
                         Číslo jednací: MěÚ/5844/2021/SEK 

 

 

Rada města Čáslavi 

 

USNESENÍ ze 4. zasedání konaného ve středu 24.2.2021 

 

 
 

RM/56/2021                                                                                                                    __                                                              Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z jednání RM 10.2.2021 

Smlouva o nakládání s odpadem č. S/22500203/001/2021/ŽO pro rok 2021 

Veřejná podlimitní sektorová zakázka 

„Rekonstrukce tepelných sítí v ulici Žitenická (2)“ – Schválení výběru dodavatele 

Nadlimitní veřejná zakázka 

„3. etapa rekonstrukce budovy Dusíkova divadla v Čáslavi“ – Zahájení zadávacího řízení 

Veřejné zakázka malého rozsahu 

„Obnova veřejné zeleně v Čáslavi – následné péče - pro roky 2021 a 2020“ - Zahájení zadávacího řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Nákup dvou žacích komunálních traktorů“ – Výběr dodavatele 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Zahradní úpravy včetně instalace závlahového systému v parku u J. Žižky“ – Výběr dodavatele 

Souhlas s registrací Města Čáslavi a jeho sportovních zařízení v Rejstříku sportu 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – program SPORT – Úprava čl. IV, odst. 2 

Přijetí dotace z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR a souhlas s uzavřením Smlouvy č. 1191100066 o poskytnutí podpory na akci   

   „Pořízení komunálního elektromobilu pro měst Čáslav“ 

Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a souhlas s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Vybudování psí louky   

   v Čáslavi“ 

Schválení uzavření Darovací smlouvy mezi MgA A. Formanem a MgA N. Procházkovou 

Přechodná úprava provozu na místní komunikaci v ul. R. Těsnohlídka a ve vnitrobloku v ul. R. Těsnohlídka  

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

Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 2422 v k.ú. Čáslav 

Schválení vzoru Veřejnoprávní smlouvy o dotaci – Domov důchodců Čáslav 

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

Schválení dodavatele na pořízení nové signalizace v Domově důchodců v Čáslavi 

Přidělení bytu č. 2 v DPS v č.p. 1710 ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Ukončení členství a jmenování nového člena do Komise pro zdravotnictví a sociální věci 

Schválení Kritérií pro poskytnutí a vyúčtování finančních prostředků z rozpočtu města Čáslavi o poskytnutí dotací z Programu podpory 

sociálních služeb a služeb ve zdravotnictví na ro k 2021 

Schválení Odpisového plánu pro rok 2021 ZŠ Čáslav, Masarykova 357 

Schválení Odpisového plánu pro rok 2021 ZŠ Čáslav, Sadová 1756 

Schválení Odpisového plánu pro rok 2021 Městského muzea a knihovny Čáslav 

Schválení nominace členky Komise pro regeneraci kulturních památek 

Schválení ukončení působení a schválení nového zástupce ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Žádost o dotaci na sportovní akci – Myslivecký spolek Kluky 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Přírodní zahrada ZŠ Čáslav náměstí“ - Vyloučení uchazeče z výběrového řízení 

                                                                - Zrušení zadávacího řízení 

„Přírodní zahrada ZŠ Čáslav náměstí (2) - Zahájení zadávacího řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – oprava veřejného osvětlení na Lochách“ – Výběr zhotovitele  

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitel/ka - Městské muzeum a knihovna Čáslav 

RŮZNÉ: 

• EKO-KOM, a.s. – Informace o vytříděném odpadu za období 1.10.-31.12.2020 

• Svaz měst a obcí ČR – Vstupní dopis 

 
                                                                                                                                                      Kontrola plnění usnesení z jednání RM 10.2.2021 

Rada města Čáslavi bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 10.2.2021. 

 
RM/57/2021                                                                                         Smlouva o nakládání s odpadem č. S/22500203/001/2021/ŽO pro rok 2021 

Rada města Čáslavi souhlasí s uzavřením Smlouvy o nakládání s odpadem č. S/22500203/001/2021/ŽO pro rok 2021. 

 
Veřejná podlimitní sektorová zakázka 

RM/58/2021                                                                                                                                 „Rekonstrukce tepelných sítí v ulici Žitenická (2)“  

Schválení výběru dodavatele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako zhotovitele veřejné podlimitní sektorové zakázky s názvem „Rekonstrukce tepelných sítí v ulici 

Žitenická (2)“, jejímž zadavatelem byla Čáslavská servisní, s. r. o., společnost 100% vlastněná městem a zajišťující 



vytápění bytových domů v sídlišti R. Těsnohlídka – Žitenická v Čáslavi, firmu ROKOS STAVBY s.r.o., IČ: 294 14 431, 

se sídlem: Čáslav-Nové Město, Trnková 1816, 286 01 Čáslav, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější, 

2) pověřuje jednatele Čáslavské servisní, s. r. o., pana Jana Dobřického, uzavřením smlouvy s vybraným 

uchazečem. 
 

