
                               
Číslo jednací: MěÚ/24753/2021/SEK 

 

 

Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ z mimořádného 21. zasedání konaného v pátek 6.8.2021 

 

 
RM/360/2021                                                                                                                    __                                                            Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního mimořádného zasedání: 
Schválení programu jednání 

Aktuální situace v Městské nemocnici v Čáslavi  

Služby spojené s poskytováním služby vysoce kvalifikovaných řídících činností (tzv. interim managementu) pro Městskou nemocnici Čáslav 

Schválení přijetí dotace od Ministerstva zdravotnictví ČR - Příspěvek na lázeňské pobyty zdravotníků 

Schválení přijetí dotace a souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy - Humanitární fond SK 

Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - Fond kultury a obnovy 

památek SK  

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – světelné signalizační zařízení při výjezdu RZS“ – Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Přidělení krizového bytu 

Úprava termínu úplné uzavírky silnice č. I/38 a vedení objízdné trasy přes pozemní komunikace na území města Čáslavi 

Veřejná zakázka – jednací řízení bez uveřejnění 

3. etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 5 – repase historických dveří v hlavním sálu budovy divadla“  

- vyloučení nabídky 

- zrušení zadávacího řízení 

- přímé zadání 

  
RM/361/2021                                                                                 Služby spojené s poskytováním služby vysoce kvalifikovaných řídících činností 

(tzv. interim managementu) pro Městskou nemocnici Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje firmu: New Dimension, s.r.o., IČ: 278 56 186, se sídlem: Havlíčkova 233, 738 01 

Frýdek – Místek, jako dodavatele služeb spojených s poskytováním služby vysoce kvalifikovaných řídících činností 

(tzv. interim managementu) pro Městskou nemocnici Čáslav, dle důvodové zprávy. 

 
RM/362/2021                                            Schválení přijetí dotace od Ministerstva zdravotnictví ČR - Příspěvek na lázeňské pobyty zdravotníků 

Rada města Čáslavi schvaluje přijetí státní dotace v částce 1.832.000 Kč pro Městskou nemocnici Čáslav, jako 

poskytovatele lůžkové péče, s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a 

fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19, v rámci mimořádného dotačního 

řízení číslo: 34/2021/BEN/CAU od Ministerstva zdravotnictví ČR, dle důvodové zprávy. 

  
RM/363/2021                                                       Schválení přijetí dotace a souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy – Humanitární fond SK 

Rada města Čáslavi schvaluje přijetí dotace v částce 72.000 Kč pro Městskou nemocnici Čáslav a souhlasí 

s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu 

Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání „Zdravotnictví“, evidenční 

číslo žádosti HUF/ZDZ/043990/2021, dle důvodové zprávy.  

 
RM/364/2021                           Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

– Fond kultury a obnovy památek SK  

Rada Města Čáslavi 

1) schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na akci 

„Restaurování kamenné kašny se čtyřmi sochami na náměstí v Čáslavi“, 

2) schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/365/2021                                                                                                                    „Čáslav – světelné signalizační zařízení při výjezdu RZS“  

– Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 65/2021 mezi Městem Čáslav a firmou JTS 

CZ s.r.o., IČ: 290 26 806, se sídlem: Husova 1712, 250 01 Brandýs nad Labem, na akci „Čáslav – světelné 

signalizační zařízení při výjezdu RZS“.  

 
RM/366/2021                                                                                                                                                                         Přidělení krizového bytu 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení krizového bytu č. 12, v domě č.p. 640 v ul. Boženy Němcové v Čáslavi, panu 

M. L., na dobu určitou, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  
 



RM/367/2021             Úprava termínu úplné uzavírky silnice č. I/38 a vedení objízdné trasy přes pozemní komunikace na území města Čáslavi 

Rada města Čáslavi 

1) ruší své usnesení č. RM/340/2021 ze dne 21.07.2021, 

2) souhlasí s úpravou termínu vedení objízdné trasy přes pozemní komunikace v ul. Jeníkovská a v ul. Chrudimská 

v Čáslavi z důvodu úplné uzavírky silnice č. I/38 související s výstavbou nové cyklostezky Čáslav – Filipov za 

podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
Veřejná zakázka – jednací řízení bez uveřejnění 

RM/368/2021               „3. etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 5 – repase historických dveří v hlavním sálu budovy divadla“  

- vyloučení nabídky 

- zrušení zadávacího řízení 

- přímé zadání 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje vyloučení nabídky účastníka Marka Heina, IČ: 74894641 ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

s názvem „3. etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 5 – repase historických dveří v hlavním sálu 

budovy divadla (JŘBU)“ z důvodu uvedeného v důvodové zprávě, 

2) schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „3. etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v 

Čáslavi – část 5 – repase historických dveří v hlavním sálu budovy divadla (JŘBU)“ z důvodu uvedeného v důvodové 

zprávě, 

3) schvaluje přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu „3. etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 

5 – repase historických dveří v hlavním sálu budovy divadla“ 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 z 

důvodů uvedených v důvodové zprávě; a uzavření příslušné smlouvy s vybraným dodavatelem. 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 
 

  


