
                        Č.j.:  33649/2020 

 

Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ z 31. zasedání  
konaného ve středu, 25.11.2020 

 

RM/515/2020                                                                                                                __                                                                Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 

Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z jednání RM 11.11.2020 

Schválení Smlouvy o pořádání všeobecných trhů ve městě Čáslavi 

Schválení termínů konání všeobecných trhů ve městě Čáslavi pro rok 2021 

Doporučení ZM - Rozpočtové opatření č. 6/2020 

Doporučení ZM - Delegace k uskutečňování rozpočtových opatření 

Doporučení ZM - Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi č. 5/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Doporučení ZM - Návrh rozpočtu Města Čáslavi na rok 2021 

Doporučení ZM - Schválení rozdělení výdajů rozpočtu Města Čáslavi v paragrafu 3900 na rok 2021 

Doporučení ZM - Termíny zasedání Zastupitelstva města Čáslavi v roce 2021 

Doporučení ZM – Vstup města Čáslavi do Svazu měst a obcí České republiky 

Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení – KSUS 

   Přeložka sítí na mostě v ul. Pražská v Čáslavi 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Pořízení komunálního vysavače - Výběr dodavatele 

Schválení přijetí finančního daru od spol. Philip Morris na pořízení komunálního vysavače 

Schválení výjimky ve směrnici č. 1/2019 bod I/4b) 

Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování realitních služeb ze dne 1.6.2020  

Kritéria pro poskytnutí dotací z rozpočtu Města Čáslavi na rok 2021 na sportovní činnost 

Přehled neuhrazených pohledávek – byty a nebytové prostory – k 31.10.2020 

Doporučení ZM - Odkup části pozemku p.č. 1727/1 v k.ú. Čáslav 

Souhlas se stavbou „REKO VTL plynovod Čáslav – obchvat“ 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 1966/6 v k.ú. Čáslav 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích st.p.č. 322/1 a p.č. 160/2 v k.ú Čáslav    

Pronájem části pozemku p.č. 1203/2 v k.ú. Čáslav paní M. K. 

Záměr pronájmu nebytového prostoru v budově bez č.p. na pozemku p.č. 2908/3 v ul. Jeníkovská panu V. P. 

Záměr pronájmu nebytového prostoru v budově č.p. 628 v areálu Prokopa Holého v Čáslavi firmě Metrix Invest Group, s.r.o. 

Doporučení ZM - Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na prodej bytů v ul. Prokopa Holého v Čáslavi 

Doporučení ZM – Schválení uzavření Dodatku ke “Smlouvě o smlouvě budoucí kupní o převodu vlastnictví jednotky” - byty v ul. Prokopa  

   Holého v Čáslavi 

Doporučení ZM - převod 14 bytových jednotek č.p. 1706, ul. Jeníkovská v Čáslavi spolu s podíly na společných částech domu 

- prodej příslušných spoluvlastnických podílů 

Přidělení bytu (č. 6) v DPS v domě č.p. 1709, v ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Přidělení bytu (č. 13) v DPS v domě č.p. 1710, v ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Přidělení sociálního bytu (č. 12) v domě č.p. 939, v ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi 

Schválení čerpání finančních prostředků z fondu odměn, souhlas s přesunem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a     

   čerpání fondu investic DDM v Čáslavi 

Podlimitní veřejná zakázka 

Nákup radarového systému úsekového měření rychlosti v kombinaci s měřením okamžité rychlosti – Pověření komise 

Doporučení ZM - Poskytování odměn a ostatních souvisejících plnění uvolněným členům Zastupitelstva města Čáslavi 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Pořízení inteligentních ukazatelů rychlosti ve městě Čáslavi – Dodatek č. 1 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – servis světelného signalizačního zařízení v letech 2020 – 2023“ – Dodatek č. 1 

Vybudování psí louky v Čáslavi – Závazné objednání agility prvků a mobiliáře 

Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru pro MěN v Čáslavi 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Údržba travnatých ploch ve městě Čáslavi v roce 2021“ – návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – oprava chodníku v ul. Malinová“ – uzavření Dohody o spolupráci ke Smlouvě o dílo 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – oprava chodníku v ul. Malinová“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Schválení odchodu a nominace členů ze Sportovní komise  

   Navýšení počtu členů Sportovní komise 

Nákup radarového systému úsekového měření rychlosti v kombinaci s měřením okamžité rychlosti“ - Schválení odmítnutí námitek v rámci    

   výběrového řízení 

Doporučení ZM - Zařazení správního území města Čáslavi do území působnosti MAS Lípa pro venkov z.s. 

