
 

 
                                  Číslo jednací: MěÚ/47723/2022/SEK 

 

Rada města Čáslavi 

 

USNESENÍ z 27. zasedání v roce 2022 konaného ve středu 21.9.2022 
 
RM/404/2022                                                                                                                        __                                                        Program zasedání 
Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 

V. Málek přednesl program dnešního zasedání. 
Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z RM – 7.9.2022 

Poskytnutí individuální dotace pro Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o provozování sběrného dvora 

Podlimitní veřejná zakázka 

„Zpracování návrhu/studie a projektové dokumentace na bytový dům na sídlišti R. Těsnohlídka“ – Zahájení zadávacího řízení  

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbě Mateřská škola Čáslav formou Design&Build“ – Schválení dodavatele 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Rekonstrukce kašny v Čáslavi na náměstí J. Žižky z Trocnova – stavební část“ – Schválení Dodatku č. 2 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Rekonstrukce kašny v Čáslavi na náměstí J. Žižky z Trocnova – technologická část“ – Schválení Dodatku č. 1 

Obnovení platnosti vyhrazeného parkovacího místa u č.p. 299/40 v ul. 28. října v Čáslavi 

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa u č.p. 625/8 v ul. Husova v Čáslavi 

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 16 v č.p. 86 v ul. Přemysla Otakara II. 

Prodloužení podnájmu nebytového prostoru místností č. 211, 212, 213, 214 a 215 ve 2. NP a nebytového prostoru místnosti č. 107, 108 v 1. NP 

na zimním stadionu v Čáslavi 

Pronájem nebytového prostoru v 1. NP v budově č.p. 74 na nám. J. Žižky z Trocnova v Čáslavi 

Souhlas s úspornými opatřeními v personální oblasti v MěN v Čáslavi - STAŽENO 

Poskytnutí individuální dotace spolku SK Barbora z.s. 

Poskytnutí dotace na zubní pohotovost v roce 2022 – MUDr. M. Pekárek – Stomatologická s.r.o. 

Prodloužení nájemních smluv v domech č.p. 574 v ul. Filipovská a v č.p. 939 v ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi 

Přidělení sociálního bytu č. 10 v č.p. 939 v ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi 

Souhlas s podáním žádosti o dotaci a s jejím přijetím – DDM Čáslav 

Souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ Čáslav, Masarykova 

Schválení změny odpisového plánu pro rok 2022 – ZUŠ Čáslav 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Provádění a zajišťování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany“ – Výběr dodavatele 

Licence softwarového produktu Four J´s Dynamic Virtual Machine, spol. VERA, spol. s.r.o. – Uzavření Dodatku č. 5 

 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Přidělení bytu DPS č. 11 v č.p. 1709 v ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v domě č.p. 288 v ul. Masarykova v Čáslavi  

 
RM/405/2022                                                                                             Poskytnutí individuální dotace pro Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města pro Národní zemědělské muzeum, s.p.o., 

IČ: 75075147, Kostelní 330/77, 170 00 Praha 7, IČ 75075147 ve výši 15 000 Kč, ve znění dle důvodové zprávy. 

  
RM/406/2022                                                                                                                       Dodatek č. 4 ke Smlouvě o provozování sběrného dvora 

Rada města Čáslavi schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o provozování sběrného dvora, uzavřené dne 31. 10. 2014, mezi 

objednatelem – sdružení zadavatelů Město Kutná Hora, IČ: 0023619, Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora a 

Městem Čáslav, IČ: 00236021, Čáslav-Staré město, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1, 286 01 Čáslav a zhotovitelem spol. 

MVE PLUS s.r.o., IČ: 25102214, Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, kterým se upravuje provozní doba sběrného dvora. 

