
 

 

                                   
Číslo jednací: MěÚ/17127/2022/SEK 

 

Rada města Čáslavi 

 

USNESENÍ ze 7. zasedání v roce 2022 konaného ve středu 9.3.2022 
 

 
RM/70/2022                                                                                                                        __                                                          Program zasedání 
Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 

V. Málek přednesl program dnešního zasedání. 
Valná hromada – Dusíkovo divadlo, s.r.o. 

Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z RM – 23.2.2022, MRM – 1.3.2022 

Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2021 a výsledků hospodaření za rok 2021 vč. přidělení do fondů: 

 a), b) Domov důchodců Čáslav 

 c), d) Dům dětí a mládeže Čáslav 

 e), f) Mateřská škola Čáslav 

 g), h) Městské muzeum a knihovna Čáslav  

ch), i) Městská nemocnice Čáslav  

 j), k) Základní škola Čáslav, Masarykova 357 

 l), m) Základní škola Čáslav, nám. J. Žižky z Trocnova 182 

 n), o) Základní škola Čáslav, Sadová 1756 

 p), q) Základní umělecká škola J. L. Dusíka Čáslav 

Podlimitní veřejná zakázka 

„Mateřská škola Čáslav formou Design&build“ - Zahájení zadávacího řízení, schválení zadávací dokumentace a pověření hodnotící komise 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Restaurování malované opony v Dusíkově divadle Čáslav“ - Zahájení zadávacího řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – oprava MK v ul. Žitenická“ - Výběr zhotovitele 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav chodník ve Vrchovské ulici“ - Výběr zhotovitele 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Oprava bazénové technologie – koupaliště Vodranty“ - Přidělení veřejné zakázky 

Veřejná zakázka 

„KSÚS – Přeložka sítí na mostě v ul. Pražská“ – Uzavření Dodatku č. 1  

Smlouva o zprostředkování burzovních obchodů č. 123/2021 – Uzavření Dodatku č.1 

Doporučení ZM - Rozdělení příspěvku od AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. v roce 2022 

Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Žitenická a křiž. ul. Žitenická s ul. Sadová, ul. V Toufárně a ul. R. Těsnohlídka v Čáslavi 

Obnovení platnosti vyhrazeného parkovacího místa v ul. R. Těsnohlídka u č.p. 1525 v Čáslavi 

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa na parkovišti v ul. Pražská u č.p. 1624/63 v Čáslavi 

Doporučení ZM – Záměr odkoupit pozemek pod chodníkem, který je součástí pozemku p.č. 1776/36 v k.ú. Čáslav 

Uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě (pronájem části pozemku p.č. 3/5 v k.ú. Žáky) 

Souhlas zřizovatele se zahájením výběrového řízení – „VZMR - Výběr společnosti zajišťující likvidaci odpadů ve zdravotnictví“ v Městské 

nemocnici Čáslav 

Souhlas zřizovatele se zahájením výběrového řízení – „VZMR – Nákup sanitního vozu“ v Městské nemocnici Čáslav 

Souhlas zřizovatele se zahájením výběrového řízení – „Výběr společnosti zajišťující dodání 4 kusů pohonu a čidel dveří operačních sálů“ v 

Městské nemocnici Čáslav 

Uzavření Smlouvy o spolupráci při zprostředkování zaměstnání s firmou STARSTAFF Slovakia, s.r.o. 

Přidělení sociálního bytu č. 6 v č.p. 640, ul. Boženy Němcové v Čáslavi 

Přidělení sociálního bytu č. 9 v č.p. 939, ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi 

Poskytnutí individuální dotace spolku SK Barbora z.s. 

 

DODATEČNÁ ZPRÁVA: 

Výtvarná soutěž „Čáslav Miloši Formanovi – výtvarné dílo na Komenského náměstí“ - Zahájení zadávacího řízení + pověření poroty 
 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY / RŮZNÉ: 

Přehled dlužníků - únor 2022 

 
RM/71/2022                                                                                                       Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2021  

Domov důchodců Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje účetní závěrku Domova důchodců Čáslav, Nazaret č.p. 94 a č.p. 95, 286 01 Čáslav, IČ: 

486 77 787, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021. 