 
                                                                                                                                                    Kontrola plnění usnesení z jednání RM 11.11.2020 

Rada města Čáslavi bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 11.11.2020. 



 
RM/516/2020                                                                                                     Schválení Smlouvy o pořádání všeobecných trhů ve městě Čáslavi 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje Smlouvu o pořádání všeobecných trhů ve městě Čáslavi uzavřenou mezi městem Čáslav a společností 

Trhy Aleš, spol. s r.o., IČ: 044 87 524, se sídlem: Na Rozhraní 619/40, 321 00 Plzeň – Litice; 

2) souhlasí s termíny konání všeobecných trhů v termínech: 30.03., 27.04., 25.05., 29.06., 27.07., 31.08., 21.09., 

12.10., 26.10., 16.11., 30.11., 07.12. a 21.12. v roce 2021, organizovaných panem R. A., za podmínek stanovených ve 

smlouvě. 

 
Doporučení ZM 

RM/517/2020                                                                                                                                                                Rozpočtové opatření č. 6/2020 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020 dle předloženého návrhu. Rekapitulace: 

upravené příjmy: 348.463,10 tis. Kč, upravené výdaje: 424.537,95 tis. Kč, financování plus 76.077,27 tis. Kč.  

 

Doporučení ZM 
RM/518/2020                                                                                                                                 Delegace k uskutečňování rozpočtových opatření 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi deleguje svou pravomoc schvalovat rozpočtová opatření [§ 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů] v období od posledního zasedání Zastupitelstva města Čáslavi v 

roce 2020 do konce kalendářních roku 2020, tj. v období od 15.12.2020 do 31.12.2020 včetně, na Radu města Čáslavi. 

Rozpočtová opatření uskutečněná v tomto období dá Rada města Čáslavi na vědomí Zastupitelstvu města Čáslavi na 

jeho prvním zasedání v roce 2021. 

 
Doporučení ZM 

RM/519/2020                                                                                 Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi č. 5/2020 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. 5/2020 o místním poplatku za 

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

 
Doporučení ZM 

RM/520/2020                                                                                                                           Návrh rozpočtu Města Čáslavi na rok 2021 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočet Města Čáslavi na rok 2021 podle předloženého návrhu. Rekapitulace: 

příjmy: 226.414,00 tis. Kč, výdaje: 200.799,00 tis. Kč, financování plus 25.615,00 tis. Kč.  

 

Doporučení ZM 
RM/521/2020                                                                            Schválení rozdělení výdajů rozpočtu Města Čáslavi v paragrafu 3900 na rok 2021 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmou následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozdělení částky 3.725.000,00 Kč určeně v rozpočtu města na rok 2021 na 

dotace na sport, kulturní a spolkovou činnost a na individuální dotace (paragraf 3900 -  ostatní příspěvky) takto: 

Z výše uvedené částky jsou 2.800.000,00 Kč určeny na dotace na sportovní činnost, částka 825.000,00 Kč je určena na 

kulturní a spolkovou činnost a zbývajících 100.000,00 Kč na individuální dotace.   

 

Doporučení ZM 

RM/522/2020                                                                                                   Termíny zasedání Zastupitelstva města Čáslavi v roce 2021 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva města Čáslavi v roce 2021 takto:  

• pondělí - 8.2.2021  

• pondělí - 19.4.2021  

• pondělí - 21.6.2021  

• pondělí - 13.9.2021  

• pondělí - 1.11.2021  

• pondělí - 13.12.2021  

 

Zasedání Zastupitelstva města Čáslavi budou probíhat vždy od 17:00 hodin, na Nové scéně Dusíkova divadla 

v Čáslavi. 
 

 

 



Doporučení ZM 

RM/523/2020                                                                                                    Vstup města Čáslavi do Svazu měst a obcí České republiky 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi  

a) souhlasí se vstupem a členstvím do spolku Svazu měst a obcí České republiky, 

b) schvaluje zaplacení členského příspěvku města Čáslavi pro rok 2021 ve výši 3,12 Kč na obyvatele Čáslavi / rok, 

který bude každý kalendářní rok valorizován o 2 % se zaokrouhlením na 2 desetinná místa, + paušální poplatek ve 

výši 5.000 Kč / rok.  
 

