
                               

     
Číslo jednací: MěÚ/45713/2021/SEK 

 

 

Rada města Čáslavi 

 

USNESENÍ z 26. zasedání konaného ve středu 27.10.2021 

 

 
RM/475/2021                                                                                                                    __                                                            Program zasedání 
Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z RM – 13.10.2021 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Přírodní zahrada ZŠ Čáslav náměstí (3)“ – Schválení výběru zhotovitele 

Veřejná zakázka – jednací řízení bez uveřejnění 

„3. etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 1 – stavební práce v historické části budovy divadla (JŘBU)“ – Dodatek č. 1 ke 

Smlouvě o dílo 

Nadlimitní veřejná zakázka 

„3. etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 2 – pořízení divadelní techniky (osvětlení, ozvučení)“ – Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav - oprava povrchů MK v ul. Čeplova a v ul. Lípová“ - 2. část VZ – „Oprava povrchů MK v ul. Lípová - Uzavření Dodatku č. 2 ke 

Smlouvě o dílo 

Veřejná zakázka 

„Opravy hradebního pásma v Čáslavi / hradby“ – Schválení Příkazní smlouvy 

Schválení Stanoviska k rekonstrukci výtvarné učebny ZŠ Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 182 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 2312 v k.ú. Čáslav 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 2089 v k.ú. Čáslav 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 2038/1, p.č. 2038/2, p.č. 2038/3 a p.č. 2040/1 v k.ú. Čáslav 

Schválení Odpisového plánu 2021 - ZUŠ J. L. Dusíka Čáslav 

DODATEČNÉ ZPRÁVY:00 

Příloha č. 7/1 ke Smlouvě o nájmu tepelných zařízení... 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Nákup vozidla Mitsubishi L200 – Výběr dodavatele 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Nákup vozidla koda Fabia NEW Ambition 1,0 TSI – Výběr dodavatele 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Oprava bytu č. 4 v domě č.p. 640, v ul. Boženy Němcové v Čáslavi – Výběr dodavatele 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Oprava bytu č. 6 v domě č.p. 640, v ul. Boženy Němcové v Čáslavi – Výběr dodavatele 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY / RŮZNÉ: 

Nabídka vozidla OA Škoda Fabia - HZS Kutná Hora 

 

                                                                                                                                                  Kontrola plnění usnesení z jednání RM /13.10.2021/ 

Rada města Čáslavi bere na vědomí plnění usnesení z jednání rady města ze dne 13.10.2021. 

 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/476/2021                                                                                                                                            „Přírodní zahrada ZŠ Čáslav náměstí (3)“ 

- Schválení výběru zhotovitele 

Rada města Čáslavi: 

1) schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Přírodní zahrada ZŠ Čáslav náměstí (3)“, 

kdy zadavatelem je příspěvková organizace města - Základní škola Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres 

Kutná Hora, uchazeče RoČe stav s.r.o., IČ: 021 58 035, se sídlem: Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno, jehož nabídka 

byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, 

2) pověřuje ředitele Základní školy Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, Mgr. Tomáše Hasíka, 

uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem v souladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým v nabídce 

vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. 

 

 
Veřejná zakázka – jednací řízení bez uveřejnění 

RM/477/2021               „3. etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 1 – stavební práce v historické části budovy divadla (JŘBU)“ 

 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 73/2021 mezi Městem Čáslav a firmou PWB 

stavby, s. r. o.; IČ: 014 34 837, se sídlem: Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9, na realizaci stavby „III. 

etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 1 – stavební práce v historické části budovy divadla (JŘBU)“. 



 
Nadlimitní veřejná zakázka 

RM/478/2021                            „3. etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 2 – pořízení divadelní techniky (osvětlení, ozvučení)“ 

 – Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 81/2021 mezi Městem Čáslav a firmou 

MusicData, s. r. o.; IČ: 262 27 142, se sídlem: Optátova 708/37, 637 00 Brno, na realizaci stavby „III. etapa 

rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 2 – pořízení divadelní techniky (osvětlení, ozvučení)“. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/479/2021                                   „Čáslav - oprava povrchů MK v ul. Čeplova a ul. Lípová“ - 2. část VZ – „Oprava povrchů MK v ul. Lípová  

- Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 72/2021 mezi Městem Čáslav a společností 

SILNICE ČÁSLAV s.r.o., IČ 284 47 085, se sídlem: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice na akci „Čáslav – oprava 

povrchů MK v ul. Čeplova a ul. Lípová“, 2. část VZ – „Oprava povrchů MK v ul. Lípová“.  
 