Nadlimitní veřejná zakázka 

RM/59/2021                                                                                                                  „3. etapa rekonstrukce budovy Dusíkova divadla v Čáslavi“  

Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi schvaluje vyhlášení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „3. etapa 

rekonstrukce budovy Dusíkova divadla v Čáslavi“ s tím, že výběr zhotovitele veřejné zakázky bude proveden formou 

otevřeného řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
 

Veřejné zakázka malého rozsahu 

RM/60/2021                                                                                         „Obnova veřejné zeleně v Čáslavi – následné péče - pro roky 2021 a 2020“  

Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova veřejné zeleně v Čáslavi – 

následné péče - pro roky 2021 a 2020“ formou uzavřené výzvy dle směrnice č. 1/2019 (včetně jejích dodatků), která 

upravuje postup při pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek,  

 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/61/2021                                                                                                                                           „Nákup dvou žacích komunálních traktorů“  

Výběr dodavatele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup dvou žacích komunálních traktorů“ uchazeče 

Agrometall, s. r. o.; IČ: 465 08 244, se sídlem: Nový Dvůr 938, 538 03 Heřmanův Městec, 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/62/2021                                                                                      „Zahradní úpravy včetně instalace závlahového systému v parku u J. Žižky“  

Výběr dodavatele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Zahradní úpravy včetně instalace závlahového 

systému v parku u J. Žižky“ uchazečku Ing. Annu Rajchmanovou; IČ: 886 23 637, se sídlem: Svatý Mikuláš 163, 284 

01 Kutná Hora, která podala 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. 
 

RM63/2021                                                                                Souhlas s registrací Města Čáslavi a jeho sportovních zařízení v Rejstříku sportu 

Rada města Čáslavi souhlasí s registrací Města Čáslavi a jeho sportovních zařízení v Rejstříku sportu. 
 

RM/64/2021                                                                     Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – program SPORT – Úprava čl. IV, odst. 2 
Rada města Čáslavi souhlasí s úpravou znění čl. IV., odst. 2 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, která je 

uzavírána na základě poskytnutí dotace z rozpočtu města Čáslavi z Programu SPORT. 
 

RM/65/2021                                                                                                            Přijetí dotace z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR 

a souhlas s uzavřením Smlouvy č. 1191100066 o poskytnutí podpory na akci „Pořízení komunálního elektromobilu pro měst Čáslav“ 

Rada Města Čáslavi 

1) schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní 

prostředí“, 

2) pověřuje starostu města uzavřením Smlouvy č. 1191100066 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR. 
    

RM/66/2021                                                                                                                                        Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje 

a souhlas s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Vybudování psí louky v Čáslavi“ 

Rada Města Čáslavi 

1) schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci MŮJ KRAJ - participativní rozpočet Středočeského 

kraje“, 

2) pověřuje starostu města uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 



 

RM/67/2021                                                                                                     Schválení uzavření Darovací smlouvy mezi MgA A. F. a MgA N. P. 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření darovací smlouvy s MgA. A. F. a MgA. N. P., dle důvodové zprávy. 
 

RM/68/2021                                  Přechodná úprava provozu na místní komunikaci v ul. R. Těsnohlídka a ve vnitrobloku v ul. R. Těsnohlídka  

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka místní komunikace v ul. R. Těsnohlídka a ve vnitrobloku v ul. R. 

Těsnohlídka v Čáslavi, souhlasí s přechodnou úpravou provozu na místní komunikaci v ul. R. Těsnohlídka a ve 

vnitrobloku v ul. R. Těsnohlídka v Čáslavi, z důvodu obnovy vodovodu a kanalizace za podmínek uvedených 

v důvodové zprávě. 
 

RM/69/2021                                                                                          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, zapsaný 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/70/2021                                                                                          Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 2422 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 2422, zapsaný 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/71/2021                                                                                       Schválení vzoru Veřejnoprávní smlouvy o dotaci – Domov důchodců Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje vzor Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy 

činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, 

zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 

2021, evidenční číslo smlouvy poskytovatele S-0508/SOC/2021 a Přílohu č. 1 Položkové čerpání rozpočtu sociální 

služby, dle důvodové zprávy.   
 

RM/72/2021                                                                         Žádost Domova důchodců v Čáslavi o uvolnění finančního prostředků z Fondu stáří 

Rada města schvaluje uvolnění finančních prostředků z Fondu stáří v částce 1.000.000 Kč na pořízení signalizace 

„Sestra a pacient“ na budově č.p. 59 v Domově důchodců v Čáslavi, dle důvodové zprávy.   
 

RM/73/2021                                                                               Schválení dodavatele na pořízení nové signalizace v Domově důchodců v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje jako dodavatele signalizace „Sestra a pacient“ pro Domov důchodců v Čáslavi, na 

budovu č.p. 59., firmu CODACO ELECTRONIC, s.r.o., IČ: 253 63 312, se sídlem: Hemy 25, Valašské Meziříčí, dle 

důvodové zprávy.   
 

