
                    Č.j.:  2743/2020 

 

Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ z 2. zasedání  
konaného ve středu, 22.01.2020 

 
 

Valná hromada spol. Čáslavská servisní s.r.o. 
 

RM/16/2020                                                                                                                                   Volba II. jednatele společnosti  

Rada města Čáslavi, ve funkci valné hromady společnosti Čáslavská servisní s.r.o. 

1) volí II. jednatele společnosti, kterým se stal pan Jan Dobřický, a ten souhlasí s ustavením do funkce,  

2) schvaluje uzavření smluvní dokumentace, která stanovuje odměňování pana Jana Dobřického ve 

výši dle důvodové zprávy. 

 
RM/17/2020                                                                                                                __                                   Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
 

Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z RM (8.1.2020) 

Výsledky rozpočtového hospodaření města Čáslavi za rok 2019 

Doporučení ZM - Rozpočtové opatření č. 1/2020 
Doporučení ZM - Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav 
Podlimitní veřejná zakázka 

„Cyklostezka Čáslav – Filipov“ – Pověření komise 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Stavební úprava bytu č. 1 v domě č.p. 193, Kostelní nám. v Čáslavi“ – Výběr zhotovitele 

Doporučení ZM – Pravidla pro pořizování změn Územního plánu Čáslav 
Doporučení ZM – Návrh na pořízení změny Územního plánu Čáslav 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Pojištění majetku města“ - Návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 

Dodatek č. 2 k memorandu o vzájemné spolupráci – platební aplikace „Smart4city“ 

Doporučení ZM – Záměr o bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2013/5 v k.ú. Čáslav 
Doporučení ZM – Záměr prodat pozemek p.č. 1728/93 v k.ú. Čáslav 
Zřízení věcného břemene – služebnosti: pozemky p.č. 2052 a 2046/1 v k.ú. Čáslav  

Zřízení věcného břemene-služebnosti - pozemky p.č. 2079/1, 2079/2 a 2080/3 vše v k.ú. Čáslav 

Přidělení bytu č. 5 v DPS, č.p. 1709, ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě, č.p. 939, ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi 

Žádost Domova důchodců v Čáslavi o uvolnění finančních prostředků z Fondu stáří 

Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru 

Souhlas výměnou plynového kotle, s vybudováním nových spalinových cest vedených na budově č.p. 222, v ul. Jeníkovská, 

a souhlas s uplatněním účetních odpisů nájemcem DDM Čáslav 

Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního účelového daru pro ZŠ Čáslav, nám. J. Ž. z Trocnova 182, na 

obědy dětem 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Doporučení ZM – Nový Jednací řád Zastupitelstva města Čáslavi 
Ředitelka ANIMA Čáslav, o.p.s. – jmenování do funkce 

Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o poskytnutí dotace 

Nominace nové členky do Komise pro nakládání s nemovitým majetkem 

RŮZNÉ: 

*Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ 

*Činnost majetkové komise 

*Mašínův statek – památník tří odbojů, z.s. 

 
                                                                                                                                    Kontrola plnění usnesení z RM (8.1.2020) 

Rada města Čáslavi bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 8.1.2020. 

 
                                                                                                 Výsledky rozpočtového hospodaření města Čáslavi za rok 2019 

Rada města Čáslavi bere na vědomí výsledky rozpočtového hospodaření Města Čáslavi za rok 2019.  

 
 

Doporučení ZM 



RM/18/2020                                                                                                                                   Rozpočtové opatření č. 1/2020 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 dle předloženého návrhu: 

Rekapitulace: upravené příjmy: 250.605,50 tis. Kč, upravené výdaje: 307.906,39 tis. Kč, financování 

plus 57.300,89 tis. Kč. 
 

Doporučení ZM  

RM/19/2020                                                                                                               Obecně závazná vyhláška o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav  
Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území 

města Čáslav, dle důvodové zprávy. 
 

