
 Číslo jednací: MěÚ/11723/2021/SEK 

 

 
 

Zastupitelstvo města Čáslavi 
 

USNESENÍ z 2. zasedání konaného v pondělí, 19.4.2021 
 
ZM/20/2021                                                                        __                                                                  Hlasování pomocí elektronického systému 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje hlasování pomocí elektronického systému. 
 

ZM/21/2021                                 __                                                                                                                                Ověřovatelé dnešního zápisu 

Zastupitelstvo města Čáslavi určuje ověřovatele zápisu Ing. Drahomíra Blažeje, MBA a Ing. Jiřího Havlíčka, MBA.  
 

ZM/22/2021                                                                                           ___                                                                         Členové návrhové komise 

Zastupitelstvo města Čáslavi určuje za členy návrhové komise Mgr. Martina Juska a MUDr. Lukáše Tichého. 
 

ZM/23/2021                                                                                                                                        Navrhovaná změna programu dnešního zasedání 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje doplnění programu dnešního zasedání o jeden bod – Uvolnění z funkce člena 

finančního výboru a uvolnění z funkce členky kontrolního výboru.  
 

ZM/24/2021                                     __                                                                 ____    _                                 Upravený program dnešního zasedání  

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání:  
Kontrola plnění usnesení z řádného zasedání ZM (8.2.2021) 

Dotazy a připomínky občanů 

Rozpočtové opatření č. 2/2021 

Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu 

Městská nemocnice Čáslav – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu služby obecného hospodářského zájmu 

Poskytnutí individuální dotace na opravu osvětlení v Evangelickém kostele v Čáslavi 

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 

Záměr nabýt pozemek p.č. 862/6 a pozemek p.č. 862/8 

Záměr prodat část pozemku p.č. 2089 a část pozemku p.č. 1786/3 

Záměr prodat část pozemku p.č. 1203/2 v k.ú. Čáslav 

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

Souhlas s podáním žádosti o dotaci a investičním záměrem na péči o válečné hroby u MO ČR na „Restaurování válečného hrobu – pietního místa     

  – ev.č. CZE 2104-54309 památník mrtvých v letech 1939 - 1945 – hřbitov Čáslav“ na p.č. 1019/5 v k.ú. Čáslav 

Vyhodnocení programu regenerace městské památkové zóny za rok 2020 

Program regenerace městské památkové zóny pro rok 2021 

Souhrnná zpráva Kontrolního výboru města Čáslavi za rok 2020 

Uvolnění z funkce člena finančního výboru a uvolnění z funkce členky kontrolního výboru 

Dotazy a připomínky zastupitelů 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY/RŮZNÉ 

- 

 

ZM/25/2021                                                                                                                  ____                                                                Průběh zasedání 
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje, aby jednání probíhalo ke každému bodu zvlášť a na konci každého bodu bylo 

přijato usnesení. 
 

__                               _________________________________________                                     __                                     Kontrola plnění usnesení 

Zastupitelstvo města Čáslavi bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Čáslavi ze dne 

8.2.2021, číslo jednací: MěÚ/4017/2021/SEK. 

 

ZM/26/2021                                                                                                                                                                       Rozpočtové opatření č. 2/2021 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021 dle předloženého návrhu. Rekapitulace: upravené 

příjmy 288.330,62 tis. Kč, upravené výdaje 346.789,27 tis. Kč, financování plus 58.458,65 tis. Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

ZM/27/2021                                                                                     Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Čáslavi č. 1/2021, o místním poplatku                  

z pobytu. 
 

ZM/28/2021                                              Městská nemocnice Čáslav – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu služby obecného hospodářského zájmu 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu služby obecného hospodářského zájmu, která 

byla uzavřena mezi Městem Čáslav a Městskou nemocnicí Čáslav dne 2.6.2016, z důvodů uvedených v důvodové zprávě.  

 

 

 



ZM/29/2021                                                                             Poskytnutí individuální dotace na opravu osvětlení v Evangelickém kostele v Čáslavi 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na opravu osvětlení 

v Evangelickém kostele v Čáslavi, ve výši 60.000 Kč, ve znění dle důvodové zprávy.  
 

