
                        Č.j.:  25555/2020 

 

Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ z 25. zasedání  
konaného ve středu, 02.09.2020 

RM/393/2020                                                                                                                __                                                                Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 

 

Schválení programu jednání 

Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

Poskytnutí individuální dotace na TOI TOI CUP 2020 

Schválení přijetí dotace z rozpočtu Státního fondu podpory investic a souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace 

Podlimitní veřejná zakázka 

„Cyklostezka Čáslav – Filipov (3)“ – Vyloučení uchazeče / výběr zhotovitele  

Smlouva o smlouvě budoucí na realizaci přeložky distribučního zařízení - ul. Masarykova v Čáslavi 

Úklidové práce v bytovém domě v ul. Přemysla Otakara II, č.p. 86 v Čáslavi 

Modernizace alianční infrastruktury 

Prodej nákladního přívěsu  

Schválení zůstatku investiční dotace ve fondu investic ZŠ Čáslav, Sadová 

Schválení změny Odpisového plánu pro rok 2020 ZŠ Čáslav, Sadová 

Souhlas zřizovatele s přijetím finančního účelového daru na Projekt „Bezpečná škola“ v ZŠ Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 182 

Uzavření Dodatku č. 2 k Rámcové dohodě číslo VS 418181 uzavřené dne 20.08.2013 

Rozšíření služby iCloud a schválení způsobu úhrady 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Doporučení ZM - Vstup města Čáslavi do MAS Lípa pro venkov z.s. prostřednictvím DSO Mikroregion Čáslavsko 

Rezignace zastupitele MUDr. Jana Spáčila na mandát zastupitele a potvrzení náhradníka na uprázdněný mandát 

Doporučení ZM - Rozpočtové opatření č. 4/2020 

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce jednatel/ka společnosti Čáslavská servisní, s.r.o. 

RŮZNÉ: 

- Svatby: 09 – 12/2020 
 

RM/394/2020                                                     Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

Rada města Čáslavi schvaluje přijetí dotace ve výši 100.000 Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 

Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmana“ a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace na realizaci akce Čáslavské slavnosti 2020, ve znění 

dle důvodové zprávy.  
 

RM/395/2020                                                                                                                        Poskytnutí individuální dotace na TOI TOI CUP 2020 

Rada města Čáslavi neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Čáslavi na TOI TOI CUP 2020.  
 

RM/396/2020                                                                                                   Schválení přijetí dotace z rozpočtu Státního fondu podpory investic 

a souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje čerpání dotace z rozpočtu Státního fondu podpory investic v rámci dotačního programu „Výstavba pro 

obce“ na akci „Stavební úpravy domu č.p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání na sociální dům“, 

2) pověřuje starostu města uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace, 

3) pověřuje starostu města podpisem Pověřovacího aktu. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/397/2020                                                                                                                                                        „Cyklostezka Čáslav – Filipov (3)“  

– výběr zhotovitele  

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako dodavatele podlimitní veřejné zakázky „Cyklostezka Čáslav – Filipov (3)“ uchazeče 

Konstrukce a dopravní stavby, s. r. o., IČ: 284 47 085, Zbraslavice 2; 285 21 Zbraslavice, který podal nabídku 

s nejnižší nabídkovou cenou, 

2) pověřuje starostu města uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem postupem stanoveným v § 124 ZZVZ, 

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

RM/398/2020                                           „Smlouva o smlouvě budoucí na realizaci přeložky distribučního zařízení - ul. Masarykova v Čáslavi“ 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120076193 mezi městem Čáslav a společností ČEZ Distribuce, 

a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 247 29 035, která je vyvolaná stavbou „Stavební úpravy domu č. p. 288/9 v 

Čáslavi se změnou v užívání“.  
 

 

 
 

 



RM/399/2020                                                                                      Úklidové práce v bytovém domě v ul. Přemysla Otakara II, č.p. 86 v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje, aby byla uzavřena smlouva na úklidové práce v bytovém domě v ul. Přemysla Otakara 

II, č.p. 89, v Čáslavi s firmou Zuzana Buštová, IČ: 883 82 303, Nad Rezkovcem 1004/25, 286 01 Čáslav. 
 