 
RM/72/2022                                                                                                                                           Schválení výsledku hospodaření za rok 2021 

Domov důchodců Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje výsledek hospodaření Domova důchodců Čáslav, Nazaret č.p. 94 a č.p. 95, 286 01 

Čáslav, IČ: 486 77 787, za rok 2021, včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů, dle předložené 

žádosti, bez výhrad. 



 
RM/73/2022                                                                                                       Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2022  

Dům dětí a mládeže Čáslav  
Rada města Čáslavi schvaluje účetní závěrku Domu dětí a mládeže Čáslav, Jeníkovská 222, 286 01 Čáslav, IČ: 705 

66 399, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021. 

 
RM/74/2022                                                                                                                                           Schválení výsledku hospodaření za rok 2021 

Dům dětí a mládeže Čáslav  
Rada města Čáslavi schvaluje výsledek hospodaření Domu dětí a mládeže Čáslav, Jeníkovská 222, 286 01 Čáslav, IČ: 

705 66 399, za rok 2021, včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů, dle předložené žádosti, bez 

výhrad. 

 
RM/75/2022                                                                                                       Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2021  

Mateřská škola Čáslav  
Rada města Čáslavi schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Čáslav, Jahodová 1454, 286 01 Čáslav, IČ: 750 34 832, 

sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021. 
 
RM/76/2022                                                                                                                                           Schválení výsledku hospodaření za rok 2021 

Mateřská škola Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy Čáslav, Jahodová 1454, 286 01 Čáslav, IČ: 

750 34 832, za rok 2021, včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů, dle předložené žádosti, bez 

výhrad. 

 
RM/77/2022                                                                                                       Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2021  

Městské muzeum a knihovna Čáslav  

Rada města Čáslavi schvaluje účetní závěrku Městského muzea a knihovny Čáslav, Husova 291, 286 01 Čáslav, IČ: 

004 72 867, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021. 

 
RM/78/2022                                                                                                                                           Schválení výsledku hospodaření za rok 2021 

Městské muzeum a knihovna Čáslav  

Rada města Čáslavi schvaluje výsledek hospodaření Městského muzea a knihovny Čáslav, Husova 291, 286 01 

Čáslav, IČ: 004 72 867, za rok 2021, včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů, dle předložené 

žádosti, bez výhrad. 

 
RM/79/2022                                                                                                       Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2021  

Městská nemocnice Čáslav  

Rada města Čáslavi schvaluje účetní závěrku Městské nemocnice Čáslav, Jeníkovská 348, 286 01 Čáslav, IČ: 008 73 

764, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021. 

 
RM/80/2022                                                                                                                                           Schválení výsledku hospodaření za rok 2021 

Městská nemocnice Čáslav  

Rada města Čáslavi schvaluje výsledek hospodaření Městské nemocnice Čáslav, Jeníkovská 348, 286 01 Čáslav, IČ: 

008 73 764, za rok 2021, včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů, dle předložené žádosti, bez 

výhrad. 

 
RM/81/2022                                                                                                       Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2021  

Základní škola Čáslav, Masarykova 357 

Rada města Čáslavi schvaluje účetní závěrku Základní školy Čáslav, Masarykova 357, 286 01 Čáslav, IČ: 750 

34 824, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021. 

 
RM/82/2022                                                                                                                                           Schválení výsledku hospodaření za rok 2021 

Základní škola Čáslav, Masarykova 357 

Rada města Čáslavi schvaluje výsledek hospodaření Základní školy Čáslav, Masarykova 357, 286 01 Čáslav, IČ: 750 

34 824, včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů, dle předložené žádosti, bez výhrad. 

 
RM/83/2022                                                                                                       Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2021  

Základní škola Čáslav, nám. J. Žižky z Trocnova 182 

Rada města Čáslavi schvaluje účetní závěrku Základní školy Čáslav, nám. J. Žižky z Trocnova 182, 286 01 Čáslav, 

IČ: 495 41 030, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021. 

