
                        Č.j.:  18801/2020 

 

 

Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ z 20. zasedání  
konaného ve středu, 24.6.2020 

 

Valná hromada spol. Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. 
 

RM/290/2020                                                                                                                                    

Rada města Čáslavi, při výkonu působnosti valné hromady společnosti Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o.  

a) bere na vědomí zprávu o činnosti společnosti za rok 2019, jež je nedílnou součástí tohoto návrhu; 

b) schvaluje výsledky hospodaření společnosti vč. rozdělení hospodářského výsledku za rok 

2019, jež jsou nedílnou součástí tohoto návrhu; 

c) bere na vědomí schválený rozpočet společnosti na rok 2020, jež je nedílnou součástí tohoto návrhu; 

d) schvaluje odměnu jednatelce spol. paní Evě Albrechtové za rok 2019, dle důvodové zprávy; 

e) schvaluje mzdu jednatelce spol. paní Evě Albrechtové na rok 2020, dle důvodové zprávy. 

 
RM/291/2020                                                                                                                __                                 Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 

 

Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z jednání RM ze dne 10.06.2020 

Zrušení usnesení č. RM/280/2020 

Poskytnutí individuální dotace na akci 32. štafeta Kladno – LIDICE – Včelákov - LEŽÁKY 

Podlimitní veřejná zakázka 

„Cyklostezka Čáslav – Filipov (3)“ – Opětovné zahájení zadávacího řízení a schválení komise 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Polozapuštěné kontejnery na separovaný odpad – Budín a Gen. Eliáše“ – Zahájení zadávacího řízení 

Podlimitní veřejná zakázka 

„Výstavba vícepodlažních bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi“ – Dodatek č. 2 ke 

Smlouvě 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – oprava povrchu chodníků v ul. Jahodová“ – Výběr zhotovitele 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – přechod a úprava křižovatky v ul. Žacká x Za Rybníkem“ – Výběr zhotovitele 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Výměna hořáků na kotlích v kotelně (K1), Žitenická ul., pozemek č. 2448/1 a 2448/2 v Čáslavi“ – Výběr zhotovitele 

Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Komenského náměstí, Čáslav 

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa – parkoviště v areálu ul. Gen. Eliáše 

Prodloužení platnosti vyhrazeného parkovacího místa – ul. Bojovníku za svobodu u č.p. 1458 

Zábor veřejného prostranství na nám. Jana Žižky z Trocnova – mobilní reklamní zařízení 

Prominutí 50% nájmu nebytového prostoru ve 3.NP a 4.NP v č.p. 74 – hotel Grand 

Dodávka neionických kontrastních látek ATC sk. V08AB10 pro MěN v Čáslavi 

Prodloužení nájemních smluv v domech – č.p. 640, ul. B. Němcové, č.p. 939, ul. J. z Poděbrad a č.p. 574, ul. Filipovská 

Návrh na poskytnutí finanční dotace spolku SK Barbora z.s. 

Návrh mimořádné odměny pro ředitelku MŠ Čáslav 

Schválení odpisového plánu pro rok 2020 – DDM Čáslav 

Schválení čerpání finančních prostředků z rezervního fondu a fondu investic ZŠ Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 182 

Souhlas zřizovatele s přijetím finančního účelového daru pro DDM Čáslav  

Návrh na stanovení platu ředitelky MŠ v Čáslavi 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Dodatek č. 29 ke smlouvě na zajištění svozu a uložení odpadu 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Přechod pro chodce v ul. Na Bělišti“ – Výběr zhotovitele 

Úplná uzavírka mostu v obci Křesetice spojená s vedením objízdné trasy přes území Čáslavi 

Návrh na jmenování nového člena správní rady spol. Anima Čáslav, o.p.s. 