RM/400/2020                                                                                                                                                     Modernizace alianční infrastruktury 

Rada města Čáslavi souhlasí se stavbou: „Čáslav – modernizace alianční infrastruktury 21. zTL (rekonstrukce VPD a 

PD), výtlačný řad na ČOV“ a využití pozemku p.č. 2009/11 v k.ú. Čáslav. 
 

RM/401/2020                                                                                                                                                                      Prodej nákladního přívěsu  

Rada města Čáslavi schvaluje prodej nákladního přívěsu TK9PV07N1C1PT2069, registrační značka 3S2 5776, za 

cenu obvyklou 4.000,- Kč + náklady za převod panu J. S. 
 

RM/402/2020                                                                                          Schválení zůstatku investiční dotace ve fondu investic ZŠ Čáslav, Sadová 

Rada města Čáslavi schvaluje zůstatek investiční dotace ve fondu investic Základní školy Čáslav, Sadová 1756, okres 

Kutná Hora, na rok 2020, dle předložené žádosti.  
 

RM/403/2020                                                                                                Schválení změny Odpisového plánu pro rok 2020 ZŠ Čáslav, Sadová 

Rada města Čáslavi schvaluje změnu Odpisového plánu Základní školy Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora, na 

rok 2020, dle předložené žádosti.   
 

RM/404/2020                                                                 Souhlas zřizovatele s přijetím finančního účelového daru na Projekt „Bezpečná škola“ 

v ZŠ Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 182 

Rada města Čáslavi souhlasí s přijetím finančního účelového daru pro ZŠ Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 182, 

okres Kutná Hora, v celkové výši 48.000 Kč, na projekt „Bezpečná škola“, dle důvodové zprávy.  
 

RM/405/2020                                                                       Uzavření Dodatku č. 2 k Rámcové dohodě číslo VS 418181 uzavřené dne 20.08.2013 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č.2 k Rámcové dohodě číslo VS/418181 (164/2013), uzavřené dne 

20.08.2013 mezi Městem Čáslav a společností O2 Czech Republic a.s., z důvodu uvedeného v důvodové zprávě.  
 

RM/406/2020                                                                                                                            Rozšíření služby iCloud a schválení způsobu úhrady 

Rada města Čáslavi schvaluje 

a) rozšíření služby iCloud (záloha dat) na kapacitu 2TB, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě, 

b) způsob úhrady za službu iCloud). 
 

Doporučení ZM  

RM/407/2020                                                     Vstup města Čáslavi do MAS Lípa pro venkov z.s. prostřednictvím DSO Mikroregion Čáslavsko 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi 

a) bere na vědomí vstup města Čáslavi do MAS Lípa pro venkov z.s. prostřednictvím DSO Mikroregion Čáslavsko  

b) schvaluje zaplacení členského příspěvku města Čáslav prostřednictvím DSO Mikroregion Čáslavsko ve výši 

309.780,- Kč pro rok 2020.  
 

RM/408/2020                        Rezignace zastupitele MUDr. Jana Spáčila na mandát zastupitele a potvrzení náhradníka na uprázdněný mandát 

Rada města Čáslavi  

a) bere na vědomí, že písemnou rezignací zanikl ke dni 25.08.2020 mandát zastupitele MUDr. Jana Spáčila,  

b) osvědčuje, že se zastupitelkou města Čáslavi stala náhradnice z kandidátní listiny ČSSD paní Bohumila Chalupová.  
 

Doporučení ZM  

RM/409/2020                                                                                                                                                                Rozpočtové opatření č. 4/2020 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení:  

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 dle předloženého návrhu. Rekapitulace: 

upravené příjmy 301.075,47 tis. Kč, upravené výdaje 383.075,07 tis. Kč, financování plus 81.999,60 tis. Kč. 
 

RM/410/2020                                                   Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce jednatel/ka společnosti Čáslavská servisní, s.r.o. 

Rada města Čáslavi schvaluje vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce jednatel/ka společnosti Čáslavská 

servisní, s.r.o., IČ: 264 89 678, nám. Jana Žižky z Trocnova 74/11, Čáslav-Staré Město, 286 01 Čáslav. 

 

 

 

 

 

 

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


