
Číslo jednací: MěÚ/11787/2022/SEK 

 

 

    
Zastupitelstvo města Čáslavi 

 

USNESENÍ z 1. zasedání konaného v pondělí, 7.2.2022 
 
ZM/1/2022                                                                        __                                                                    Hlasování pomocí elektronického systému 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje hlasování pomocí elektronického systému. 

 
ZM/2/2022                                 __                                                                                                                                      Ověřovatelé dnešního zápisu 

Zastupitelstvo města Čáslavi určuje ověřovatele zápisu Mgr. Renatu Vaculíkovou a Mgr. Jaroslava Vostrovského.  

 
ZM/3/2022                                                                                           ___                                                                           Členové návrhové komise 

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

 
ZM/4/2022                                         __                                                                 ____    _                                                 Program dnešního zasedání  

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání:   
Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM 13.12.2021 

Udělení čestného občanství města Čáslavi MUDr. Jiřímu Kunáškovi 

Dotazy a připomínky občanů 

Rozpočtové opatření č. 7/2021 

Rozpočtové opatření č. 1/2022 

Výjimka z Pravidel pro pořizování změn Územního plánu Čáslav 

Uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti 

Uzavření Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti 

Vyhodnocení dotací z rozpočtu města Čáslavi na rok 2022 – program SPORT 

Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2021 

Plán kontrolní činnosti na rok 2022 pro Finanční výbor 

Záměr koupě pozemků - p.č. 685/72 a 298/33 a 298/34 v k.ú. Čáslav  

Zrušení usnesení č. ZM/84/2019 + Záměr koupě části pozemku č. 1594 a koupě pozemku st.p.č. 3831 v k.ú. Čáslav 

Koupě pozemku č. 659/3 a části pozemku 658/74 v k.ú. Čáslav 

Prodej pozemku - p.č. 2038/1 v k.ú. Čáslav 

Záměr prodeje části pozemku p.č. 197/2 v k.ú. Čáslav 

Předání vodovodního a kanalizačního řádu v oblasti Na Skále v Čáslavi spol. VHS 

Dotazy a připomínky zastupitelů 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY / RŮZNÉ: 

Aktuální informace z Městské nemocnice Čáslav 

 
ZM/5/2022                                                                                                                      ____                                                                  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 

13.12.2021, č.j.: MěÚ/66729/2021/SEK. 

 
ZM/6/2022                                                                                                            Udělení čestného občanství města Čáslavi MUDr. Jiřímu Kunáškovi 

Zastupitelstvo města Čáslavi, v souladu s § 84 ods.2 písm. t) zákona o obcích, uděluje čestné občanství města Čáslavi 

panu MUDr. Jiřímu Kunáškovi za jeho dlouholetou obětavou práci v čáslavské nemocnici a za jeho občanskou 

angažovanost ve prospěch města Čáslavi v oblasti zdravotnictví. 

 
                                                                                                                                                                                       Rozpočtové opatření č. 7/2021 

Zastupitelstvo města Čáslavi bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 7/2021 dle předloženého návrhu. 

Rekapitulace: 

  Upravený rozpočet po 6. úpravě 7. úprava Upravený rozpočet po 7. úpravě 

Příjmy celkem 428 226,75 395,95 428 622,70 

Výdaje celkem 447 404,08 -2 373,05 445 031,03 

Saldo: Příjmy – výdaje -19 177,33 2 769,00 -16 408,33 

 

 

 



ZM/7/2022                                                                                                                                                                         Rozpočtové opatření č. 1/2022 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2022 Města Čáslavi, dle předloženého návrhu, a bere 

na vědomí přílohu č. 1. 