Výběr vozu do plánovaného projektu Taxík - Maxík 

Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru pro MěN v Čáslavi 

Žádost Domova důchodců v Čáslavi o schválení přijetí dotace a souhlas s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy 

RŮZNÉ / INFORMATIVNÍ ZRÁVY 



                                                                                                          Kontrola plnění usnesení z jednání RM ze dne 10.06.2020 

Rada města Čáslavi bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 10.06.2020. 

 
RM/292/2020                                                                                                                           Zrušení usnesení č. RM/280/2020 

Rada města Čáslavi ruší usnesení č. RM/280/2020 schválené Radou města Čáslavi za zasedání dne 

10.06.2020 z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. 

 
RM/293/2020                             Poskytnutí individuální dotace na akci 32. štafeta Kladno – LIDICE – Včelákov - LEŽÁKY 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na akci  

32. štafeta Kladno – LIDICE – Včelákov – LEŽÁKY ve výši 2 000 Kč, ve znění dle důvodové zprávy. 

 
Podlimitní veřejná zakázka 

RM/294/2020                                                                                                                          „Cyklostezka Čáslav – Filipov (3)“  

– Opětovné zahájení zadávacího řízení a schválení komise“  

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje opětovné zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem 

„Cyklostezka Čáslav – Filipov (3)“ z důvodu uvedeného v důvodové zprávě; 

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

s názvem „Cyklostezka Čáslav – Filipov (3)“ a dále jejich posouzením a hodnocením komisi ve 

složení: zplnomocněný administrátor veřejné zakázky, místostarosta města Čáslavi, vedoucí 

oddělení investic MěÚ Čáslav, referent oddělení investic MěÚ Čáslav a dotační specialista MěÚ 

Čáslav; náhradníky jsou: starosta města Čáslavi a referent oddělení investic MěÚ Čáslav. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/295/2020                                                           „Polozapuštěné kontejnery na separovaný odpad – Budín a Gen. Eliáše“  

– Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Polozapuštěné 

kontejnery na separovaný odpad – Budín a Gen. Eliáše“ 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. 1/2019, 

2) schvaluje, aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly obeslány výzvou k podání nabídky firmy 

uvedené v důvodové zprávě. 
 

Podlimitní veřejná zakázka 

RM/296/2020                                          „Výstavba vícepodlažních bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren 

Prokopa Holého v Čáslavi“ – Dodatek č. 2 ke Smlouvě 

– Dodatek č. 2 ke Smlouvě 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1/2020 mezi Městem 

Čáslav a firmou Trigema Building, a. s., IČ: 276 53 579, na realizaci stavby „Výstavba vícepodlažních 

bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi“. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/297/2020                                                                                            „Čáslav – oprava povrchu chodníků v ul. Jahodová“  

– Výběr zhotovitele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Čáslav – oprava povrchu chodníku 

v ul. Jahodová“ uchazeče TES spol. s.r.o., IČ: 475 39 330, se sídlem: Vrchovská 1354, 286 01 

Čáslav, 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/298/2020                                                                   „Čáslav – přechod a úprava křižovatky v ul. Žacká x Za Rybníkem“  

– Výběr zhotovitele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Čáslav – přechod a úprava křižovatky 

ul. Žacká x Za Rybníkem“ uchazeče Konstrukce a dopravní stavby, s. r. o., IČ: 284 47 085, se 

sídlem: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, která podala 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/299/2020                    „Výměna hořáků na kotlích v kotelně (K1), Žitenická ul., pozemek č. 2448/1 a 2448/2 v Čáslavi“  

– Výběr zhotovitele 

Rada města Čáslavi schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna hořáků na 

kotlích v kotelně (K1), Žitenická ul., pozemek č. 2448/1 a 2448/2 v Čáslavi“ uchazeče GFE, s.r.o., IČ: 

260 07 240, se sídlem: Obránců Míru 132, 503 02 Přeměřice nad Labem, který podal nabídku 

s nejnižší nabídkovou cenou. 

