
                               
Číslo jednací: MěÚ/14257/2021/SEK 

 

 

 

Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ z 12. zasedání konaného ve středu 5.5.2021 

 

 

 

RM/203/2021                                                                                                                    __                                                            Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z jednání RM ze dne 21.4.2021 

Poskytnutí individuální dotace na kastrace a ošetření bezprizorních zvířat v Čáslavi 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – oprava veřejného osvětlení v ul. Pražská“ – Zahájení zadávacího řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – světelné signalizační zařízení při výjezdu RZS“ – Výběr zhotovitele 

Uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021 týkající se akce „Cyklostezka Čáslav – Filipov“ 

Kontrola vyhodnocení poskytnutých dotací z rozpočtu města Čáslavi na rok 2020 na sportovní činnost   

Doporučení ZM - Průjezd nadměrných nákladů městem Čáslav (výstavba nového jaderného zdroje v elektrárně Dukovany) 

Příloha č. 6/1 ke Smlouvě o nájmu tepelných zařízení 

Záměr odkoupit pozemek p.č. 2444/9 v k.ú. Čáslav 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 2504/9, 2504/2 v k.ú. Čáslav 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 212/5 v k.ú. Čáslav 

Odpuštění úroků z prodlení manželům P. (nové byty v ul. Prokopa Holého) 

Zábor veřejného prostranství z důvodu umístění zařízení staveniště na nám. J. Žižky z Trocnova 

Umístění lešení na místní komunikaci v ul. Kostelní náměstí  

Umístění předzahrádky na nám. J. Žižky z Trocnova, u č.p. 163/41 

Umístění předzahrádky na nám. J. Žižky z Trocnova, u č.p. 166/44 

Umístění předzahrádky v ul. Klimenta Čermáka, u č.p. 108/5 

Umístění předzahrádky v ul. Gen. Františka Moravce, u č.p. 34/31 

Přidělení bytu č. 6, v DPS č.p. 1710 v ul. Generála Eliáše 

Schválení přesunu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a čerpání fondu investic MŠ Čáslav 

Schválení přesunu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a čerpání fondu investic ZŠ Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova  

   182, okr. K. H. 

Schválení odchodu členky z Komise pro občanské záležitosti 

Jmenování nové členky Komise pro občanské záležitosti 

Odvolání členů Redakční rady Čáslavských novin 

Jmenování ředitelky Městského muzea a knihovny v Čáslavi 

Stanovení výše platu ředitelky Městského muzea a knihovny v Čáslavi 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Smlouva o prodeji vstupenek na kulturní akce 

Ceník služeb, obchodní marže, doporučené maloobchodní ceny pro Informační centrum 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Nákup odpadových nádob – Výběr dodavatele 

Nadlimitní veřejná zakázka 

3. etapa rekonstrukce budovy Dusíkova divadla v Čáslavi – Výběr zhotovitele – část 3 a 4 

Souhlas s podáním žádosti a přijetím dotace z rozpočtu SK ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Městským muzeem a knihovnou   

   Čáslav 

RŮZNÉ: 

• Doplňující informace k distančnímu vzdělávání 

• EKO-KOM, a.s. - Informace o množství odpadů z obalů, které město vytřídilo v období 1.1.-31.3.2021 

 
                                                                                                                                           Kontrola plnění usnesení z jednání RM ze dne 21.4.2021 

Rada města Čáslavi bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 21.4.2021. 

 
RM/204/2021                                                                         Poskytnutí individuální dotace na kastrace a ošetření bezprizorních zvířat v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Čáslavi pro Ligu na ochranu zvířat, 

Místní organizace Kutná Hora, IČ: 638 40 898, se sídlem: Jeníkovská 1149, 286 01 Čáslav, na kastrace a ošetření 

bezprizorních zvířat, ve výši 40.000 Kč, dle důvodové zprávy.  
 

 

 

 

 

 

 



Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/205/2021                                                                                                                            „Čáslav – oprava veřejného osvětlení v ul. Pražská“  

– Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Čáslav – oprava veřejného osvětlení 

v ul. Pražská“ formou otevřené výzvy 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,  

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/206/2021                                                                                                                    „Čáslav – světelné signalizační zařízení při výjezdu RZS“ 

 – Výběr zhotovitele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Čáslav – světelné signalizační zařízení při výjezdu 

RZS“ uchazeče JTS CZ s.r.o.; IČ: 290 26 806, Husova 1712, 250 01 Brandýs nad Labem, která podala nabídku 

s nejnižší nabídkovou cenou; 

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

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

 
RM/207/2021                                                                        Uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021 

týkající se akce „Cyklostezka Čáslav – Filipov“ 

Rada města Čáslavi  

a) schvaluje uzavření Smlouvy č. 1376/C1/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021; 

b) pověřuje statutárního zástupce města podpisem Smlouvy č. 1376/C1/2021 o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu SFDI na rok 2021. 

 
RM/208/2021                                          Kontrola vyhodnocení poskytnutých dotací z rozpočtu města Čáslavi na rok 2020 na sportovní činnost   

Rada města Čáslavi schvaluje výsledek kontroly vyhodnocení poskytnutých dotací z rozpočtu města Čáslavi za rok 

2020 na sportovní činnost dle důvodové zprávy.   
 