 

Položka PŘÍJMY 
Schválený rozpočet města RO č.1 Upravený rozpočet města 

1xxx Daňové příjmy 203 000,00 0,00 203 000,00 

2xxx Nedaňové příjmy 36 595,00 0,00 36 595,00 

3xxx Kapitálové příjmy 364,00 0,00 364,00 

4xxx Přijaté transfery 26 500,00 0,00 26 500,00 

Příjmy celkem   266 459,00 0,00 266 459,00 

Položka VÝDAJE       

5xxx   224 694,45 67 197,38 291 891,83 

z toho:         

5331 MŠ příspěvek na provoz 4 953,00 0,00 4 953,00 

5331 ZŠ Náměstí příspěvek 3 951,00 0,00 3 951,00 

5331 ZŠ Masarykova příspěvek 3 201,00 0,00 3 201,00 

5331 ZŠ Sadová příspěvek 4 777,00 235,00 5 012,00 

5331 ZUŠ příspěvek 951,00 0,00 951,00 

5331 Muzeum a knihovna příspěvek 8 694,00 0,00 8 694,00 

5213 Dusíkovo divadlo dotace 6 200,00 0,00 6 200,00 

5213 Čáslavská servisní příspěvek 6 000,00 0,00 6 000,00 

5331 DDaM příspěvek 1 180,00 0,00 1 180,00 

5331 Městská nemocnice příspěvek 15 000,00 0,00 15 000,00 

5221 Anima příspěvek 5 700,00 0,00 5 700,00 

5331 Domov důchodců příspěvek 7 000,00 0,00 7 000,00 

6xxx   38 505,20 18 237,00 56 742,20 

Výdaje celkem   263 199,65 85 434,38 348 634,03 

Saldo: Příjmy – 

výdaje   3 259,35 -85 434,38 -82 175,03 

Položka Financování (třída 8)       

8xxx   -3 259,35 85 434,38 82 175,03 

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněny na internetu viz https://monitor.statnipokladna.cz 

 
ZM/8/2022                                                                                                                Výjimka z Pravidel pro pořizování změn Územního plánu Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje, dle bodu IX. Pravidel pro pořizování změn Územního plánu Čáslav (dále jen 

„pravidel“), výjimku z ustanovení bodu VI. následovně: Zastupitelstvo města bude návrhy na změny územního plánu 

podané v termínu dle článku V. pravidel projednávat na některém z příštích zasedání zastupitelstva města 

následujících po konci příslušného termínu, tj. po 31.12.2021, v němž byl návrh na změnu územního plánu doručen. 

 
ZM/9/2022                                       Uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy (smlouvy č. 117/2021) o spolupráci při 

zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti s příspěvkovou organizací Integrovaná doprava Středočeského 

kraje, IČ: 05792291, se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 

 
ZM/10/2022                                                                                                           Uzavření Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje uzavření Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti 

s příspěvkovou organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje, IČ: 05792291, se sídlem Sokolovská 100/94, 

Karlín, 186 00 Praha 8, z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 

 
ZM/11/2022                                                                                                                        Vyhodnocení dotací z rozpočtu města Čáslavi na rok 2022  

– program SPORT 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje vyhodnocení a poskytnutí dotací z rozpočtu města Čáslavi pro rok 2022 

z programu SPORT dle přílohy důvodové zprávy. 
 
                                                                                                                                                         Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2021 

Zastupitelstvo města Čáslavi bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti finančního výboru v roce 2021. 
 

https://monitor.statnipokladna.cz/


ZM/12/2022                                                                                                                           Plán kontrolní činnosti na rok 2022 pro Finanční výbor 

Zastupitelstvo města Čáslavi stanoví finančnímu výboru následující úkoly na rok 2022:  

a) poskytování stanovisek k materiálům projednávaným zastupitelstvem, které přímo souvisejí s rozpočtem města,  

b) zpracování souhrnů změn v rozepsaném rozpočtu na základě podkladů od městského úřadu,  

c) provedení namátkové kontroly hospodaření města,  

d) vypracování ekonomického rozboru pronájmu Hotelu Grand za roky 2019 - 2021.  

 
ZM/13/2022                                                                                                         Záměr koupě pozemků - p.č. 685/72 a 298/33 a 298/34 v k.ú. Čáslav  

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr odkoupit pozemky 685/72 o výměře cca 328 m2 ostatní plocha, 298/33 o 

výměře 88 m2 ostatní plocha a pozemek 298/34 o výměře 546 m2 ostatní plocha, v katastrálním území Čáslav, zapsaného 

u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, zahrnuté do správy 

konkurzního řízení s úpadcem Státní statek Čáslav, spravovaného firmou Záveská a spol., v.o.s. za cenu 180 Kč/m2 + 

náklady na realizaci řízení. 