 
Podlimitní veřejná zakázka 

RM/407/2022                                                   „Zpracování návrhu/studie a projektové dokumentace na bytový dům na sídlišti R. Těsnohlídka“  

– Zahájení zadávacího řízení  

Rada města Čáslavi  

1) ruší své usnesení č. RM/539/2021 ze dne 8.12.2021; 

2) schvaluje zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Zpracování návrhu/studie a projektové 

dokumentace na bytový dům na sídlišti R. Těsnohlídka“ s tím, že výběr zhotovitele veřejné zakázky bude proveden 

formou otevřeného řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění; 

2) schvaluje zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku „Zpracování návrhu/studie a projektové 

dokumentace na bytový dům na sídlišti R. Těsnohlídka“ 

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

nabídky. 

 



 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/408/2022                                               „Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbě Mateřská škola Čáslav formou Design&Build“ 

 – Schválení dodavatele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbě 

„Mateřská škola Čáslav formou Design&Build““ firmu 3Lstudio s.r.o.; IČ: 25462644, Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 

Česká Lípa, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou,  

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

v nabídce vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/409/2022                                                                               „Rekonstrukce kašny v Čáslavi na náměstí J. Žižky z Trocnova – stavební část“  

– Schválení Dodatku č. 2 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou Tomáš Cerman, IČ 49794752, 

Malešovská 669, 284 01 Kutná Hora, dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce kašny v Čáslavi na 

náměstí Jana Žižky z Trocnova – stavební část“, dle důvodové zprávy. 

  
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/410/2022                                                                      „Rekonstrukce kašny v Čáslavi na náměstí J. Žižky z Trocnova – technologická část“  

– Schválení Dodatku č. 1 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s Lentus Agilis, spol. s.r.o., IČ: 26955016, 

Kobylí 809, 691 10, dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukci kašny v Čáslavi na náměstí Jana Žižky 

z Trocnova – technologickou část“, dle důvodové zprávy. 

 
RM/411/2022                                                                Obnovení platnosti vyhrazeného parkovacího místa u č.p. 299/40 v ul. 28. října v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje obnovení platnosti vyhrazeného parkovacího místa u č.p. 299/40 v ul. 28. října v Čáslavi 

pro žadatelku paní Janu H. v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi č. 4/2019, o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství v platném znění na dobu 3 let. 

 
RM/412/2022                                                                                       Zřízení vyhrazeného parkovacího místa u č.p. 625/8 v ul. Husova v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení vyhrazeného parkovacího místa u č.p. 625/8 v ul. Husova v Čáslavi pro žadatelku 

paní Marcelu P. v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi č. 4/2019, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství v platném znění na dobu 3 let.  

 
RM/413/2022                                                                                  Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 16 v č.p. 86 v ul. Přemysla Otakara II. 

Rada města Čáslavi schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 16 v č. p. 86 ul. Přemysla Otakara II. 86, Čáslav 

paní Štěpánce K., bytem Čáslav, na dobu určitou – do 30.6.2023, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

 
RM/414/2022                                                              Prodloužení podnájmu nebytového prostoru místností č. 211, 212, 213, 214 a 215 ve 2. NP 

a nebytového prostoru místnosti č. 107, 108 v 1. NP na zimním stadionu v Čáslavi 
Rada města Čáslavi souhlasí s prodloužením podnájmu nebytového prostoru místností č.211, č.212, č.213, č.214 a č.215 

ve 2. NP a nebytového prostoru místností č.107 a č.108 v 1.NP na zimním stadionu č. p. 2028, ulici Na Bělišti v Čáslavi, 

panu Milanu Válkovi, Čáslav, IČ: 74803735, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, dle důvodové zprávy. 

 
RM/415/2022                                                       Pronájem nebytového prostoru v 1. NP v budově č.p. 74 na nám. J. Žižky z Trocnova v Čáslavi 
Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní na pronájem nebytového prostoru v budově 

č.p. 74, náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi v 1.NP, společnosti Čáslavská servisní, s.r.o., Čáslav, IČ: 26489678, 

nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1, 286 01 Čáslav, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za podmínek 

uvedených v důvodové zprávě. 

 
RM/416/2022                                                                                                                         Poskytnutí individuální dotace spolku SK Barbora z.s. 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace spolku SK Barbora z.s., IČ:  

22665889, Husova 151/6, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora, ve výši 11.000 Kč, dle důvodové zprávy.  

