
 

 

 

 

                                   
Číslo jednací: MěÚ/14009/2022/SEK 

 

 

 

Rada města Čáslavi 

 

USNESENÍ z 5. zasedání v roce 2022 konaného ve středu 23.2.2022 
 

 
RM/49/2022                                                                                                                        __                                                          Program zasedání 
Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Valná hromada – Čáslavská servisní, s.r.o. 

Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z RM – 2.2.2022 

Podlimitní veřejná zakázka 

„Zpracování projektové dokumentace Městský park Vala“ - Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Podlimitní veřejná zakázka 

„Opravy hradebního pásma v Čáslavi / hradby“- Pověření komise 

Závěrečná zpráva o provedení inventarizaci majetku, závazků a pohledávek města Čáslavi a jím zřízených příspěvkových organizací k 

31.12.2021 

Jmenování nových členek Komise pro občanské záležitosti 

Nabytí částí pozemků p.č. 341/5, 341/6, 341/7, 1975/9 v k.ú. Čáslav 

Přidělení sociálního bytu č. 6 v č.p. 288, ul. Masarykova v Čáslavi 

Přidělení sociálního bytu č. 10 v č.p. 640, ul. Boženy Němcové v Čáslavi 

Vynětí bytu č. 1 v č.p. 599, ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi, ze seznamu bytů zvláštního určení a současně změnit tento byt na byt bez zvláštního 

režimu 

Souhlas zřizovatele s nákupem vybavení do bytu č. 4 v č.p. 1907 v ul. Prokopa Holého v Čáslavi, pro potřeby Městské nemocnice Čáslav 

Souhlas zřizovatele s přijetím věcného sponzorského daru pro Domov důchodců v Čáslavi 

Souhlas zřizovatele s uzavřením Smlouvy o podnájmu nebytových prostor a souhlas s umístěním sídla společnosti Pediatrie Čáslav s.r.o. v 

Městské nemocnici Čáslav 

Souhlas zřizovatele se zahájením výběrového řízení – VZMR-VE/6/2022 – „Rekonstrukce střídače pro lůžkové oddělení chirurgie JIP a operační 

sály“ v Městské nemocnici Čáslav 

Souhlas zřizovatele s výběrem dodavatele zařízení pro úpravu pitné vody proti legionelám a tvorbě biofilmu pro Městskou nemocnici Čáslav 

Souhlas s uzavřením Smlouvy o potravinové pomoci 

Schválení odpisového plánu pro rok 2022 - ZŠ Čáslav, Sadová 1756 

Zrušení usnesení - Bezúplatné nabytí radiomagnetofonů a CD přehrávače ze ZŠ Čáslav, Masarykova 357  

 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Dodatek č. 31 ke Smlouvě č. S/100163/OT000178/001/2005 se spol. AVE CZ 

Schválení přesunu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a čerpání fondu investic DDM v Čáslavi 

 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY / RŮZNÉ: 

EKO-KOM, a.s. – Informace o vytříděném odpadu v období 1.10.-31.12.2021 
 

Podlimitní veřejná zakázka 

RM/50/2022                                                                                                                    „Zpracování projektové dokumentace Městský park Vala“  

- Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 121/2021, č. zhotovitele 

1101/2021 k projektu „Zpracování projektové dokumentace Městský park Vala“, uzavřenou mezi Městem Čáslav a 

firmou Gregor – projekt invest, s.r.o., IČ: 049 01 916, se sídlem: Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou. 

 
 Podlimitní veřejná zakázka 

RM/51/2022                                                                                                                                     „Opravy hradebního pásma v Čáslavi / hradby“ 

- Pověření komise 

Rada města Čáslavi, v zastoupení zadavatele města Čáslavi, pověřuje otevíráním nabídek na podlimitní veřejnou 

zakázku s názvem „Opravy hradebního pásma v Čáslavi / hradby“ a dále jejich posouzením a hodnocením komisi ve 

složení: zplnomocněná administrátorka veřejné zakázky, místostarosta města Čáslavi, vedoucí odboru školství, kultury 

a památkové péče, vedoucí odboru investic, referentka odboru školství, kultury a památkové péče. Náhradníky jsou: 

starosta města Čáslavi a referentka odboru investic Městského úřadu Čáslav.  