 
RM/84/2022                                                                                                                                           Schválení výsledku hospodaření za rok 2021 

Základní škola Čáslav, nám. J. Žižky z Trocnova 182 

Rada města Čáslavi schvaluje výsledek hospodaření Základní školy Čáslav, nám. J. Žižky z Trocnova 182, 286 01 

Čáslav, IČ: 495 41 030, včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů, dle předložené žádosti, bez 

výhrad. 



RM/85/2022                                                                                                       Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2021  

Základní škola Čáslav, Sadová 1756 

Rada města Čáslavi schvaluje účetní závěrku Základní školy Čáslav, Sadová 1756, 286 01 Čáslav, IČO 711 76 683, 

sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021. 

 
RM/86/2022                                                                                                                                           Schválení výsledku hospodaření za rok 2021 

Základní škola Čáslav, Sadová 1756 

Rada města Čáslavi schvaluje výsledek hospodaření Základní školy Čáslav, Sadová 1756, 286 01 Čáslav, IČO 711 

76 683, včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů, dle předložené žádosti, bez výhrad. 

 
RM/87/2022                                                                                                       Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2021  

           Základní umělecká škola J. L. Dusíka Čáslav  
Rada města Čáslavi schvaluje účetní závěrku Základní umělecké školy J. L. Dusíka, Čáslav, Jeníkovská 222, 286 01 

Čáslav, IČ: 708 70 012, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021. 

 
RM/88/2022                                                                                                                                           Schválení výsledku hospodaření za rok 2021 

   Základní umělecká škola J. L. Dusíka Čáslav  
Rada města Čáslavi schvaluje výsledek hospodaření Základní umělecké školy J. L. Dusíka Čáslav, Jeníkovská 222, 

286 01 Čáslav, IČ: 708 70 012, včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů, dle předložené žádosti, 

bez výhrad. 

 
Podlimitní veřejná zakázka 

RM/89/2022                                                                                                                                     „Mateřská škola Čáslav formou Design&build“ 

 – Zahájení zadávacího řízení, schválení zadávací dokumentace a pověření hodnotící komise 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Mateřská škola Čáslav formou 

Design&Build“ 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; 

2) schvaluje zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Mateřská škola Čáslav formou 

Design&Build“; 

3) pověřuje v zastoupení zadavatele města Čáslav otevíráním obálek na podlimitní veřejnou zakázku s názvem 

„Mateřská škola Čáslav formou Design&Build“ a dále jejich posouzením a hodnocením komisi ve složení dle 

důvodové zprávy. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/90/2022                                                                                                                  „Restaurování malované opony v Dusíkově divadle Čáslav“  

– Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi schvaluje  

a) zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Restaurování malované opony v Dusíkově 

divadle Čáslav“ formou uzavřené výzvy v souladu se směrnicí upravující postup při pořizování zboží, služeb a prací 

požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;  

b) aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány výzvou k podání nabídky.  

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/91/2022                                                                                                                                                     „Čáslav – oprava MK v ul. Žitenická“ 

 – Výběr zhotovitele 

Rada města Čáslavi schvaluje přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Čáslav – oprava MK v ul. Žitenická“ 

dle směrnice S-02, která upravuje postup při 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/92/2022                                                                                                                                                       „Čáslav chodník ve Vrchovské ulici“  

– Výběr zhotovitele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Čáslav – chodník ve Vrchovské ulici“ uchazeče TES 

spol. s r.o.; IČ: 475 39 330, Vrchovská1354, 286 01 Čáslav, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou; 

2) schvaluje uzavření příslušné smlouvy s vybraným zhotovitelem v souladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým 

v nabídce vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. 
 

