul. Prokopa Holého v Čáslavi 

A. Krúpová předložila důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti.  

Bod byl projednán bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování:   

pro: 18                              proti:             zdrželo se:                         nehlasovalo:  
PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík 

 Jiří Honzíček  Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko 

JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš 

 Jitka Polmanová Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý 

Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský     

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/97/2020. 

 

Směna pozemku p.č. 1957/1 v k.ú. Čáslav za pozemek p.č.st. 296 a část pozemku p.č. 1957/2 obojí v k.ú. Čáslav + 

zřízení věcných břemen 

- zřízení věcných břemen na pozemcích p.č. 129/2, st.p.č. 370/1, 370/2, 370/3 

A. Krúpová předložila důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti.  
 

pí J.: Opětovně uvedla, že se směnou nesouhlasí. Uvedla, jak to bylo s pozemkem v historii, jak je to nyní.  

Starosta: Uvedl, že toto téma bylo již několikrát projednáváno na minulých jednáních ZM. Nikdo nechce dělat 

naschvály či škodit. Jde především o to, aby město mělo přístup a možnost oprav na hradbách, které na daném 

pozemku jsou.  

Místostarosta: Vysvětlil, jak to s pozemkem bylo v minulých letech, jak probíhala jednání s paní J. a panem P.  

Směna proběhne především kvůli opravám hradební zdi (hradebního pásma). Uvedl, že hradební zeď, která se zde 

nachází je ve velmi špatném stavu a hrozí zde nebezpečí úrazu.  

J. Strnad: Sdělil, že ano, že se toto projednává již poněkolikáté. Nesouhlasí s tím a nikdy s tím souhlasit nebude. Podle 

něho je označená část nedílnou součástí pozemku pana P. a směnou si město „zadělá“ akorát na problémy. Nesouhlasí 

také z důvodu toho, že s výměnou nesouhlasí ani manželé J. a dodal, že zastupitelé v minulosti nikdy neschválili něco, 

s čím by nesouhlasili dotčené osoby (sousedé). Dodal, že v minulosti se směnou nesouhlasil ani stávající starosta.  

Navrhl přepracovat projekt – nezasahovat do pozemku p. P., opravit zeď a pozemky nesměňovat.  

pí J.: Sdělila, jak je to s vlastnictvím nejen dotčených pozemků, o kterém / o kterých se jedná.   

Starosta: Reagoval na Ing. Strnada a uvedl že ano, že v minulosti se hledalo nějaké řešení, které bude vyhovovat 

zúčastněným. Nicméně je také třeba přihlédnout na povinnost ochrany života, zdraví a majetku.  

F. Velímský: Doplnil, že se jedná o komplikovanou situaci z hlediska památkové ochrany. Vysvětlil, jak NPÚ nahlíží na 

daný úsek, na dané hradební pásmo.   

D. Mikš: Vzpomněl na podobnou směnu pozemků, která proběhla v minulém volebním období, kdy všichni stávající 

zastupitelé (kromě jeho a p. Havlíčka, kteří se zdrželi) hlasovali proti.   

Navrhl, že by možná stálo za to danou zprávu nyní stáhnout a zkusit najít jiné řešení.  

M. Horský: Sdělil, že v jednom z původních návrhu Ing. Strnad poukázal na „modré – homogenní“ pásmo, které zde 

nebylo zahrnuto. Nyní zde je a taktéž se proti tomu ohrazuje. Uvedl, že tato směna / tyto pozemky jsou jeden dlouhý 

nekonečný příběh. Uvedl, že si myslí, že je to jen zdržování projektu.  

J. Strnad: Ohradil se. Sdělil, že od něho nikdy nezaznělo, že bych chtěl, aby do směny bylo zahrnuto „modré - 

homogenní“ území.  
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A. Krúpová: Uvedla, zda by nebylo vhodné zanést do smlouvy s p. P. – závazek, že na daném pozemku nebude nic 

sázet. 

Starosta: Souhlasil. Tato varianta je možná. Vše se dá řešit.   

F. Velímský: Dodal, že jakákoliv výsadba bude „pod dohledem“ NPÚ. Vždy se zde budou vyjadřovat. 

pí J.: Dodala, že před jejími okny je opravdu vysazen strom, ona nemůže otevřít okna apod.  

Starosta: Doporučil, aby se všichni zastupitelé přišli podívat na uvedené pozemky, aby zhodnotili, zda stromy opravdu 

tolika vadí.  

J. Strnad: Přivítal by návrh A. Krúpové – odložit toto, najít jiné řešení, nezasahovat do pozemků p. P. 

A. Krúpová: Nenavrhla odložení, ale zakotvení do smlouvy s p. P., aby zde neproběhla výsadba. 

M. Mandáková: Zdůraznila, že se zde jedná o „obecné ohrožení“. 

D. Mikš: PROTINÁVRH usnesení:  

„Zastupitelstvo města odkládá tento bod, nakládání s nemovitým majetkem města.“ 
 

Hlasování:   

pro: 8                                 proti:  10            zdrželo se:                         nehlasovalo:  
PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA  Bohumila Chalupová 

Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová Ing. Jaromír Strnad Mgr. Jaroslav Vostrovský 

 

PROTI:   

Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko 

JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. David Tichý 

MUDr. Lukáš Tichý Mgr. Filip Velímský, Ph.D.     

Návrh na usnesení nebyl schválen, přijato usnesení číslo ZM/98/2020. 

 

PŮVODNÍ usnesení: 

Hlasování:   

pro: 10                                    proti: 3            zdrželo se: 5                        nehlasovalo:  
PRO: 

Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko 

JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. David Tichý 

MUDr. Lukáš Tichý Mgr. Filip Velímský, Ph.D.     