 

ZM/14/2022                                                             ZM/84/2019 + Záměr koupě části pozemku č. 1594 a koupě pozemku st.p.č. 3831 v k.ú. Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi 

1) ruší své usnesení ZM/84/2019 - záměr města koupit část pozemku st.p.č. 1594 o výměře cca 492 m2 a pozemek st.p.č. 

3831 o výměře 39 m2, oba v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Kutná Hora na LV č. 10364 pro obec a katastrální území Čáslav, ve spoluvlastnictví vlastníků domů čp. 

1219, 1220 a 1221, za cenu dle znaleckého posudku a prodat část pozemku st.p.č. 357 o výměře cca 347 m2, 

v katastrálním území Čáslav, zapsaného 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 cenu dle znaleckého posudku + 

platná sazba DPH. Náklady spojené se směnou pozemků bude hradit každá ze stran jednou polovinou. Směna je 

podmíněna prohlášením obou smluvních stran, že nebudou zpětně požadovat vydání bezdůvodného obohacení za užívání 

směnovaných pozemků či jejich částí. 

2) schvaluje záměr města koupit část pozemku č. 1594 o výměru 491 m2 a pozemek st.p.č. 3831 o výměře 39 m2, oba 

v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora 

na LV č. 10364 pro obec a katastrální území Čáslav, ve spoluvlastnictví vlastníků domů čp. 1219, 1220 a 1221, za cenu 

dle znaleckého posudku č. 325/9/2020 a prodat část pozemku st.p.č. 357 o výměře cca 347 m2, v katastrálním území 

Čáslav, zapsaného 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 cenu dle znaleckého posudku č. 325/9/2020. 
 

ZM/15/2022                                                                                                                  Koupě pozemku č. 659/3 a části pozemku 658/74 v k.ú. Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje koupi pozemku 659/3 o výměře 678 m2, ostatní plocha, a části pozemku 658/74 

o výměře 1306 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, zahrnuté do správy konkurzního řízení s úpadcem Státní statek 

Čáslav, spravovaného firmou Záveská a spol., v.o.s. za cenu 450,- Kč/m2 s možností až 500,- Kč/m2. 
 

ZM/16/2022                                                                                                                                                  Prodej pozemku - p.č. 2038/1 v k.ú. Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi neschvaluje prodej pozemku p.č. 2038/1 o výměře 557 m2 v k.ú. Čáslav, zapsaný u 

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, společnosti Profizoo 

s.r.o., se sídlem Pod Divadlem 640, Hlouška, 284 01 Kutná Hora, za cenu dle znaleckého posudku + náklady na realizaci 

a dále bezplatně zřídit věcné břemeno pro město Čáslav za účelem umístění „Vítacího objektu“ umístěného na tomto 

pozemku 

 

ZM/17/2022                                                                                                                                 Záměr prodeje části pozemku p.č. 197/2 v k.ú. Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 197/2 o výměře cca 155 m2, ostatní plocha, 

v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora 

na LV č. 10001, paní J. A., za cenu dle znaleckého posudku + DPH + náklady na realizaci prodeje. 
 

ZM/18/2022                                                                               Předání vodovodního a kanalizačního řádu v oblasti Na Skále v Čáslavi spol. VHS 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje předání vodovodního a kanalizačního řádu v oblasti Na Skále v Čáslavi 

společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s., IČ: 463 569 67, se sídlem: Ku ptáku 387, 284 01 Kutná 

Hora, v souladu se smlouvou o sdružení ze dne 31.8.2000 a naplněním podmínek z dotačního programu pro výstavbu 

nájemních bytů a technické infrastruktury. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Ověřovatelé: 
 
 

 
 

Mgr. Renata Vaculíková v. r.                                                                                               Mgr. Jaroslav Vostrovský v. r. 
          členka zastupitelstva                                                                                                                                                     člen zastupitelstva 