 

 

 

 

 

 



Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/93/2022                                                                                                                          „Oprava bazénové technologie – koupaliště Vodranty“ 

 – Přidělení veřejné zakázky 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava bazénové technologie – koupaliště Vodranty“ 

uchazeče BAZENSERVIS s r.o.; IČ: 64791661, Čapkova 538, 517 21 Týniště nad Orlicí, 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 

RM/94/2022                                                                                                                                       „KSÚS – Přeložka sítí na mostě v ul. Pražská“ 

 – Uzavření Dodatku č. 1  

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o společném zadání veřejné zakázky č. 

16/970/KH/JER/PŠ (resp. č. 126/2020), uzavřenou mezi Městem Čáslav a Krajskou správou a údržbou silnic 

Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, související 

s rekonstrukcí mostu v ul. Pražská, Čáslav, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. 

 
RM/95/2022                                                                                                                Smlouva o zprostředkování burzovních obchodů č. 123/2021  

– Uzavření Dodatku č.1 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zprostředkování burzovních obchodů č. 123/2021, 

uzavřenou mezi Městem Čáslav a firmou PROSPEKSA, a. s., IČ: 26421542, Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5, 

z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 

 
Doporučení ZM  

RM/96/2022                                                                                           Rozdělení příspěvku od AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. v roce 2022 

Rada města Čáslavi doporučuje přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozdělení příspěvku na podporu sportovních, kulturních a sociálních aktivit ve 

městě Čáslavi, formou objednání reklamní a propagační činnosti od pořadatelů těchto aktivit, pro rok 2022 od 

společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. příjemcům ve výši: 

 

Organizace Výše příspěvku 

AC Čáslav                          15 000,00 Kč 

Bluegrassová asociace ČR (Banjo Jamboree Čáslav) 20 000,00 Kč 

Čáslavská servisní s.r.o. 101 000,00 Kč 

Domov důchodců Čáslav     60 000,00 Kč 

FK Čáslav z.s. 100 000,00 Kč 

Hokejový klub Čáslav      50 000,00 Kč 

Tenisový klub Čáslav       15 000,00 Kč 

TJ Sokol Čáslav                 20 000,00 Kč 

V-Team Čáslav                15 000,00 Kč 

 
RM/97/2022                                                                       Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Žitenická a křiž. ul. Žitenická s ul. Sadová, 

ul. V Toufárně a ul. R. Těsnohlídka v Čáslavi 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka místní komunikace v ul. Žitenická a křiž. ul. Žitenická s ul. Sadová, ul. 

V Toufárně a ul. R. Těsnohlídka v Čáslavi, 

1) souhlasí s přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou místní komunikace v ul. Žitenická a křiž. ul. Žitenická 

s ul. Sadová, ul. V Toufárně a ul. R. Těsnohlídka v Čáslavi z důvodu obnovy povrchu komunikace za podmínek 

uvedených v důvodové zprávě a 

2) souhlasí s objízdnou trasou dle přiložené situace. 

 
RM/98/2022                                                                         Obnovení vyhrazeného parkovacího místa v ul. R. Těsnohlídka u č.p. 1525 v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje obnovení platnosti vyhrazeného parkovacího místa v ul. R. Těsnohlídka u č.p. 1525 v 

Čáslavi pro žadatele pana J. R. v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi č. 4/2019, o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství v platném znění na dobu 2 let. 
  

RM/99/2022                                               Zřízení vyhrazeného platnosti parkovacího místa na parkovišti v ul. Pražská u č.p. 1624/63 v Čáslavi 

Rada města Čáslavi neschvaluje zřízení vyhrazeného parkovacího místa na parkovišti v ul. Pražská v Čáslavi pro 

žadatele Ing. P. Ch. 
 

 



Doporučení ZM  

RM/100/2022                                                       Záměr odkoupit pozemek pod chodníkem, který je součástí pozemku p.č. 1776/36 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi doporučuje přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr odkupu pozemku pod chodníkem, který je součástí pozemku p.č. 

1776/36 o celkové výměře 311 m2, nacházející se v k.ú. Čáslav, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, od paní D. R., z důvodu uvedeném v důvodové zprávě. 