 
RM/300/2020                                                               Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Komenského náměstí, Čáslav 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici Komenského náměstí 

v Čáslavi, souhlasí s přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou místní komunikace v ul. 

Komenského náměstí v Čáslavi z důvodu obnovy povrchů komunikací, chodníků a odvodnění 

komunikací, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

 
RM/301/2020                          Prodloužení platnosti vyhrazeného parkovacího místa – ul. Bojovníku za svobodu u č.p. 1458 

Rada města Čáslavi schvaluje prodloužení platnosti vyhrazeného parkovacího místa v ul. Bojovníků 

za svobodu u č.p. 1458 v Čáslavi pro žadatelku paní M. Š. v souladu s Obecně závaznou vyhláškou 

Města Čáslavi č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění, na 

dobu 1 roku. 
 

RM/302/2020                               Zábor veřejného prostranství na nám. Jana Žižky z Trocnova – mobilní reklamní zařízení 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka pozemník komunikace na nám. Jana Žižky z Trocnova 

v Čáslavi, schvaluje povolení záboru veřejného prostranství na nám. Jana Žižky z Trocnova, poblíž 

č.p. 147/31 v Čáslavi, žadatelem TOP 09, za účelem umístění mobilního reklamního zařízení – 

trojhranu, v termínu od 01.09.2020 do 07.10.2020, v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města 

Čáslavi č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

 
RM/303/2020                                          Prominutí 50% nájmu nebytového prostoru ve 3.NP a 4.NP v č.p. 74 – hotel Grand 

Rada města Čáslavi neschvaluje prominutí 50% nájmu pronajatého nebytového prostoru ve 3.NP a 

4.NP hotelu v budově č.p. 74, na nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi, spol. Čáslavská servisní, 

s.r.o., IČ: 264 89 678, se sídlem: nám. Jana Žižky z Trocnova 74, 286 01 Čáslav. 

 
RM/304/2020                                                 Dodávka neionických kontrastních látek ATC sk. V08AB10 pro MěN v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje firmu Lékárny HERBA s.r.o., Chotěbořská 292, 582 82 Golčův 

Jeníkov, místo podnikání: Lékárna U Nemocnice, Jeníkovská 1926, 286 01 Čáslav, IČ: 481 50 274, 

jako dodavatele neionických kontrastních látek ATC skupiny V08AB10 pro Městskou nemocnici 

v Čáslavi, dle důvodové zprávy. 

 
RM/305/2020                                                                                                               Prodloužení nájemních smluv v domech 

– č.p. 640, ul. B. Němcové, č.p. 939, ul. J. z Poděbrad a č.p. 574, ul. Filipovská 

Rada města Čáslavi schvaluje prodloužení nájemních smluv vybraným stávajícím nájemníkům 

v domech: č.p. 640 - ul. Boženy Němcové, č.p. 939 – ul. Jiřího z Poděbrad a č.p. 574 – ul. Filipovská 

v Čáslavi, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  

 
RM/306/2020                                                                                Návrh na poskytnutí finanční dotace spolku SK Barbora z.s. 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí finanční dotace spolku SK Barbora z.s., ve výši 5.000 Kč, 

dle důvodové zprávy. 



RM/307/2020                                                                                             Návrh mimořádné odměny pro ředitelku MŠ Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje mimořádnou odměnu pro ředitelku Mateřské školy v Čáslavi, okres 

Kutná Hora, podle důvodové zprávy.  

Odměna bude vyplacena v nejbližším výplatním termínu z prostředků zařízení. 

 
RM/308/2020                                                                                     Schválení odpisového plánu pro rok 2020 – DDM Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje odpisový plán Domu dětí a mládeže Čáslav, Jeníkovská 222, 286 01 

Čáslav, na rok 2020, dle předloženého návrhu.  

