
                               

Číslo jednací: MěÚ/22966/2021/SEK 

 

Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ z 20. zasedání konaného ve středu 21.7.2021 
 

RM/330/2021                                                                                                                    __                                                            Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Schválení programu jednání 

Host: Ing. Peter BECK – zástupce spol. Manuvia a.s. 

Kontrola plnění usnesení z jednání RM ze dne 30.6.2021  

Veřejná zakázka malého rozsahu 

 „Čáslav – oprava veřejného osvětlení v ul. Pražská“ – Výběr zhotovitele 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – rekonstrukce ul. Jana Roháče z Dubé“ – Uzavření Dohody o spolupráci ke Smlouvě o dílo 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Pořízení inteligentních ukazatelů rychlosti ve městě Čáslavi“ – Uzavření Dodatku č. 1 k Servisní smlouvě 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – zimní údržba místních komunikací pro rok 2021 - 2022“ – Zahájení zadávacího řízení 

Nařízení města Čáslavi č. 4/2021 o plánu zimní údržby na období roku 2021 - 2022 

Zjednodušené podlimitní řízení 

„Zpracování projektové dokumentace pro Městský park Vala“ – Zahájení zadávacího řízení + Pověření komise 

Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

Schválení Projektu „Bojovníci boží – 600 let“ k šestistému výročí husitské revoluce 

Schválení „spolupořadatelství“ na akci Města=Galerie 2021 

Úprava termínu úplné uzavírky silnice č. I/38 a vedení objízdné trasy přes pozemní komunikace na území města Čáslavi 

Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Dr. L. Quise 

Umístění lešení na chodníku na nám. Jana Žižky z Trocnova 

Zábor veřejného prostranství na nám. Jana Žižky z Trocnova – mobilní reklamní zařízení 

Doporučení ZM – Odkup pozemku p.č. 2444/9 v k.ú. Čáslav  

Doporučení ZM – Nabytí pozemku p.č. 341/9 a pozemku p.č. 2117/37 v k.ú. Čáslav  

Doporučení ZM – Směna pozemku p.č. 150/7 za část pozemku p.č. 150/6, pozemek st.p.č. 2378 a část pozemku st.p.č. 2379 vše v k.ú. Čáslav 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 188/11 v k.ú Čáslav 

Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace – Městská nemocnice Čáslav 

Schválení přijetí dotace a souhlas s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy – Domov důchodců v Čáslavi 

Schválení dodavatele šokového rozmrazovače krevní plazmy pro Městskou nemocnici Čáslav 

Schválení dodavatele lůžek s laterálním náklonem vč. aktivních antidekubitních matrací pro Domov důchodců v Čáslavi 

Schválení změny Odpisového plánu pro rok 2021 – Domov důchodců v Čáslavi 

Návrh mimořádné odměny ředitelce DDM Čáslav 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Schválení Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci _ příspěvku pro Domov důchodců v Čáslavi 

Uzavření Smlouvy o zprostředkování burzovních obchodů 

Veřejná zakázka malého rozsahu  

„Čáslav – rekonstrukce ul. Jana Roháče z Dubé“ – Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Přehled neuhrazených pohledávek – 06/2021 

Přidělení sociálních bytů v domě č.p. 288, ul. Masarykova v Čáslavi 

Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o běžném účtu 

Jmenování vedoucí odboru investic    

 
                                                                                                                                           Kontrola plnění usnesení z jednání RM ze dne 30.6.2021  

Rada města Čáslavi bere na vědomí plnění usnesení z jednání rady města ze dne 30.6.2021. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/331/2021                                                                                                                            „Čáslav – oprava veřejného osvětlení v ul. Pražská“ 

 – Výběr zhotovitele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Čáslav – oprava veřejného osvětlení v ul. Pražská“ 

uchazeče AVE Kolín s.r.o.; IČ: 251 48 117, se sídlem: Třídvorská 1501, 280 00 Kolín, který podal 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/332/2021                                                                                                                                 „Čáslav – rekonstrukce ul. Jana Roháče z Dubé“ 

– Uzavření dohody o spolupráci ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dohody o spolupráci ke Smlouvě o dílo č. 43/2021 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 – rekonstrukce ulice Jana Roháče z Dubé“.  



Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/333/2021                                                                                                            „Pořízení inteligentních ukazatelů rychlosti ve městě Čáslavi“ 

 – Uzavření Dodatku č. 1 k Servisní smlouvě 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Servisní smlouvě č. 128/2020 mezi Městem Čáslav a firmou 

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

„Pořízení inteligentních ukazatelů rychlosti ve městě Čáslavi“. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/334/2021                                                                                                    „Čáslav – zimní údržba místních komunikací pro rok 2021 - 2022“  

   – Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi 

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Čáslav – zimní údržba místních 

komunikací pro rok 2021 - 2022“ 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, 

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

v důvodové zprávě. 
 

RM/335/2021                                                                          Nařízení města Čáslavi č. 4/2021 o plánu zimní údržby na období roku 2021 - 2022 

Rada města Čáslavi schvaluje Nařízení města Čáslavi č. 4/2021 o plánu zimní údržby na období roku 2021 – 2022, 

který se určuje pořadí ulic pro zmírňování následků závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, personální 

zajištění, mechanizační prostředky a členy operačního štábu zimní údržby.  
 