 
RM/417/2022                                                    Poskytnutí dotace na zubní pohotovost v roce 2022 – MUDr. M. Pekárek – Stomatologická s.r.o. 

Rada města Čáslavi schvaluje dotaci na zubní pohotovost pro rok 2022 společnosti MUDr. Marcel Pekárek – 

Stomatologická s.r.o., IČ: 27503283, se sídlem Na Kampě 514/19, 118 00 Praha, ve výši 30.000 Kč, dle důvodové 

zprávy.   

 
RM/418/2022                             Prodloužení nájemních smluv v domech č.p. 574 v ul. Filipovská a v č.p. 939 v ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje prodloužení nájemních smluv vybraným stávajícím nájemníkům v domech č.p. 574 v ul. 

Filipovská a v č.p. 939 v ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  
 



 

 

RM/419/2022                                                                                         Přidělení sociálního bytu č. 10 v č.p. 939 v ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení sociálního bytu č. 10, v domě č.p. 939 v ul. Jiřího z Poděbrad paní Adéle Š., 

bytem Kutná Hora, t.č. Čáslav, na dobu určitou – do 31.12. 2022, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.   

 
RM/420/2022                                                                                                  Souhlas s podáním žádosti o dotaci a s jejím přijetím – DDM Čáslav 

Rada města Čáslavi souhlasí, aby příspěvková organizace, Dům dětí a mládeže Čáslav, IČ 70566399: 

1) podala žádost o dotaci dle výzvy MŠMT z Operačního programu Jan Ámos Komenský, číslo programu 

CZ.02.02.XX/00/22_002/0000597 DDM Čáslav – Nuda, ta nás nebaví,  

2) přijala dotaci dle výzvy MŠMT z Operačního programu Jan Ámos Komenský, číslo programu 

CZ.02.02.XX/00/22_002/0000597 DDM Čáslav – Nuda, ta nás nebaví, bude-li poskytnuta, dle důvodové zprávy. 

 
RM/421/2022                                                                           Souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ Čáslav, Masarykova 

Rada města Čáslavi souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu Čáslav, IČ: 75034824, 

Masarykova 357, okres Kutná Hora, od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., na obědy dětem, dle předložené žádosti. 

 
RM/422/2022                                                                                                          Schválení změny odpisového plánu pro rok 2022 – ZUŠ Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje změnu odpisového plánu Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka Čáslav, IČ 

70870012, Jeníkovská 222, Čáslav, na rok 2022, dle předložené žádosti. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/423/2022                                              „Provádění a zajišťování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany“ 

 – Výběr dodavatele 

Rada města Čáslavi 

1) schvaluje jako dodavatele pro provádění a zajišťování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární ochrany uchazeče Pavel Kruliš BEPPO, IČ: 18602495, Dolní 191, 284 01 Kutná Hora, který podal nabídku 

s nejnižší nabídkovou cenou; 

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

v nabídce vybraného dodavatele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. 

 
RM/424/2022                                                          Licence softwarového produktu Four J´s Dynamic Virtual Machine, spol. VERA, spol. s.r.o. 

 – Uzavření Dodatku č. 5 

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě č. SWF/00/18 ze dne 12.10.2000 ve znění dodatků č. 1 – 4, 

mezi Městem Čáslav, IČ: 00236021, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav a firmou VERA, spol. s.r.o., IČ: 

62587978, Lužná 716/2, Praha 6 – Vokovice, dle důvodové zprávy.  

 
RM/425/2022                                                                                                  Přidělení bytu DPS č. 11 v č.p. 1709 v ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení v domě s pečovatelskou službou č. 11 v č.p. 1709 v ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

panu Stanislavu R., bytem Čáslav, na dobu určitou – 2 roky, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

 
RM/426/2022                                                     Prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě č. 10 v domě č.p. 288 v ul. Masarykova v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě č. 10 v domě č.p. 288 v ul. Masarykova 

v Čáslavi paní Marcele Č, na dobu určitou – do 30.6.2023, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
 

 

 
 

 

 

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