 
RM/309/2020                          Schválení čerpání finančních prostředků z rezervního fondu a fondu investic ZŠ Čáslav, 

nám. Jana Žižky z Trocnova 182 

Rada města Čáslavi schvaluje čerpání finančních prostředků z rezervního fondu a fondu investic 

Základní školy v Čáslavi, nám. Jana Žižky z Trocnova 182, 286 01 Čáslav, okres Kutná Hora, dle 

důvodové zprávy.  

 
RM/310/2020                                                        Souhlas zřizovatele s přijetím finančního účelového daru pro DDM Čáslav  

Rada města Čáslavi souhlasí s přijetím finančního účelového daru pro Dům dětí a mládeže Čáslav, 

v celkové výši 5.000 Kč, pro rozvoj zájmových kroužků mažoretek, dle důvodové zprávy.  

 
RM/311/2020                                                                                                   Návrh na stanovení platu ředitelky MŠ v Čáslavi 

Rada města Čáslavi určuje plat Mgr. Bc. Martině Havelkové, ředitelce Mateřské školy v Čáslavi, s účinností od 

01.08.2020, dle důvodové zprávy.  

 
RM/312/2020                                                                              Dodatek č. 29 ke smlouvě na zajištění svozu a uložení odpadu 

Rada města Čáslavi schvaluje Dodatek č. 29 ke Smlouvě č. S/100163/OT000178/001/2005 na 

zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu mezi městem Čáslav a společností AVE CZ 

odpadové hospodářství, s.r.o., IČ: 493 56 089, dle důvodové zprávy.  

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/313/2020                                                                                                                    „Přechod pro chodce v ul. Na Bělišti“  

– Výběr zhotovitele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Přechod pro chodce v ulici Na Bělišti“ 

uchazeče TES spol. s.r.o., IČ: 475 39 330, se sídlem: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav, 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. 

 
RM/314/2020                             Úplná uzavírka mostu v obci Křesetice spojená s vedením objízdné trasy přes území Čáslavi 

Rada města Čáslavi souhlasí s vedením objízdné trasy na pozemní komunikaci v ul. Táborská 

v Čáslavi, z důvodu úplné uzavírky mostu ev. č. 337-005 na silnici č. II/337 v obci Křesetice, za 

podmínek uvedených v důvodové zprávě.  
 

RM/315/2020                                                         Návrh na jmenování nového člena správní rady spol. Anima Čáslav, o.p.s. 

Rada města Čáslavi schvaluje jmenování člena správní rady společnosti Anima Čáslav, o.p.s., IČ: 272 

26 751, se sídlem: Svatopluka Čecha 441, 286 01 Čáslav, pana MUDr. Josefa Špačka, a to ode dne 

01.07.2020.   

 
RM/316/2020                                                                                             Výběr vozu do plánovaného projektu Taxík - Maxík 

Rada města Čáslavi schvaluje závazné objednání vozidla zn. Ford Tourneo Connect L2-5míst do 

výroby, do projektu Taxík – Maxík, za účelem dopravy seniorů a zdravotně postižených občanů a 

současně poskytovatele této služby – Anima Čáslav, o.p.s., dle důvodové zprávy.  

 

 

 

 



 
RM/317/2020                                                                           Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru pro MěN v Čáslavi 

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

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici 

v Čáslavi, od skupiny Potomky zlatého třmene – 2 ks tonometrů, 1 ks žíněnky na cvičení, metráže na 

povlečení a radiomagnetofon pro gynekologicko-porodnické oddělení, v celkové hodnotě cca 10.900 

Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy.  

 
RM/318/2020                                                                                                                       Žádost Domova důchodců v Čáslavi 

o schválení přijetí dotace a souhlas s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy 

Rada města Čáslavi schvaluje přijetí dotace v částce 298.111 Kč pro Domov důchodců v Čáslavi 

a souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle programu 2020 pro 

poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci 

Tematického zadání Sociální oblast.  

Evidenční číslo žádosti: HUF/SOC/040598/2020, dle důvodové zprávy. 

 

 

 
 

 

 

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