Doporučení ZM  

RM/209/2021                                     Průjezd nadměrných nákladů městem Čáslav (výstavba nového jaderného zdroje v elektrárně Dukovany) 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi neschvaluje transport nadrozměrných a těžkých komponent, pro výstavbu nového 

jaderného zdroje v elektrárně Dukovany, přes město Čáslav, z důvodů uvedených v důvodové zprávě.  
 

RM/210/2021                                                                                                                          Příloha č. 6/1 ke Smlouvě o nájmu tepelných zařízení 

Rada města Čáslavi schvaluje Přílohu č. 6/1 ke Smlouvě o nájmu tepelných zařízení, uzavřenou mezi Městem Čáslav, 

IČ: 002 36 021, se sídlem: nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1, 286 01 Čáslav a spol. Čáslavská servisní, s.r.o., IČ: 264 

89 678, se sídlem: nám. Jana Žižky z Trocnova 74/11, 286 01 Čáslav dne 25.10.2001.  
 

RM/211/2021                                                                                                                               Záměr odkoupit pozemek p.č. 2444/9 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje záměr odkoupit pozemek p.č. 2444/9 o výměře 26 m2, ostatní plocha, v katastrálním 

území Čáslav, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 2361, 

ve vlastnictví paní H. S., za cenu dle znaleckého posudku 270,- Kč/m2 + náklady na realizaci řízení.  
 

RM/212/2021                                                                    Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 2504/9, 2504/2 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 2504/9 a p.č. 2504/2, 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 ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 405 02, úplatně ve výši 100,- Kč + platná sazba DPH za každý započatý běžný metr sítě uložené 

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

RM/213/2021                                                                                      Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 212/5 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 212/5, zapsaného 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 ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 

874/8, PSČ 405 02, v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 12.08.2019 v rozsahu 

dle geometrického plánu č. 3298-823/2020 v celkové výměře 52 bm. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě 

za zřízení věcného břemene v celkové výši 5.200,- Kč + platná sazba DPH. 
 

RM/214/2021                                                                                      Odpuštění úroků z prodlení manželům P. (nové byty v ul. Prokopa Holého) 

Rada města Čáslavi schvaluje odpuštění úroků z prodlení manželům P. v plné výši, uvedené v důvodové zprávě. 
 



 

RM/215/2021                                                    Zábor veřejného prostranství z důvodu umístění zařízení staveniště na nám. J. Žižky z Trocnova 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka místní komunikace na nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi, schvaluje 

povolení záboru na veřejném prostranství – umístění zařízení staveniště na nám. Jana Žižky z Trocnova z důvodu 

restaurování klasicistní kamenné kašny a přilehlých soch v termínu 17.05.2021 – 10.09.2021, a to za podmínek 

uvedených v důvodové zprávě. 

 
RM/216/2021                                                                                                               Umístění lešení na místní komunikaci v ul. Kostelní náměstí  

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka místní komunikace v ul. Kostelní náměstí v Čáslavi, schvaluje umístění 

lešení na veřejném prostranství – místní komunikaci v ul. Kostelní náměstí v Čáslavi (u budovy kostela sv. Petra a 

Pavla), pro žadatele pana J. P. v období 17.05.2021 – 30.09.2021. 

 
RM/217/2021                                                                                                    Umístění předzahrádky na nám. J. Žižky z Trocnova, u č.p. 163/41 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka chodníku na místní komunikaci na nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi, 

schvaluje umístění předzahrádky u č.p. 163/41 na nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi pro žadatele Ing. V. D. pro 

prodejnu „Elektro Dvořák“ v období 24.05.2021 – 30.09.2021 za podmínek stanovených v důvodové zprávě. 

 
RM/218/2021                                                                                                    Umístění předzahrádky na nám. J. Žižky z Trocnova, u č.p. 166/44 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka chodníku na místní komunikaci na nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi, 

schvaluje umístění předzahrádky u č.p. 166/44 na nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi pro žadatele pana L. Š. pro 

provozovnu „Kavárna u Kašny“ v období 24.05.2021 – 30.10.2021 za podmínek stanovených v důvodové zprávě. 

 
RM/219/2021                                                                                                              Umístění předzahrádky v ul. Klimenta Čermáka, u č.p. 108/5 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka místní komunikace v ul. Klimenta Čermáka v Čáslavi, schvaluje umístění 

předzahrádky u č.p. 108/5 v ul. Klimenta Čermáka v Čáslavi pro žadatele Bejkn s.r.o. v období 01.06.2021 – 

30.09.2021 za podmínek stanovených v důvodové zprávě. 

 
RM/220/2021                                                                                                     Umístění předzahrádky v ul. Gen. Františka Moravce, u č.p. 34/31 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka chodníku na místní komunikaci v ul. Gen. Františka Moravce v Čáslavi, 

schvaluje umístění předzahrádky u č.p. 34/31 v ul. Gen. Františka Moravce v Čáslavi pro žadatelku paní Z. N. pro 

provozovnu „Vinotéka Doušek Moravy“ v období 24.05.2021 – 30.09.2021 za podmínek stanovených v důvodové 

zprávě. 