 
RM/52/2022                                                                Závěrečná zpráva o provedení inventarizaci majetku, závazků a pohledávek města Čáslavi 

a jím zřízených příspěvkových organizací k 31.12.2021 

Rada města Čáslavi schvaluje zprávu o provedení inventarizace majetku v termínu k 31.12.2021 – DNM, DDNM, 

DHM, DDHM, zásoby, ceniny, účetní zůstatky a závazky včetně pohledávek města Čáslavi a jím zřízených 

příspěvkových organizací, dle důvodové zprávy.   



 
RM/53/2022                                                                                                                    Jmenování nových členek Komise pro občanské záležitosti 

Rada města Čáslavi jmenuje nové členky Komise pro občanské záležitosti města Čáslavi - paní Janu Šulcovou a paní 

Petru Hamsovou, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. 

 
RM/54/2022                                                                                                      Nabytí částí pozemků p.č. 341/5, 341/6, 341/7, 1975/9 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje bezúplatné nabytí částí pozemků 341/5, 341/6, 341/7, 1975/9 od Ředitelství silnic a 

dálnic ČR, IČ: 65993390 na základě smlouvy č. 14485/21/18-21200-Ny, která byla sepsaná v rámci projektu 

vybudování „Cyklostezky Čáslav – Filipov“.   

 
RM/55/2022                                                                                                       Přidělení sociálního bytu č. 6 v č.p. 288, ul. Masarykova v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení sociálního bytu č. 6 v č.p. 288, ul. Masarykova v Čáslavi, panu J. Š., na dobu 

určitou – do 31.8.2022, dle důvodové zprávy.  

 
RM/56/2022                                                                                              Přidělení sociálního bytu č. 10 v č.p. 640, ul. Boženy Němcové v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení sociálního bytu č. 10 v č.p. 640, ul. Boženy Němcové v Čáslavi, paní R. B., na 

dobu určitou – do 31.12.2022, dle důvodové zprávy 

 
RM/57/2022                                                           Vynětí bytu č. 1 v č.p. 599, ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi, ze seznamu bytů zvláštního určení 

a současně změnit tento byt na byt bez zvláštního režimu 

Rada města Čáslavi souhlasí s vynětím bytu č. 1 v č.p. 599, ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi, ze seznamu bytů 

zvláštního určení a současně souhlasí změnit tento byt na byt bez zvláštního režimu, dle důvodové zprávy.  

 
RM/58/2022                                                      Souhlas zřizovatele s nákupem vybavení do bytu č. 4 v č.p. 1907 v ul. Prokopa Holého v Čáslavi, 

pro potřeby Městské nemocnice Čáslav 

Rada města Čáslavi souhlasí s nákupem vybavení do bytu č. 4 v č.p. 1907 v ul. Prokopa Holého v Čáslavi, pro 

potřeby Městské nemocnice Čáslav, dle důvodové zprávy. 

 
RM/59/2022                                                                Souhlas zřizovatele s přijetím věcného sponzorského daru pro Domov důchodců 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 sponzorského věcného daru pro Domov důchodců Čáslav - 1 ks PC 

DELL OptiPlex 5490 AIO, v účetní hodnotě 24.200 Kč od IRESOFT s.r.o., IČ: 262 97 850, se sídlem: Cejl 37/62, 

Brno, dle důvodové zprávy. 