Veřejná zakázka 

RM/480/2021                                                                                                                                   „Opravy hradebního pásma v Čáslavi / hradby“  

– Schválení Příkazní smlouvy 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na akci „Opravy hradebního pásma v Čáslavi / hradby, dle 

důvodové zprávy. 
 

RM/481/2021                                                Schválení Stanoviska k rekonstrukci výtvarné učebny ZŠ Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 182 

Rada města Čáslavi schvaluje Stanovisko k rekonstrukci výtvarné učebny ZŠ Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 

182, okr. Kutná Hora, dle důvodové zprávy.  
 

RM/482/2021                                                                                    Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 2312, v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 2312, 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 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, v souladu 

se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 21.05.2020 v rozsahu dle geometrického plánu č. 

3384-757/2021 v celkové výměře 2 bm. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene 

v celkové výši 1.000,- Kč + platná sazba DPH. 
 
RM/483/2021                                                                                        Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 2089 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 2089, 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 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, v souladu 

se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 21.05.2020 v rozsahu dle geometrického plánu č. 

3385-858/2021 v celkové výměře 79 bm. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene 

v celkové výši 7.900,- Kč + platná sazba DPH. 
 
RM/484/2021                    Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 2038/1, p.č. 2038/2, p.č. 2038/3 a p.č. 2040/1 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 2038/1, p.č. 2038/2, p.č. 

2038/3 a p.č. 2040/1, 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 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v celkové 

výši 53.100,- Kč + platná sazba DPH. 
 

RM/485/2021                                                                                                             Schválení Odpisového plánu 2021 - ZUŠ J. L. Dusíka Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje Odpisový plán na rok 2021 Základní umělecké školy J. L. Dusíka Čáslav, IČ: 708 70 

012, se sídlem: Jeníkovská 222, okr. Kutná Hora, dle důvodové zprávy.  
 

RM/486/2021                                                                                                                          Příloha č. 7/1 ke Smlouvě o nájmu tepelných 

zařízení... 

Rada města Čáslavi schvaluje změnu Přílohy č. 7/1 ke Smlouvě o nájmu tepelných zařízení mezi městem Čáslav a 

spol. Čáslavská servisní, s.r.o., IČ: 264 89 678, se sídlem: nám. Jana Žižky z Trocnova 74/11, 286 01 Čáslav, ze dne 

25.10.2001. Tato příloha obsahuje seznam pronajatých tepelných zařízení a mění se takto: 

… ze seznamu pronajatých tepelných zařízení se vypouští kotelna K II v ul. R. Těsnohlídka, č.p. 1540 v Čáslavi. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/487/2021                                                                                                                              Nákup vozidla Mitsubishi L200 – Výběr dodavatele 

Rada města Čáslavi schvaluje přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup vozidla Mitsubishi L200“ dle 

směrnice č. 1/2019, která upravuje pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, z důvodů uvedených v důvodové zprávě.  

 



Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/488/2021                                                                                              Nákup vozidla koda Fabia NEW Ambition 1,0 TSI – Výběr dodavatele 

Rada města Čáslavi schvaluje přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup vozidla Škoda Fabia NEW 

Ambition 1,0 TSI“ dle směrnice č. 1/2019, která upravuje pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z důvodů uvedených v důvodové zprávě.  

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/489/2021                                                                                                      Oprava bytu č. 4 v domě č.p. 640, v ul. Boženy Němcové v Čáslavi 

 – Výběr dodavatele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava bytu č. 4 v domě č.p. 640 Boženy Němcové 

v Čáslavi“ uchazeče Vestaj s.r.o., IČ: 272 13 901, se sídlem: Chrást 45, 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. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/490/2021                                                                                                      Oprava bytu č. 6 v domě č.p. 640, v ul. Boženy Němcové v Čáslavi  

– Výběr dodavatele 
 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava bytu č. 6 v domě č.p. 640 Boženy Němcové v 

Čáslavi“ uchazeče Vestaj s.r.o., IČ: 272 13 901, se sídlem: Chrást 45, 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