ZM/30/2021                                                                                                      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 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje směnit část pozemku p.č. 1957/1 o výměře 95 m2, ostatní plocha, v katastrálním 

území Čáslav, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 

pro obec a katastrální území Čáslav, ve vlastnictví města Čáslav, za část pozemku p.č. st. 296 o výměře 88 m2, zastavěná 

plocha – zbořeniště a část pozemku p.č. 1957/2 o výměře 4 m2, ostatní plocha, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 12552 pro obec a katastrální území Čáslav, ve vlastnictví 

pana F. P. a dále zřídit věcná břemena za účelem přístupu k nemovitostem uvedených vlastníků. Smluvní strany si 

nebudou vzájemně ničeho doplácet. Po dokončené směně a geometrickém oddělení pozemku p.č. 1957/1 bude na jedné 

části zřízeno věcné břemeno přístupu a příjezdu za účelem údržby a oprav majetku pro město Čáslav (hradební zeď)  a 

dále pro paní J., jakož i každého dalšího vlastníka pozemku p. č. st. 46 a na druhé části pozemku bude zřízeno věcné 

břemeno průjezdu a průchodu pro pana P., jakož i pro každého dalšího vlastníka pozemku p. č. 1957/2. Dále bude na 

pozemcích p.č. 129/2 a p.č. 1957/2 zřízeno věcné břemeno přístupu a průjezdu pro město Čáslav, jakož i pro každého 

dalšího vlastníka pozemku st.p.č. 370/1, st.p.č. 370/2 a st.p.č. 370/3. Věcná břemena budou zřízena bezúplatně na dobu 

neurčitou. Náklady spojené s realizací této směny a v souvislosti se zřízením věcných břemen bude hradit každá ze stran 

jednou polovinou. 
 

ZM/31/2021                                                                                                                               Záměr nabýt pozemek p.č. 862/6 a pozemek p.č. 862/8 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr nabýt pozemek p.č. 862/6 o výměře 1177 m2 a pozemek p.č. 862/8 o 

výměře 2421 m2, oba v k.ú. Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná 

Hora na LV č. 13724, úplatně od společnosti Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, Vinohrady, 120 00 Praha 2, za cenu 

1.864.550,- Kč vč. DPH + náklady na realizaci prodeje. 
 

ZM/32/2021                                                                                                             Záměr prodat část pozemku p.č. 2089 a část pozemku p.č. 1786/3 

Zastupitelstvo města Čáslavi neschvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 2089 o výměře cca 115 m2 a části pozemku 

p.č. 1786/3 o výměře cca 132 m2, oba v k.ú. Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, panu P. V., za cenu dle znaleckého posudku + náklady na realizaci prodeje. 
 

ZM/33/2021                                                                                                                                 Záměr prodat část pozemku p.č. 1203/2 v k.ú. Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 1203/2 o výměře cca 130 m2, v k.ú. Čáslav, 

zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, manželům 

K., za cenu dle znaleckého posudku + náklady na realizaci prodeje. 
 

ZM/34/2021                                                                            Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na prodej bytů v ul. Prokopa Holého v Čáslavi 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje, uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na prodej bytů v bytovém domě, který 

bude vystavěn na části pozemku p.č. 322/1 – ostatní plocha, v k.ú. Čáslav dle projektové dokumentace vypracované Ing. 

Vladimírem Merenusem, IČ: 158 47 608 v bytových domech označených v projektové dokumentaci jako B5 a B6: 
 

1. manželé P. 

B5–1.NP 

OZNAČENÍ BYTU VELIKOST SKLEP PARKOVACÍ STÁNÍ ZAHRADA m2 CENA 

B02.01 3+kk S19  parkovací stání 48,6 4 065 000,00 Kč 
 

2. manželé B. 

B6 – 5.NP 

OZNAČENÍ BYTU VELIKOST SKLEP PARKOVACÍ STÁNÍ ZAHRADA m2 CENA 

B02.05 

4+kk s 

terasou S26  parkovací stání  0 5 721 000,00 Kč 
 

3. pan L. T.  