RM/74/2021                                                                   Ukončení členství a jmenování nového člena do Komise pro zdravotnictví a sociální věci 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje odvolání paní Ireny Řezníčkové z Komise pro zdravotnictví a sociální věci města Čáslavi,  

2) schvaluje jmenování paní Miroslavy Kubové do Komise pro zdravotnictví a sociální věci města Čáslavi. 
 

RM/75/2021                                                       Schválení Kritérií pro poskytnutí a vyúčtování finančních prostředků z rozpočtu města Čáslavi 

o poskytnutí dotací z Programu podpory sociálních služeb a služeb ve zdravotnictví na ro k 2021 

Rada města Čáslavi schvaluje Kritéria pro poskytnutí a vyúčtování finančních prostředků (dotací) z Programu 

podpory sociálních služeb a služeb ve zdravotnictví, včetně formuláře žádosti a vyúčtování poskytnuté dotace, dle 

důvodové zprávy. 
 

RM/76/2021                                                                                               Schválení Odpisového plánu pro rok 2021 ZŠ Čáslav, Masarykova 357 

Rada města Čáslavi schvaluje Odpisový plán Základní školy Čáslav, IČ: 750 34 824, se sídlem: Masarykova 357, 286 

01 Čáslav, okres Kutná Hora, na rok 2021, dle předložené žádosti. 
 

RM/77/2021                                                                                                      Schválení Odpisového plánu pro rok 2021 ZŠ Čáslav, Sadová 1756 

Rada města Čáslavi schvaluje Odpisový plán Základní školy Čáslav, IČ: 711 76 683, se sídlem: Sadová 1756, 286 01 

Čáslav, okres Kutná Hora, na rok 2021, dle předložené žádosti. 
 

RM/78/2021                                                                                 Schválení Odpisového plánu pro rok 2021 Městského muzea a knihovny Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje Odpisový plán Městského muzea a knihovny Čáslav, IČ: 004 72 867, se sídlem: Husova 

291, 286 01 Čáslav, okres Kutná Hora, na rok 2021, dle předložené žádosti. 
 

RM/79/2021                                                                                               Schválení nominace členky Komise pro regeneraci kulturních památek 

Rada města Čáslavi schvaluje nominaci člena Komise pro regeneraci kulturních památek – Ing. Lucii Bilou. 



 

RM/80/2021                         Schválení ukončení působení a schválení nového zástupce ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 

Rada města Čáslavi schvaluje  

1) ukončení působení zástupkyně ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – Mgr. Pavly Obořilové,  

2) nového zástupce do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – Mgr. Filipa Velímského, Ph.D. 
 

RM/81/2021                                                                                                                 Žádost o dotaci na sportovní akci – Myslivecký spolek Kluky 

Rada města Čáslavi neschvaluje poskytnutí dotace na sportovní akci „Čáslavský pohár ve střelbě na baterií“ pro 

žadatele Myslivecký spolek Kluky, IČ: 638 40 685. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/82/2021                                                                                                                                                    „Přírodní zahrada ZŠ Čáslav náměstí“ 

Vyloučení uchazeče z výběrového řízení 

                                                                Zrušení zadávacího řízení 

                                                                                                                                                                  „Přírodní zahrada ZŠ Čáslav náměstí (2)“ 

Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi: 

1) schvaluje vyloučení uchazeče Ateliér Vejtán s.  r. o., Jindřicha Plachty 596/8, 150 00 Praha 5, IČ: 07686251 

z výběrového řízení s názvem „Přírodní zahrada ZŠ Čáslav náměstí“ z důvodu uvedeného v důvodové zprávě, 

2) schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Přírodní zahrada ZŠ Čáslav 

náměstí“ z důvodu uvedeného v důvodové zprávě, 

3) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Přírodní zahrada ZŠ Čáslav náměstí 

(2)“, kdy zadavatelem bude příspěvková organizace města - Základní škola Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 182, 

okres Kutná Hora, a to formou uzavřené výzvy v souladu se směrnicí zadavatele pro zadávání veřejných zakázek –  

Dodatkem č. 1 k Nařízení č. 1/2012, a dále s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 v platném 

znění, 

4) schvaluje, aby v rámci zadání veřejné zakázky pod názvem „Přírodní zahrada ZŠ Čáslav náměstí (2)“ byly 

obeslány výzvou k podání nabídky firmy uvedené v důvodové zprávě.  
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/83/2021                                                                                                                                „Čáslav – oprava veřejného osvětlení na Lochách“  

Výběr zhotovitele  

Rada města Čáslavi schvaluje přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Čáslav – oprava veřejného osvětlení na 

Lochách“ 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 z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 
 

RM/84/2021                                                                         Výběrové řízení na obsazení funkce ředitel/ka - Městské muzeum a knihovna Čáslav 

Rada města Čáslavi po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitel/ka příspěvkové 

organizace Městské muzeum a knihovna Čáslav. 
 

 

 

 

                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                        

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