 

PROTI:  

 Bohumila Chalupová  Jitka Polmanová Ing. Jaromír Strnad   

 

ZDRŽELO SE: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Mgr. Daniel Mikš 

Mgr. Jaroslav Vostrovský       

Návrh na usnesení nebyl schválen, přijato usnesení číslo ZM/99/2020. 

 

18:45 hod. – odchod Ing. Jiřího Havlíčka, MBA 
 

Prodej pozemku p.č. 1728/93 v k.ú. Čáslav 

A. Krúpová předložila důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti.  

Bod byl projednán bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování:   

pro: 17                              proti:             zdrželo se:                         nehlasovalo:  
PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová 

Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý Mgr. Filip Velímský, Ph.D. 

Mgr. Jaroslav Vostrovský       

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/100/2020. 
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Prodej pozemku p.č. 1203/8 v k.ú. Čáslav 

A. Krúpová předložila důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti.  

Bod byl projednán bez dotazů a připomínek. 
 

Hlasování:   

pro: 17                              proti:             zdrželo se:                         nehlasovalo:  
PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová 

Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý Mgr. Filip Velímský, Ph.D. 

Mgr. Jaroslav Vostrovský       

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/101/2020. 

 

Dotazy a připomínky zastupitelů 

M. Horský: Přednesl aktuální „finanční“ informace k MěN v Čáslavi.  
Starosta: Uvedl, že přednesené údaje budou zastupitelům poskytnuty.  

Sdělil informace k chodu nemocnice, k zajištění chirurgického oddělení, poděkování. Dodal a poděkoval také oddělení 

porodnickému. 
 

J. Strnad: Uvedl, že je rád, že se podařilo zvrátit směnu pozemků p. P. Pokud bude zájem, rád bude spolupracovat.  

Nabídl konstruktivní spolupráci, navrhl oslovit Ing. D, který je velmi dobrý statik.  

F. Velímský: Poděkoval za vstřícné gesto. Uvedl, že se pokusí sjednat spolupráci s kolegou R., který je odborníkem na 

hradební městská pásma z NPÚ, aby on dal odborné stanovisko za tuto organizaci.  

 

19:02h – ukončeno jednání. 

 

Na konci dnešního zasedání bylo přítomno 17 členů zastupitelstva města.   

Ověřovatelé zápisu: Ing. Drahomír Blažej a Mgr. Jaroslav Vostrovský 

Zápis vyhotovila: Zdeňka Veselá  

Návrhová komise: Mgr. Martin Jusko a MUDr. Lukáš Tichý.  

 
PŘÍLOHY: Usnesení - č.j.: 26649/2020 

                   Listina přítomných zastupitelů 

                   Pozvánka ze dne 04.09.2020 

                   Usnesení ze zasedání ZM ze dne 22.06.2020, č.j.: 18705/2020 - kontrola plnění  

                   Důvodové zprávy č. 1 – 9 

                

 

 

 

 

 

 

      JUDr. Vlastislav Málek v. r.                                                                                                                 Martin Horský v. r.  

                     starosta                                                                                                                                                                          místostarosta 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 
                

 

 

Ing. Drahomír Blažej, MBA v. r.                                                                                            Mgr. Jaroslav Vostrovský v. r. 

                člen zastupitelstva                                                                                                                                                  člen zastupitelstva  
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Přehled usnesení 

 

PŘIJATÁ USNESENÍ USNESENÍ číslo 

 Hlasování pomocí elektronického systému ZM/87/2020 

 Ověřovatelé zápisu ZM/88/2020 

 Členové návrhové komise ZM/89/2020 

 Program zasedání ZM/90/2020 

 Průběh zasedání - rozprava ZM/91/2020 

 Vstup města Čáslavi do MAS Lípa pro venkov z.s. prostřednictvím DSO Mikroregion Čáslavsko ZM/92/2020 

 Odpis zaniklé pohledávky za povinnou A. D. ZM/93/2020 

 Rozpočtové opatření č. 4/2020 ZM/94/2020 

 Prodej nebytové jednotky č.p. 1622/101 vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu  ZM/95/2020 

 Odpis zaniklé pohledávky za povinnou Z. S. ZM/96/2020 

 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej bytů v ul. Prokopa Holého v Čáslavi ZM/97/2020 

PROTINÁVHR: ODLOŽENÍ DANÉHO BODU 
Směna pozemku p.č. 1957/1 v k.ú. Čáslav za pozemek p.č.st. 296 a část pozemku p.č. 1957/2 obojí v k.ú. Čáslav + zřízení 

věcných břemen 

 - zřízení věcných břemen na pozemcích p.č. 129/2, st.p.č. 370/1, 370/2, 370/3 

ZM/98/2020 

NESCHVÁLENO 

 Směna pozemku p.č. 1957/1 v k.ú. Čáslav za pozemek p.č.st. 296 a část pozemku p.č. 1957/2 obojí v k.ú. 

Čáslav + zřízení věcných břemen 

 - zřízení věcných břemen na pozemcích p.č. 129/2, st.p.č. 370/1, 370/2, 370/3 

ZM/99/2020 

NESCHVÁLENO 

 Prodej pozemku p.č. 1728/93 v k.ú. Čáslav ZM/100/2020 

 Prodej pozemku p.č. 1203/8 v k.ú. Čáslav ZM/101/2020 

 

   

 

 

 

 

      JUDr. Vlastislav Málek v. r.                                                                                                                 Martin Horský v. r.  

                     starosta                                                                                                                                                                          místostarosta 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 
                

 
 

Ing. Drahomír Blažej, MBA v. r.                                                                                            Mgr. Jaroslav Vostrovský v. r. 

                člen zastupitelstva                                                                                                                                                  člen zastupitelstva  

 