 
RM/60/2022                                                                                           Souhlas zřizovatele s uzavřením Smlouvy o podnájmu nebytových prostor 

a souhlas s umístěním sídla společnosti Pediatrie Čáslav s.r.o. v Městské nemocnici Čáslav 

Rada města Čáslavi souhlasí 

a) s uzavřením Smlouvy o podnájmu nebytových prostor v Městské nemocnici Čáslav, IČ: 008 73 764, na adrese: 

Jeníkovská 348/17, 286 01 Čáslav, mezi smluvními stranami: Nájemce: Městská nemocnice Čáslav a podnájemce:  

Pediatrie Čáslav s.r.o., IČ: 242 72 710, na adrese: Jeníkovská 348/17, 286 01 Čáslav, a to od 1.3.2022,  dle důvodové 

zprávy;   

b) s umístěním sídla společnosti Pediatrie Čáslav s.r.o. na adrese: Městská nemocnice Čáslav, Jeníkovská 348/17, 

Čáslav, dle důvodové zprávy. 

 
RM/61/2022                                                                                             Souhlas zřizovatele se zahájením výběrového řízení – VZMR-VE/6/2022 

– „Rekonstrukce střídače pro lůžkové oddělení chirurgie JIP a operační sály“ v Městské nemocnici Čáslav 

Rada města Čáslavi souhlasí se zahájením zadávacího řízení - VZMR-VZ/6/2022 – „Rekonstrukce střídače pro 

lůžkové oddělení chirurgie JIP a operační sály“ v Městské nemocnici Čáslav, dle důvodové zprávy. 

 
RM/62/2022                                                                 Souhlas zřizovatele s výběrem dodavatele zařízení pro úpravu pitné vody proti legionelám 

a tvorbě biofilmu pro Městskou nemocnici Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje firmu Unichterm s.r.o., IČ: 254 97 677, se sídlem: Liberecká 20, 466 01 Jablonec nad 

Nisou, jako dodavatele zařízení pro úpravu pitné vody proti legionelám a tvorbě biofilmu pro Městskou nemocnici 

Čáslav, dle důvodové zprávy. 

 
RM/63/2022                                                                                                                              Souhlas s uzavřením Smlouvy o potravinové pomoci 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Smlouvy s Potravinovou bankou Central z.s., IČ: 068 60 087, se sídlem: 

Modletice 71, Modletice, jejímž předmětem je potravinová pomoc pro sociálně slabé rodiny s dětmi, dle důvodové 

zprávy.  

 
RM/64/2022                                                                                                    Schválení odpisového plánu pro rok 2022 - ZŠ Čáslav, Sadová 1756 

Rada města Čáslavi schvaluje odpisový plán Základní školy Čáslav, Sadová 1756, IČ: 711 76 683, okres Kutná Hora, 

na rok 2022, dle žádosti uvedené v příloze.  
 



 

RM/65/2022                                      Zrušení usnesení - Bezúplatné nabytí radiomagnetofonů a CD přehrávače ze ZŠ Čáslav, Masarykova 357 

 

Rada města Čáslavi 

a) ruší své usnesení č. RM/22/2022 schválené dne 19.1.2022; 

b) neschvaluje bezúplatné nabytí radiomagnetofonů a CD přehrávače Philips ze Základní školy Čáslav, IČ: 750 

34 824, Masarykova 357, 286 01 Čáslav, v souladu s § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy.  

 
 

RM/66/2022                                                                                      Dodatek č. 31 ke Smlouvě č. S/100163/OT000178/001/2005 se spol. AVE CZ 

Rada města Čáslavi schvaluje Dodatek č. 31 ke Smlouvě č. S/100163/OT000178/001/2005 na zajištění odvozu a 

uložení tuhého komunálního odpadu a jeho složek od obyvatel města Čáslavi se spol. AVE CZ odpadové hospodářství 

s.r.o., IČ: 493 56 089, se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 ke Smlouvě č. S/100163/OT000178/001/2005 na 

zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu a jeho složek od obyvatel města Čáslavi, uzavřené dne 

8.12.2004, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. 

 
RM/67/2022               Schválení přesunu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a čerpání fondu investic DDM v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje 

a) přesun finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic organizace, 

b) čerpání fondu investic Domu dětí a mládeže Čáslav, dle důvodové zprávy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________________________________________________________                                                                                                                                                          __________________________________________________________________     

         JUDr. Vlastislav Málek                                                                                                      Martin Horský                                  
                         starosta                                                                                                                                               místostarosta města 
 

 

 

 