RM/524/2020                               Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení – KSUS 

                                                                                                                                                              Přeložka sítí na mostě v ul. Pražská v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření dohody o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby 

a stavebního povolení mezi Městem Čáslav a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, přísp. org.; 

Zborovská 11, 250 21 Praha 5, IČ: 00066001 související s rekonstrukcí mostu v ulici Pražská, Čáslav.   
 

RM/525/2020                                                                                                                                           Pořízení komunálního vysavače  

- Výběr dodavatele 

Rada města Čáslavi 

1) schvaluje udělení výjimky z procesu stanoveném ve směrnici č. 1/2019 bod I/4a), definující postup při pořizování 

zboží, služeb a prací mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve věci týkající se výběru 

dodavatele komunálního vysavače z důvodu uvedeném v důvodové zprávě, 

2) schvaluje výběr dodavatele komunálního vysavače – firmu Unikont Group s.r.o., IČ: 411 93 113, se sídlem: Služeb 

609/6, 108 00 Praha 10 – Malešice), na základě udělení výjimky ze směrnice, která upravuje postup při pořizování 

zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., č. 01/2019, 

3) schvaluje závazné objednání komunálního vysavače Glutton 2211 E u firmy Unikont Group s.r.o. (IČ: 411 93 113, 

se sídlem: Služeb 609/6, 108 00 Praha 10 – Malešice. 
 

RM/526/2020                                                   Schválení přijetí finančního daru od spol. Philip Morris na pořízení komunálního vysavače 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Darovací smlouvy se společností Philip Morris ČR a.s., na základě které 

Město Čáslav obdrží finanční dar ve výši 568.700,00 Kč na nákup komunálního vysavače.  
 

RM/527/2020                                                                                                                 Schválení výjimky ve směrnici č. 1/2019 bod I/4b) 

                                                                                                      Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování realitních služeb ze dne 1.6.2020  

Rada města Čáslavi 

1) schvaluje udělení výjimky z procesu stanoveném ve směrnici č. 1/2019 bod I/4b), definující postup při pořizování 

zboží, služeb a prací mimo režim zákona č. 134/2016, ve věci týkající se výběru makléře pro prodej bytů ve „2. etapě 

výstavby bytových domů v areálu Prokopa Holého v Čáslavi“, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě, 

2) schvaluje uzavření Dodatku č. 1, včetně přílohy č. 1 – seznam neprodaných bytů, „Smlouvy o poskytování 

realitních služeb“ ze dne 1.6.2020 na dobu určitou – od 1.11.2020 do 31.1.2021, s realitní makléřkou Andreou 

Smešnou, IČ: 016 56 660, se sídlem: Ke Hřišti 20, 285 61 Žleby, přípustné jsou pouze formální úpravy textu.  
 

RM/528/2020                                                                Kritéria pro poskytnutí dotací z rozpočtu Města Čáslavi na rok 2021 na sportovní činnost 

Radou města Čáslavi schvaluje kritéria pro poskytnutí dotace z rozpočtu města Čáslavi na rok 2021 na sportovní 

činnost (paragraf 3900 ostatní příspěvky), a to v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, dle důvodové zprávy.  
 

                                                                                                           Přehled neuhrazených pohledávek – byty a nebytové prostory – k 31.10.2020 

Rada města Čáslavi bere na vědomí přehled pohledávek Města Čáslavi – byty a nebytové prostory k 31.10.2020 – 

současní a odstěhovaní nájemníci. 
 

Doporučení ZM 

RM/529/2020                                                                                                                                     Odkup části pozemku p.č. 1727/1 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení tohoto znění:  

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje odkup části pozemku p.č. 1727/1 o výměře 80 m2 v katastrálním území Čáslav, 

zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 11439, od 

vlastníků pozemku p.č. 1727/1, za cenu dle znaleckého posudku 270,- Kč/m2 + náklady na realizaci řízení. 
 

 

RM/530/2020                                                                                                             Souhlas se stavbou „REKO VTL plynovod Čáslav – obchvat“ 

Rada města Čáslavi souhlasí se stavbou „REKO VTL Čáslav – obchvat“ na pozemcích ve vlastnictví města Čáslav: 

p.č. 541/9, p.č. 535/4, p.č. 609/1, p.č. 643/34, p.č. 840/87, p.č. 2012/12, p.č. 964/95, p.č. 2009/11, p.č. 2016/3, p.č. 

