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Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ z 19. zasedání  
konaného ve středu, 10.6.2020 

 

 

 
RM/269/2020                                                                                                                __                                 Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 

 

Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z jednání RM 27.05. a MRM 03.06.2020 

Poskytnutí individuální dotace pro Klub rodáků a přátel města Čáslavě 

Převod práv a povinností vyplývajících z Opční smlouvy 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – oprava veřejného osvětlení v ul. Bojovníků za svobodu“ – Zahájení zadávacího řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – oprava povrchu komunikace Kalabousek/Lochy“ – Zahájení zadávacího řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Oprava a údržba vnitřního vodovodu MŠ Čáslav středisko Bojovníků za svobodu“ – Schválení výběru zhotovitele 

Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace 

Změna přílohy č. 5 ke Smlouvě o nájmu tepelných zařízení  

Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 1715/1, 1715/16, 1715/38, 1726/14, 1726/15, 1732/14, 2079/1, 

2080/3, 2082/3 vše v k.ú. Čáslav 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 112, p.č. 266/16, p.č. 266/17, p.č. 266/19, p.č. 266/20, p.č. 266/23, 

p.č. 266/25, p.č. 266/26, p.č. 266/27, p.č. 266/28, p.č. 266/29, p.č. 266/32, p.č. 266/33, p.č. 266/35, p.č. 266/36, p.č. 266 /37, 

p.č. 266/38, p.č. 266/46, p.č. 266/52, p.č. 266/42, p.č. 1755/3, p.č. 1755/5, p.č. 1755/9, p.č. 1755/11, p.č. 1757/1, p.č. 1758/2, 

p.č. 1960/5, p.č. 1960/1, p.č. 1960/2, p.č. 1960/3 vše v k.ú. Čáslav 

Prominutí 30% nájmu – nebytový prostor v č.p. 74 – Orion, spol. s.r.o. 

Prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství – Farní sbor Českobratrské církve v Čáslavi 

Schválení odpisového plánu pro rok 2020 – Domov důchodců Čáslav 

Souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru pro MěN v Čáslavi 

Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru pro MěN v Čáslavi 

Souhlas s přesunem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a čerpání fondu investic MŠ Čáslav 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Doporučení ZM - Delegování zástupců města Čáslavi na valné hromady společností: 

- MVE PLUS, s.r.o. 

- VHS Vrchlice Maleč, a.s. 

- VODOVODY a KANALIZACE Havlíčkův Brod, a.s. 

Doporučení ZM - Obecně závazná vyhláška města Čáslavi č. 3/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města 

Čáslavi č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

Mobilní Rozhlas – uzavření smlouvy 

Dlužníci – 05/2020 

Doporučení ZM - Obecně závazná vyhláška města Čáslavi č. 2/2020 o regulaci používání zábavní pyrotechniky 

Akční plán pro město Čáslav na období 2020 – 2023 

RŮZNÉ: 

Rozpis (rozdělení) svateb v období 4.7. – 19.9.2020 

Výsledky města Čáslavi v systému EKO-KOM za rok 2019 

Termíny rady města v období letních prázdnin 2020 

F. T. – připomenutí dvou slavných čáslavských rodáků (DZ 17025/2020) 

 
                                                                                             Kontrola plnění usnesení z jednání RM 27.05. a MRM 03.06.2020 

Rada města Čáslavi bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 13.05.2020 a ze 

zasedání mimořádné rady města konané dne 19.05. 2020. 

 
RM/270/2020                                                              Poskytnutí individuální dotace pro Klub rodáků a přátel města Čáslavě 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města pro Klub rodáku a 

přátel města Čáslavě ve výši 9.000 Kč, ve znění dle důvodové zprávy. 
 