B5 – 3.NP 

OZNAČENÍ BYTU VELIKOST SKLEP PARKOVACÍ STÁNÍ ZAHRADA m2 CENA 

B02.03 3+kk S04  parkovací stání  0 3 734 000,00 Kč 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_res.cgi?ico=15847608&jazyk=cz&xml=1


4. paní J. J. 

B6 – 2.NP 

OZNAČENÍ BYTU VELIKOST SKLEP PARKOVACÍ STÁNÍ ZAHRADA m2 CENA 

B02.02 3+kk S30  parkovací stání  0 3 790 000,00 Kč 
 

5. pan I. Z.  

B5 – 2.NP 

OZNAČENÍ BYTU VELIKOST SKLEP PARKOVACÍ STÁNÍ ZAHRADA m2 CENA 

B03.02 3+kk S01  parkovací stání  0 3 734 000,00 Kč 
 

6. manželé G.  

B5 – 5.NP 

OZNAČENÍ BYTU VELIKOST SKLEP PARKOVACÍ STÁNÍ ZAHRADA m2 CENA 

B02.05 

4+kk s 

terasou S22  parkovací stání  0 5 721 000,00 Kč 
 

7. pan P. P. a paní Z. B. 

B6 – 2.NP 

OZNAČENÍ BYTU VELIKOST SKLEP PARKOVACÍ STÁNÍ ZAHRADA m2 CENA 

B03.02 3+kk S34  parkovací stání  0 3 734 000,00 Kč 
 

Cena zahrnuje podíl na budoucích společných částech nemovitosti, které budou určeny v prohlášení vlastníka. Budoucí 

kupující uhradí náklady za správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
 

ZM/35/2021                                                                                                Souhlas s podáním žádosti o dotaci a investičním záměrem na péči o 

válečné hroby u MO ČR na „Restaurování válečného hrobu – pietního místa – ev.č. CZE 2104-54309 památník mrtvých v letech 1939 - 1945 

– hřbitov Čáslav“ na p.č. 1019/5 v k.ú. Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje  

a) podání žádosti o dotaci na péči o válečné hroby v programu 107290 – Zachování a obnova historických hodnot I, 

vypsaném MO ČR pro roky 2020 – 2029 na „Restaurování válečného hrobu – pietního místa – ev. č. CZE 2104-54309 

památník mrtvých v letech 1939 – 1945 – hřbitov Čáslav“, na p.č. 1019/5 v k.ú Čáslav, s plánovanou realizací v roce 

2022, na celkovou částku 94.000 Kč, 80% částky finančních prostředků z dotace MO ČR, 20% částky finančních 

prostředků ze spoluúčasti žadatele, 

b) investiční záměr k realizaci akce. 
 

ZM/36/2021                                                                                               Vyhodnocení programu regenerace městské památkové zóny za rok 2020 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje vyhodnocení programu regenerace městské památkové zóny za rok 2020, dle 

předloženého hodnocení.  

ZM/37/2021                                                                                                                      Program regenerace městské památkové zóny pro rok 2021 
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozdělení finančního příspěvku státu a finanční příspěvek města pro rok 2021 

na podporu obnovy kulturních památek v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón, dle předloženého návrhu.  
 

                                                                                                                                Souhrnná zpráva Kontrolního výboru města Čáslavi za rok 2020 

Zastupitelstvo města Čáslavi bere na vědomí souhrnnou zprávu o činnosti Kontrolního výboru města Čáslavi za rok 

2020. 

ZM/38/2021                                                                   Uvolnění z funkce člena finančního výboru a uvolnění z funkce členky kontrolního výboru 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje uvolnění pana Jiřího Fiedlera z funkce člena finančního výboru. a paní Eleny 

Gažové z funkce členky kontrolního výboru. 
 

 
 

 

 

 

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

                     starosta                                                                                                                                                                         místostarosta 

Ověřovatelé: 

 

Ing. Drahomír Blažej, MBA v. r.                                                                                           Ing. Jiří Havlíček, MBA v. r. 
              člen zastupitelstva                                                                                                                                                     člen zastupitelstva 