2024 a p.č. 1983/4, vše v k.ú. Čáslav za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
 



 

RM/531/2020                                                                                     Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 1966/6 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 1966/6, 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 Teplická 874/8, 405 02 Děčín, v souladu 

se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 02.07.2019, v rozsahu dle geometrického plánu č. 

3279-382/2020 v celkové výměře 37 bm. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného 

břemene v celkové výši 3.700,- Kč + platná sazba DPH. 

 
RM/532/2020                                                             Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích st.p.č. 322/1 a p.č. 160/2 v k.ú Čáslav  

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku st.p.č. 322/1 a p.č. 160/2 v k.ú. 

Čáslav, zapsaného na LV 2752 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, mezi 

společností Koželuhy Čáslav s.r.o., 8. listopadu 436/48, Břevnov, 169 00 Praha 6, jako budoucím povinným a městem 

Čáslav jako budoucím oprávněným. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně v rámci akce: „Výstavba rodinných domů - 

Koželuhy“. 

 
RM/533/2020                                                                                                              Pronájem části pozemku p.č. 1203/2 v k.ú. Čáslav paní M. K. 

Rada města Čáslavi schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1203/2 o výměře 131 m2, ostatní plocha, v katastrálním 

území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 

10001, za cenu 9,- Kč/m2/rok + DPH 21 %, každoročně navýšená o inflaci, a to na dobu neurčitou s tříměsíční 

výpovědní lhůtou, paní M. K., za účelem parkování. 

 
RM/534/2020                               Záměr pronájmu nebytového prostoru v budově bez č.p., na pozemku p.č. 2908/3 v ul. Jeníkovská panu V. P. 

Rada města Čáslavi schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru v budově bez č.p., na pozemku p.č. 2908/3 

v ul. Jeníkovská, o výměře 92,29 m2, panu V. P., jako skladové prostory do 30.6.2022, za podmínek uvedených 

v důvodové zprávě.  

 
RM/535/2020    Záměr pronájmu nebytového prostoru v budově č.p. 628 v areálu Prokopa Holého v Čáslavi firmě Metrix Invest Group, s.r.o. 

Rada města Čáslavi schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru v budově č.p. 628, jiná stavba, na pozemku 

p.č. st. 996 v areálu Prokopa Holého v Čáslavi, firmě Metrix Invest Group, s.r.o., IČ: 275 45 181, se sídlem: Kraskov 

129, 538 05 Seč, jako skladové prostory na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za podmínek uvedených 

v důvodové zprávě.  

 
Doporučení ZM 

RM/536/2020                                                                       Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na prodej bytů v ul. Prokopa Holého v Čáslavi 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení tohoto znění: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej bytů v bytovém domě, který 

bude vystavěn na části pozemku p.č. 322/1 – ostatní plocha, v k.ú. Čáslav dle projektové dokumentace vypracované 

Ing. Vladimírem Merenusem v bytových domech označených v projektové dokumentaci jako B5 a B6 : 

paní P. P. 

B6–3.NP 

OZNAČENÍ BYTU VELIKOST SKLEP PARKOVACÍ STÁNÍ ZAHRADA m2 CENA 

B03.03 3+kk S37  parkovací stání  0 3 703 000,00 Kč 
 

paní L. B. 

B5 – 4.NP 

OZNAČENÍ BYTU VELIKOST SKLEP PARKOVACÍ STÁNÍ ZAHRADA m2 CENA 

B03.04 3+kk S13  parkovací stání  0 3 703 000,00 Kč 
 

manželé S. 

B5 – 2.NP 

OZNAČENÍ BYTU VELIKOST SKLEP PARKOVACÍ STÁNÍ ZAHRADA m2 CENA 

B01.02 2+kk S03  parkovací stání  0 2 873 000,00 Kč 

Cena zahrnuje podíl na budoucích společných částech nemovitosti, které budou určeny v prohlášení vlastníka. 