RM/271/2020                                                                                       Převod práv a povinností vyplývajících z Opční smlouvy 

Rada města Čáslavi schvaluje dohodu o převodu práv a povinností vyplývajících z Opční 

smlouvy k bytu č. 2 v domě č.p. 1706 v ul. Jeníkovská, v Čáslavi, mezi paní M.Š., panem 

T.H. a paní I.O. 
 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/272/2020                                                                      „Čáslav – oprava veřejného osvětlení v ul. Bojovníků za svobodu“  

– Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi  

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

veřejného osvětlení v ul. Bojovníků za svobodu“ 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/273/2020                                                                                 „Čáslav – oprava povrchu komunikace Kalabousek/Lochy“ 

– Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi  

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

povrchu komunikace Kalabousek/Lochy“ 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/274/2020                                          „Oprava a údržba vnitřního vodovodu MŠ Čáslav středisko Bojovníků za svobodu“  

– Schválení výběru zhotovitele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje, jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Oprava a údržba 

vnitřního vodovodu MŠ Čáslav středisko Bojovníků za svobodu“, účastníka výběrového řízení  

Karla Janáka, IČ: 629 48 237, se sídlem: Kosmonautů 218, 285 71 Vrdy, jehož nabídka byla 

vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, 

2) pověřuje starostu města uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem. 

 
RM/275/2020                    Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace 

Rada města Čáslavi, jako zástupce zřizovatele Městského muzea a knihovny Čáslav,  

1) schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje Středočeského Fondu kultury a 

obnovy památek na nákup technického vybavení a mobiliáře, 

2) pověřuje starostu města uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.  

 

 
RM/276/2020                                                                                  Změna přílohy č. 5 ke Smlouvě o nájmu tepelných zařízení  

Rada města Čáslavi schvaluje změnu přílohy č. 5/1 ke Smlouvě o nájmu tepelných zařízení uzavřené 

dne 25.10.2001, mezi Městem Čáslav a společností Čáslavská servisní, s.r.o., IČ: 264 89 678, se 

sídlem: nám. Jana Žižky z Trocnova 74/11, 286 01 Čáslav, takto: 

Ze seznamu pronajatých tepelných zařízení se od 01.06.2020 vypouští kotelna umístěná v ul. 

Jeníkovská, č.p. 1696 v Čáslavi a kotelna umístěná v ul. Jeníkovská, č.p. 1697 v Čáslavi, z důvodu 

uvedeného v důvodové zprávě.  

 

 



RM/277/2020                                                                                       Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích 

p.č. 1715/1, 1715/16, 1715/38, 1726/14, 1726/15, 1732/14, 2079/1, 2080/3, 2082/3 vše v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 1715/1, p.č. 

1715/16, p.č. 1715/38, 1726/14, p.č. 1726/15, p.č. 1732/14, p.č. 2079/1, p.č. 2080/3, p.č. 2082/2, 

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 GasNet, s.r.o., se 

sídlem Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene ze dne 25.01.2018, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3282-1826/2020 

v celkové výměře 632,13 m2. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného 

břemene v celkové výši 63.300,- Kč + platná sazba DPH. 

 
RM/278/2020                                                                                          Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích 

p.č. 112, p.č. 266/16, p.č. 266/17, p.č. 266/19, p.č. 266/20, p.č. 266/23, p.č. 266/25, p.č. 266/26, p.č. 266/27, p.č. 266/28, p.č. 

266/29, p.č. 266/32, p.č. 266/33, p.č. 266/35, p.č. 266/36, p.č. 266/37, p.č. 266/38, p.č. 266/46, p.č. 266/52, p.č. 266/42, p.č. 

1755/3, p.č. 1755/5, p.č. 1755/9, p.č. 1755/11, p.č. 1757/1, p.č. 1758/2, p.č. 1960/5, p.č. 1960/1, p.č. 1960/2, p.č. 1960/3 vše v 

k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 112, p.č. 

266/16, p.č. 266/17, p.č. 266/19, p.č. 266/20, p.č. 266/23, p.č. 266/25, p.č. 266/26, p.č. 266/27, p.č. 

266/28, p.č. 266/29, p.č. 266/32, p.č. 266/33, p.č. 266/35, p.č. 266/36, p.č. 266/37, p.č. 266/38, p.č. 

266/46, p.č. 266/52, p.č. 266/42, p.č. 1755/3, p.č. 1755/5, p.č. 1755/9, p.č. 1755/11, p.č. 1757/1, p.č. 

1758/2, p.č. 1960/5, p.č. 1960/1, p.č. 1960/2, p.č. 1960/3, 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 GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940/96, Klíše, 400 01 

Ústí nad Labem, v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 

16.01.2019, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3273-14242/2020 v celkové výměře 475,61 m2. 

Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v celkové výši 47.600,- 

Kč + platná sazba DPH.  

 
RM/279/2020                                                               Prominutí 30% nájmu – nebytový prostor v č.p. 74 – Orion, spol. s.r.o. 