Podlimitní veřejná zakázka 

RM/20/2020                                                                                                                                   Cyklostezka Čáslav – Filipov“ 

 – Pověření komise 

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

podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Cyklostezka Čáslav – Filipov“, a nadále 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/21/2020                                                                      Stavební úprava bytu č. 1 v domě č.p. 193, Kostelní nám. v Čáslavi“  

– Výběr zhotovitele 

Rada města Čáslavi schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úprava bytu 

č. 1 v domě č.p. 193, Kostelní náměstí, Čáslav“ uchazeče Ing. Vladimíra Merenuse, IČ: 158 47 608, 

Nad Rezkovcem 1801, 286 01 Čáslav, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. 
 

                                                                             Doporučení ZM  

RM/22/2020                                                                                            Pravidla pro pořizování změn Územního plánu Čáslav 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení tohoto znění: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Pravidla pro pořizování změn Územního plánu Čáslav, dle 

důvodové zprávy.  
 

Doporučení ZM  

RM/23/2020                                                                                                   Návrh na pořízení změny Územního plánu Čáslav 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení tohoto znění: 

Zastupitelstvo města Čáslavi 

1) schvaluje návrh na pořízení změny Územního plánu Čáslav, který podal vlastník pozemku: 

pozemková parcela číslo 1208/1 v katastrálním území Čáslav, začlenit k projednání zastupitelstvem 

města dle článku VI. a VII. Pravidel pro pořizování změn Územního plánu Čáslav; 

2) termín pořizování dalších změn Územního plánu Čáslav vyplyne ze schválených Pravidel pro 

pořizování změn Územního plánu Čáslav.  
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/24/2020                                                                                                                                         „Pojištění majetku města“ 

- Návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Pojištění majetku města“ byly 

obeslány firmy uvedené v důvodové zprávě; 

2) uděluje výjimku se Směrnice č. 1/2019, účinné od dne 01.12.2019, dle důvodové zprávy. 
 
RM/25/2020                                            Dodatek č. 2 k memorandu o vzájemné spolupráci – platební aplikace „Smart4city“ 

Rada města Čáslavi schvaluje zpětně Dodatek č. 2 k Memorandu o vzájemné spolupráci mezi městem 

Čáslav a společností SPEL a.s., a to na dobu od 01.01.2020 do 31.12.2020. 
 



Doporučení ZM  

RM/26/2020                                                                                Záměr o bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2013/5 v k.ú. Čáslav 
Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení tohoto znění: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr o bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2013/5 o výměře 1281 

m2, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Kutná Hora na LV č. 60000, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

 
Doporučení ZM  

RM/27/2020                                                                                                    Záměr prodat pozemek p.č. 1728/93 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení tohoto znění: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodat pozemek p.č. 1728/93 o výměře 186 m2, orná 

půda, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, manželům T., za cenu dle znaleckého posudku + DPH + 

náklady na realizaci prodeje. 

Na pozemku p.č. 1728/93 v k.ú. Čáslav vázne věcné břemeno spočívající v ochranném pásmu 

nadzemního vedení VN 22 kV pro ČEZ Distribuce, a.s. Veškerý pohyb osob a jejich činnost (stavební, 

zemědělská i pěstitelská) se musí řídit v souladu s podmínkami pro provádění činností v ochranných 

pásmech nadzemních vedení vydaných ČEZ Distribuce a.s. 

  
RM/28/2020                                                 Zřízení věcného břemene-služebnosti - pozemky p.č. 2052 a 2046/1 v k.ú. Čáslav  

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 2052 a p.č. 

2046/1, zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost Tormit s.r.o., se 

sídlem nám. Jana Žižky z Trocnova 81/16, Čáslav 286 01, úplatně ve výši 100,- Kč + platná sazba 

DPH za každý započatý běžný metr optické sítě uložené v budoucích služebných pozemcích, nejméně 

však 1.000,- Kč + platná sazba DPH. 

 
RM/29/2020                           Zřízení věcného břemene-služebnosti - pozemky p.č. 2079/1, 2079/2 a 2080/3 vše v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 2079/1, 

2079/2 a 2080/3 vše v k.ú. Čáslav zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního 

úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene 

společnost Tlapnet s.r.o., se sídlem U Schodů 122/5, Praha 9 – Hrdlořezy, úplatně ve výši 100,- Kč + 

platná sazba DPH za každý započatý běžný metr optické sítě uložené v budoucích služebných 

pozemcích, nejméně však 1.000,- Kč + platná sazba DPH. 