 
RM/221/2021                                                                                                                    Přidělení bytu č. 6, v DPS č.p. 1710 v ul. Generála Eliáše 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 6, v domě s pečovatelskou službou č.p. 1710 v ul. 

Generála Eliáše v Čáslavi, panu J. B., na dobu určitou, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.    

 
RM/222/2021                    Schválení přesunu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a čerpání fondu investic MŠ Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje 

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

b) čerpání fondu investic Mateřské školy Čáslav, okres Kutná Hora, dle důvodové zprávy. 

 
RM/223/2021                                       Schválení přesunu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a čerpání fondu investic 

ZŠ Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okr. K. H. 

Rada města Čáslavi schvaluje 

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

b) čerpání fondu investic Základní školy Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okr. Kutná Hora, dle důvodové 

zprávy. 

 
RM/224/2021               Schválení odchodu členky z Komise pro občanské záležitosti + Jmenování nové členky Komise pro občanské záležitosti 

Rada města Čáslavi, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:   

a) schvaluje odchod členky z Komise pro občanské záležitosti paní Jiřiny Pospíšilové; 

b) jmenuje novou členku Komise pro občanské záležitosti paní Kamilu Jelínkovou. 

 
RM/225/2021                                                                                                                                Odvolání členů Redakční rady Čáslavských novin  

Rada města Čáslavi odvolává členy Redakční rady Čáslavských novin Bc. Alenu Duškovou, Bc. Jiřinu Koženou,      

Bc. Markétu Petrovou. 

 
RM/226/2021                                                                                                                   Jmenování ředitelky Městského muzea a knihovny Čáslav 

Rada města Čáslavi jmenuje do funkce ředitelky Městského muzea a knihovny Čáslav Bc. Michaelu Dvořákovou, 

DiS., s účinností od 01.07.2021. 
 

 



RM/227/2021                                                                                                   Stanovení výše platu ředitelky Městského muzea a knihovny Čáslav 

Rada města Čáslavi určuje plat Bc. Michaele Dvořákové, DiS., ředitelce Městského muzea a knihovny Čáslav,             

s účinností od 01.07.2021, dle důvodové zprávy. 

 
RM/228/2021                                                                                                                                      Smlouva o prodeji vstupenek na kulturní akce 

Rada města Čáslavi schvaluje Smlouvu o prodeji vstupenek na kulturní akce v Informačním centru v Čáslavi z důvodu 

uvedeného v důvodové zprávě.  

 
RM/229/2021                                                                 Ceník služeb, obchodní marže, doporučené maloobchodní ceny pro Informační centrum 

Rada města Čáslavi schvaluje 

1) ceník služeb poskytovaných v Informačním centru v Čáslavi, 

2) ceník vstupenek na památky města Čáslavi, 

3) obchodní marži a doporučenou maloobchodní cenu pro prodej propagačních materiálů v Informačním centru 

v Čáslavi, dle důvodové zprávy. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/230/2021                                                                                                                                                                       Nákup odpadových nádob  

– Výběr dodavatele 

Rada města Čáslavi  

a) schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup odpadových nádob“ uchazeče CONTENUR 

Czech Republic s.r.o., IČ: 054 54 825, se sídlem: Vodní 214, 783 45 Senice, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou 

cenou; 

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

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

 
Nadlimitní veřejná zakázka 

RM/231/2021                                                                                                                    3. etapa rekonstrukce budovy Dusíkova divadla v Čáslavi  

– Výběr zhotovitele – část 3 a 4 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje dodavatele nadlimitní veřejné zakázky s názvem „3. etapa rekonstrukce budovy Dusíkova divadla v 

Čáslavi“ – dílčí část 3 (Komplexní repase divadelních křesel a čalouněných prvků v hlavním sálu budovy divadla) 

uchazeče RENO DESIGN, s. r. o., IČ: 255 51 728, se sídlem: U Lihovaru 582, 679 21 Černá Hora, který podal 

nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, 

2) schvaluje dodavatele nadlimitní veřejné zakázky s názvem „3. etapa rekonstrukce budovy Dusíkova divadla v 

Čáslavi“ – dílčí část 4 (Repase hodnotných prvků interiéru v hlavním sálu budovy divadla) uchazeče AKANT ART, v. 

o. s., IČ: 256 86 763, se sídlem: Celniční 238/3, 198 00 Praha, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, 

3) pověřuje starostu města uzavřením příslušných smluv s vybranými uchazeči postupem stanoveným v § 124 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, případně postupem stanoveným v ZZVZ.  

 
RM/232/2021                             Souhlas s podáním žádosti a přijetím dotace z rozpočtu SK ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek 

Městským muzeem a knihovnou Čáslav 

Rada města Čáslavi souhlasí s podáním žádosti a přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 

fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Podpora kultury Městským muzeem a knihovnou Čáslav, 

IČ: 004 72 867, se sídlem: Husova 291/13, 286 01 Čáslav, ve znění dle důvodové zprávy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

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