Rada města Čáslavi schvaluje prominutí 30% nájmu pronajatého nebytového prostoru v budově č.p. 

74, na náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi, velkoobchodu Orion, spol. s.r.o. IČ: 481 55 403, se 

sídlem: Nedošín 132, Litomyšl, z důvodu čerpání státní dotace COVID NÁJEMNÉ od 01.04.2020 do 

30.06.2020. 

 
RM/280/2020                  Prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství – Farní sbor Českobratrské církve v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství, z důvodu 

umístění lešení při rekonstrukci bašty č. 6 za evangelickým kostelem, za období od 01.03.2020 do 

31.05.2020, na p.č. 118/1 v k.ú. Čáslav, Farnímu sboru Českobratrské církve v Čáslavi, IČ: 464 

05 461, se sídlem: Jana Karafiáta 159/16, 286 01 Čáslav.  

 
RM/281/2020                                                                 Schválení odpisového plánu pro rok 2020 – Domov důchodců Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje odpisový plán Domova důchodců v Čáslavi, IČ: 486 77 787, se sídlem: 

Nazaret 94, 286 01 Čáslav, dle předložené žádosti, která je součástí důvodové zprávy.   

 
RM/282/2020                                                                       Souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru pro MěN 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 finančního daru, účelově určeného, na 

vybavení Městské nemocnice v Čáslavi, od obce Vrdy, v částce 50.000 Kč, dle důvodové zprávy. 

 
RM/283/2020                                                                           Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru pro MěN 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 věcného daru pro Městskou nemocnici 

v Čáslavi, od NADACE KŘIŽOVATKA – 8 ks Baby senzorů v celkové hodnotě cca 16.000 Kč, dle 

důvodové zprávy.  
 

 

 



RM/284/2020                                             Souhlas s přesunem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic 

a čerpání fondu investic MŠ Čáslav 

Rada města Čáslavi souhlasí s přesunem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic 

školy a schvaluje čerpání fondu investic Mateřské školy v Čáslavi, okres Kutná Hora, dle důvodové 

zprávy. 

 
Doporučení ZM  

RM/285/2020                                                                     Delegování zástupců města Čáslavi na valné hromady společností: 

 MVE PLUS, s.r.o. 

 VHS Vrchlice Maleč, a.s. 

 VODOVODY a KANALIZACE Havlíčkův Brod, a.s. 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi, podle ust. § 84 odst. 2 písm. f), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 

v platném znění 

I) deleguje zástupce města Čáslavi na valné hromady společnosti MVE PLUS, s.r.o., se sídlem: Hejdof 

1666, Čáslav, pana Martina Horského, místostarostu města Čáslavi; 

II) deleguje zástupce města Čáslavi na valné hromady společnosti VHS Vrchlice-Maleč, a.s, se sídlem: 

Ku Ptáku 387, Kutná Hora, JUDr. Vlastislava Málka, starostu města Čáslavi; 

III) deleguje zástupce města Čáslavi na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův 

Brod, a.s., se sídlem: Žižkova ulice 832, Havlíčkův Brod, JUDr. Vlastislava Málka, starostu města 

Čáslavi. 

 
Doporučení ZM  

RM/286/2020                                                                                               Obecně závazná vyhláška města Čáslavi č. 3/2020, 

kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení:  

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Čáslavi č. 3/2020, kterou se 

mění Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 
RM/287/2020                                                                                                                       Mobilní Rozhlas – uzavření smlouvy 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytování služeb komunikačního ekosystému 

Mobilní Rozhlas“ se společností Neogenia s.r.o., IČ: 291 98 950, se sídlem: Hybešova 42, 602 00 

Brno, a to na dobu určitou, od 01.07.2020 do 01.07.2021, za podmínek uvedených v příloze. 

 
Doporučení ZM  

RM/288/2020                          Obecně závazná vyhláška města Čáslavi č. 2/2020 o regulaci používání zábavní pyrotechniky 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Čáslavi č. 2/2020 o regulaci 

používání zábavní pyrotechniky. 

 
RM/289/2020                                                                                             Akční plán pro město Čáslav na období 2020 – 2023 

Rada města Čáslavi schvaluje Akční plán pro město Čáslav na období 2020 - 2023, dle důvodové zprávy. 

 

 
 

 

 

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

        místostarosta                                                                      starosta 
 