 
RM/30/2020                                                                         Přidělení bytu č. 5 v DPS, č.p. 1709, ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Rada města neschvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 5, v domě s pečovatelskou službou, v č.p. 

1709, v ul. Generála Eliáše v Čáslavi, paní J. S. 
 

RM/31/2020                                     Prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě, č.p. 939, ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje prodloužení nájemní smlouvy paní V. S. zpětně, od 01.01.2020 do 

31.03.2020, v domě č.p. 939, v ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi, dle důvodové zprávy.   

 
RM/32/2020                                          Žádost Domova důchodců v Čáslavi o uvolnění finančních prostředků z Fondu stáří 

Rada města Čáslavi schvaluje uvolnění finančních prostředků z Fondu stáří, v částce 945.000 Kč, na 

výměnu požární signalizace, výměnu podlahové krytiny a opravy zařízení v Domově důchodců 

v Čáslavi, IČ: 486 77 787, Nazaret 94, 286 01 Čáslav. 

 
RM/33/2020                                                                                                             Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru 

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 SDH Zbyslav a paní Evy P. – 2x přebalovací pult a vanička Dolphy, v celkové hodnotě 

4.980 Kč, dle důvodové zprávy. 

 

 

 



RM/34/2020                                                                 Souhlas výměnou plynového kotle, s vybudováním nových spalinových 

cest vedených na budově č.p. 222, v ul. Jeníkovská, a souhlas s uplatněním účetních odpisů nájemcem DDM Čáslav 
Rada města Čáslavi souhlasí s výměnou plynového kotle, s vybudováním nových spalinových cest 

vedených v budově č.p. 222 v ul. Jeníkovská, v sídle DDM v Čáslavi, a s uplatněním účetních odpisů 

nájemcem, dle důvodové zprávy.  
 

 

RM/35/2020                                                         Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního účelového daru  

Rada města Čáslavi souhlasí s přijetím účelově určeného finančního účelového daru pro Základní 

školu v Čáslavi, nám. Jana Žižky z Trocnova 182, 286 01 Čáslav, okres Kutná Hora, od WOMEN 

FOR WOMEN, o.p.s., na obědy dětem, dle předložené žádosti.  
 

Doporučení ZM  

RM/36/2020                                                                                                        Nový Jednací řád Zastupitelstva města Čáslavi 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení tohoto znění: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje, podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

nový návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města Čáslavi ve znění pozměňovacích návrhů s účinností 

od schválení tohoto usnesení.  

 
RM/37/2020                                                                                         Ředitelka ANIMA Čáslav, o.p.s. – jmenování do funkce 

Rada města Čáslavi doporučuje správní radě společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s.: 

• jmenovat do funkce ředitelky paní M. D. 

• sjednat s ředitelkou ANIMA ČÁSLAV, o.p.s., 6měsíční zkušební lhůtu. 
 

RM/38/2020                                                                                      Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o poskytnutí dotace 

Rada města Čáslavi schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní 

smlouvy z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 

Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání „Zdravotnictví“ na projekt „Zkvalitnění 

ošetřovatelské a paliativní péče v Městské nemocnici Čáslav“ 

Předmětem dotace je nákup 2 ks polohovacích lůžek v celkové ceně 100.000 Kč, dle důvodové zprávy.  
 

RM/39/2020                                                              Nominace nové členky do Komise pro nakládání s nemovitým majetkem 

Rada města Čáslavi  

a) schvaluje nominaci nové členky do Komise pro nakládání s nemovitým majetkem, kterou je Ing. 

Iveta Motyčková, vedoucí odboru správy majetku města Čáslavi; 

b) ruší své usnesení č. 83/2019 ze dne 20.2.2019, kterým byla jmenována do Komise pro nakládání 

s nemovitým majetkem města Ing. Dana Chrenková. 
 

 

 

 

 

 

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