Budoucí kupující uhradí náklady za správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
 

 

 

 

 



Doporučení ZM  

RM/537/2020                                               Schválení uzavření Dodatku ke “Smlouvě o smlouvě budoucí kupní o převodu vlastnictví jednotky” 

- byty v ul. Prokopa Holého v Čáslavi 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení tohoto znění: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje uzavření dodatku ke „Smlouvě o smlouvě budoucí kupní o převodu vlastnictví 

jednotky“, jehož předmětem je závazek budoucího prodávajícího Města Čáslav jednotlivým níže uvedeným budoucím 

kupujícím prodat bytovou jednotku s možností výlučně užívat mimo jiné část pozemku – předzahrádku, nyní 

definovanou jako část pozemku parc. č. 322/1 – ostatní plocha v k.ú. Čáslav. Uzavřením dodatku dojde jednak ke 

zvýšení výměry do budoucna výlučně užívané předzahrádky a jednak k navýšení ceny bytu u těchto budoucích 

kupujících, resp. bytových jednotek: 

byt budoucí vlastníci adresa 
cena  

bez DPH 

cena  

s DPH 

B5/B03.01 
P. M. 

M. K. 
 57 225,00  65 809  

B6/B02.01 
M. Č. 

Z. Č. 
 46 550,00  53 533  

B6/B03.01 
Ing. T. F. 

Mgr. K. F. 
 58 800,00  67 620  

B6/B01.01 A. S.  14 052,50  16 160  

dle důvodové zprávy   
 

Doporučení ZM 

RM/538/2020                                - převod 14 bytových jednotek č.p. 1706, ul. Jeníkovská v Čáslavi spolu s podíly na společných částech domu 

                                                      - prodej příslušných spoluvlastnických podílů 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení tohoto znění: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje 

a) převést 14 bytových jednotek, vymezených prohlášením vlastníka č.p.1706 spolu s podíly ve výši 1/14 na 

společných částech domu na pozemku st. p. č. 3354 v katastrálním území Čáslav, v ulici Jeníkovská Čáslav, 

nájemcům těchto bytů dle uzavřených opčních smluv schválených usnesením ZM č. 81/99 ze dne 17.11.1999 

+ náklady na realizaci prodeje. 

b) prodej příslušných spoluvlastnických podílů na pozemku st. p. č. 3354 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

302 m2 v katastrálním území Čáslav v ulici Jeníkovská nájemcům, kteří jsou dle opčních smluv dle usnesení 

ZM č. 81/99 ze dne 17.11.1999 budoucími vlastníky bytových jednotek v doměč.p.1706 za 50% ceny 

pozemku. Cena pozemku ve výši 1 700,- Kč/m2 je stanovena znaleckým posudkem č. 329/13/2020 

vypracovaným Ing. J. H. dne 5.8.2020. 
 

RM/539/2020                                                                                     Přidělení bytu (č. 6) v DPS v domě č.p. 1709, v ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 6 v domě s pečovatelskou službou č.p. 1709, v ul. 

Generála Eliáše v Čáslavi paní D. H., na dobu určitou – 2 roky, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  
 

RM/540/2020                                                                                   Přidělení bytu (č. 13) v DPS v domě č.p. 1710, v ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 13 v domě s pečovatelskou službou č.p. 1710, v ul. 

Generála Eliáše v Čáslavi paní M. D., na dobu určitou – 2 roky, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  
 

RM/541/2020                                                                           Přidělení sociálního bytu (č. 12) v domě č.p. 939, v ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení sociálního bytu č. 12 v domě č.p. 939, v ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi 

manželům O., na dobu určitou – do 31.12.2020, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  
 

RM/542/2020                                                                                                         Schválení čerpání finančních prostředků z fondu odměn, 

souhlas s přesunem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a čerpání fondu investic DDM v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje čerpání finančních prostředků z fondu odměn, souhlasí s přesunem finančních 

prostředků z rezervního fondu do fondu investic organizace a schvaluje čerpání fondu investic Domu dětí a mládeže 

Čáslav, IČ: 705 66 399, se sídlem: Jeníkovská 222, 286 01 Čáslav, dle důvodové zprávy.  
 

RM/543/2020                                                Nákup radarového systému úsekového měření rychlosti v kombinaci s měřením okamžité rychlosti  

– Pověření komise 

Rada města Čáslavi, v zastoupení zadavatele Města Čáslavi, pověřuje otevíráním nabídek na podlimitní veřejnou 

zakázku s názvem: „Nákup radarového systému úsekového měření rychlosti v kombinaci s měřením okamžité 

rychlosti“ a dále jejich posouzením a hodnocením, komisi ve složení: starosta a místostarosta města, tajemník, vedoucí 

Odboru investic a dotační specialista MěÚ Čáslav. Náhradníky jsou: vedoucí Odboru správy majetku a referent 

oddělení investic MěÚ v Čáslavi, dle důvodové zprávy.  
 