 
RM/101/2022                                                                Uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě (pronájem části pozemku p.č. 3/5 v k.ú. Žáky) 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 30.10.2015. na pronájem části 

pozemku p.č. 3/5 o výměře 265 m2, nacházející se v k.ú. Žáky, který je zapsaný na LV č. 10042 u Katastrálního úřadu 

pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, k užívání jako zahrádky, za cenu 5,- Kč/m2/rok na dobu 

neurčitou, paní I. N. z důvodu uvedeném v důvodové zprávě. 

 
RM/102/2022                                                                                                                            Souhlas zřizovatele se zahájením výběrového řízení 

– „VZMR - Výběr společnosti zajišťující likvidaci odpadů ve zdravotnictví“ v Městské nemocnici Čáslav 

Rada města Čáslavi souhlasí se zahájením zadávacího řízení VZMR - otevřená výzva - Výběr společnosti zajišťující 

likvidaci odpadů ve zdravotnictví v Městské nemocnici Čáslav, dle důvodové zprávy. 

 
RM/103/2022                                                                                                                            Souhlas zřizovatele se zahájením výběrového řízení 

– „VZMR – Nákup sanitního vozu“ v Městské nemocnici Čáslav 

Rada města Čáslavi souhlasí se zahájením zadávacího řízení VZMR - uzavřená výzva - Nákup sanitního vozu pro 

Městskou nemocnici Čáslav, dle důvodové zprávy. 

 
RM/104/2022                                                                                                                              Souhlas zřizovatele se zahájením výběrového řízení 

– „Výběr společnosti zajišťující dodání 4 kusů pohonu a čidel dveří operačních sálů“ v Městské nemocnici Čáslav 

Rada města Čáslavi souhlasí se zahájením výběrového řízení - výběr společnosti zajišťující dodání 4 kusů pohonu a 

čidel dveří operačních sálů v Městské nemocnici Čáslav, dle důvodové zprávy. 

 
                                                                Uzavření Smlouvy o spolupráci při zprostředkování zaměstnání s firmou STARSTAFF Slovakia, s.r.o. 

Rada města Čáslavi bere na vědomí uzavření Smlouvy o spolupráci při zprostředkování zaměstnání mezi firmou 

STARSTAFF Slovakia, s.r.o. a Městskou nemocnicí Čáslav, dle důvodové zprávy. 

 
RM/105/2022                                                                                              Přidělení sociálního bytu č. 6 v č.p. 640, ul. Boženy Němcové v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení sociálního bytu č. 6, v domě č.p. 640, v ul. Boženy Němcové v Čáslavi paní V. 

K., na dobu určitou – do 31.12.2022, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

 
RM/106/2022                                                                                            Přidělení sociálního bytu č. 9 v č.p. 939, ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení sociálního bytu č. 9, v domě č.p. 939 v ul. Jiřího z Poděbrad paní A. Z., na 

dobu určitou – do 30.6.2022, za podmínek uvedených v důvodové zprávě 

 
RM/107/2022                                                                                                                         Poskytnutí individuální dotace spolku SK Barbora z.s. 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální dotace spolku SK Barbora z.s., ve výši 11.000 Kč, dle důvodové 

zprávy.  

 
Výtvarná soutěž 

RM/108/2022                                                                      Výtvarná soutěž „Čáslav Miloši Formanovi – výtvarné dílo na Komenského náměstí“  

- Zahájení zadávacího řízení + pověření poroty 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení soutěže na výtvarné dílo „Čáslav Miloši Formanovi – výtvarné dílo na Komenského náměstí “ 

včetně soutěžních podmínek s tím, že výběr soutěžního návrhu bude proveden v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek. 

2) v zastoupení zadavatele města Čáslavi pověřuje porotu k hodnocení a výběru soutěžního návrhu ve složení: 2 řádní 

členové poroty - závislí, 3 řádní členové poroty - nezávislí, 2 náhradníci poroty – závislí, 1 náhradník poroty - 

nezávislý. 
 

 

 

 

 

 

 

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

 