Doporučení ZM  

RM/544/2020                                             Poskytování odměn a ostatních souvisejících plnění uvolněným členům Zastupitelstva města Čáslavi 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje poskytování odměn a ostatních souvisejících plnění uvolněným členům 

zastupitelstva ve stejném rozsahu – stanoveném Kolektivní smlouvou pro rok 2021 – jako zaměstnancům města.  
 

RM/545/2020                                                                                                              „Pořízení inteligentních ukazatelů rychlosti ve městě Čáslavi  

– Dodatek č. 1 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 127/2020 mezi Městem Čáslav a firmou 

GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a.s., IČ: 241 32 098, se sídlem: Hálova 47/12, 190 15 Praha 9 – Satalice, na 

realizaci akce „Pořízení inteligentních ukazatelů rychlosti ve městě Čáslavi“.  
 

RM/546/2020                                                                                         „Čáslav – servis světelného signalizačního zařízení v letech 2020 – 2023“  

– Dodatek č. 1 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 153/2019 mezi Městem Čáslav a firmou 

JTS CZ s.r.o., IČ: 290 26 806, se sídlem: Husova 1712, 250 01 Brandýs nad Labem, na servis světelného 

signalizačního zařízení v letech 2020-2023. 
 

RM/547/2020                                                                                 Vybudování psí louky v Čáslavi – Závazné objednání agility prvků a mobiliáře 

Rada města Čáslavi schvaluje závazné objednání agility prvků a mobiliáře u firmy Hřiště pod Květinou s.r.o., IČ: 280 

88 085, se sídlem: Drhovle – Chlaponice 34, 397 01 Drhovle. 
 

RM/548/2020                                                                                                          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 Čáslav od Obce Kluky – 6 

ks dek a 6 ks polštářů v ceně 10.000 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy. 
 

RM/549/2020                                                                                                                     „Údržba travnatých ploch ve městě Čáslavi v roce 2021“  

– Návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Údržba travnatých ploch ve městě 

Čáslavi v roce 2021“ 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. 01/2019 (včetně jejích dodatků), 

2) schvaluje, aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly obeslány výzvou k podání nabídky firmy uvedené 

v důvodové zprávě. 
 

RM/550/2020                                                                                                                                          „Čáslav – oprava chodníku v ul. Malinová“  

– Uzavření Dohody o spolupráci ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dohody o spolupráci ke Smlouvě o dílé č. 130/2020 mezi Městem Čáslav, 

společností TES spol. s r.o., IČ: 475 39 330, se sídlem: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav a firmou TLAPNET s.r.o., IČ: 

271 74 824, se sídlem: U Schodů 122/5, 190 00 Praha 9, na akci „Čáslav – oprava chodníku v ul. Malinová“. 
 

RM/551/2020                                                                                                                                          „Čáslav – oprava chodníku v ul. Malinová“   

- Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 130/2020 mezi Městem Čáslav a firmou 

TES spol. s r.o. IČ: 475 39 330, se sídlem: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav, na akci „Čáslav – oprava chodníku v ul. 

Malinová“. 
 

RM/552/2020                                                                                                                  Schválení odchodu a nominace členů ze Sportovní komise  

                                                                                                                                                                       Navýšení počtu členů Sportovní komise 

Rada města Čáslavi schvaluje  

1) odchod členů ze Sportovní komise  

• pana Antonína Ďurany 

• paní Ivany Houfkové 

2) navýšení počtu členů Sportovní komise o jednoho člena 

3) nominaci nových členů Sportovní komise, 

- Ing. Aleše Obořila 

- pana Jakuba Svobodu 

- pana Františka Lomského  

z důvodů uvedených v důvodové zprávě.  
 

RM/553/2020                                              Nákup radarového systému úsekového měření rychlosti v kombinaci s měřením okamžité rychlosti“  

- Schválení odmítnutí námitek v rámci výběrového řízení 

Rada města Čáslavi schvaluje odmítnutí námitek ze dne 25.11.2020 dle důvodové zprávy.  
 



 

RM/554/2020                                                               Zařazení správního území města Čáslavi do území působnosti MAS Lípa pro venkov z.s. 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje zařazení správního území města Čáslavi do území působnosti MAS Lípa pro 

venkov z.s. na období 2014 – 2020. Schválením zařazení do území působnosti MAS Lípa pro venkov z.s. nevznikají 

obci žádné závazky vůči MAS.  

 

 

 

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

  