Zjednodušené podlimitní řízení 

RM/336/2021                                                                                                           „Zpracování projektové dokumentace pro Městský park Vala“ 

 – Zahájení zadávacího řízení + Pověření komise 

Rada města Čáslavi  

1) ruší své usnesení č. RM/313/2021 ze dne 30.6.2021, 

2) schvaluje zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Zpracování projektové 

dokumentace pro Městský park Vala“, s tím, že výběr dodavatele veřejné zakázky bude proveden formou 

zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

3) pověřuje otevíráním nabídek, a dále jejich posouzením a hodnocením, komisi ve složení: místostarosta města 

Čáslavi, vedoucí Odboru správy majetku MěÚ Čáslav a dotační specialista MěÚ Čáslav; náhradníky jsou: starosta 

města Čáslavi a referent Odboru správy majetku MěÚ Čáslav.  
 

RM/337/2021                                     Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

Rada města Čáslavi schvaluje Smlouvu mezi Městem Čáslav a společností ELEKTROWIN a.s., IČ: 272 57 843, se 

sídlem: Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, za účelem využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění 

zpětného odběru elektrozařízení.  
 

RM/338/2021                                                                         Schválení Projektu „Bojovníci boží – 600 let“ k šestistému výročí husitské revoluce 

Rada města Čáslavi schvaluje Projekt „Bojovníci Boží – 600 let“ k šestistému výročí husitské revoluce, dle důvodové 

zprávy.  
 

RM/339/2021                                                                                                               Schválení „spolupořadatelství“ na akci Města=Galerie 2021 

Rada města Čáslavi schvaluje spolupořadatelství města Čáslavi na akci Města=Galerie 2021 v termínu od 15.9. do 

19.9.2021. Město se na akci bude podílet úhradou faktur a výdajových dokladů s akcí souvisejících do výše 20.000 Kč, 

dle důvodové zprávy.  
 

RM/340/2021             Úprava termínu úplné uzavírky silnice č. I/38 a vedení objízdné trasy přes pozemní komunikace na území města Čáslavi 

Rada města Čáslavi souhlasí s úpravou termínu vedení objízdné trasy přes pozemní komunikace v ul. Jeníkovská a 

v ul. Chrudimská v Čáslavi, z důvodu úplné uzavírky silnice č. I/38 související s výstavbou nové cyklostezky Čáslav – 

Filipov, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  
 

RM/341/2021                                                                                                                          Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Dr. L. Quise 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka místní komunikace v ul. Dr. L. Quise v Čáslavi, souhlasí s přechodnou 

úpravou provozu a úplnou uzavírkou místní komunikace v ul. Dr. L. Quise v Čáslavi, z důvodu obnovy vodovodního 

řádu, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  
 

RM/342/2021                                                                                                             Umístění lešení na chodníku na nám. Jana Žižky z Trocnova 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka chodníku na nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi, schvaluje umístění 

lešení na veřejném prostranství - chodníku na nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi, pro žadatele pana R. K., 

v období 9.8.2021 – 31.8.2021 za podmínek stanovených v důvodové zprávě. 
 

 

 

 



RM/343/2021                                                              Zábor veřejného prostranství na nám. Jana Žižky z Trocnova – mobilní reklamní zařízení 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace na nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi, schvaluje 

povolení záboru veřejného prostranství na nám. Jana Žižky z Trocnova, poblíž č.p. 147/31 v Čáslavi, žadateli 

Občanská demokratická strana, za účelem umístění mobilního reklamního zařízení – trojhranu, v termínu 6.9. – 

13.10.2021 v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství.  
 

Doporučení ZM 

RM/344/2021                                                                                                                                              Odkup pozemku p.č. 2444/9 v k.ú. Čáslav  

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje odkoupit pozemek p.č. 2444/9 o výměře 26 m2, ostatní plocha, v katastrálním 

území Čáslav, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 2361, 

ve vlastnictví paní H. S., za cenu dle znaleckého posudku 270,- Kč/m2 + náklady na realizaci řízení.  
 

Doporučení ZM  

RM/345/2021                                                                                                         Nabytí pozemku p.č. 341/9 a pozemku p.č. 2117/37 v k.ú. Čáslav  

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje nabýt pozemek p.č. 341/9 o výměře 2163 m2 a pozemek p.č. 2117/37 o výměře 

216 m2, oba v k.ú. Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na 

LV č. 10396, které jsou ve spoluvlastnictví Ing. A. Ch., diplom. arch. ETH M. Ch. a doktor medician FMH E. R., 

úplatně za cenu 618.540,- Kč + náklady na realizaci. 
 

Doporučení ZM  

RM/346/2021            Směna pozemku p.č. 150/7 za část pozemku p.č. 150/6, pozemek st.p.č. 2378 a část pozemku st.p.č. 2379 vše v k.ú. Čáslav 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje směnit pozemek p.č. 150/7 o výměře 169 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 část pozemku p.č. 150/6, pozemek st.p.č. 2378 a část pozemku 

st.p.č. 2379 o celkové výměře 271 m2, v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský 

kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 261, ve vlastnictví společnosti Vodohospodářská společnost 

Vrchlice - Maleč, a.s., se sídlem Ku ptáku 387, Žižkov 284 01. Náklady spojené se směnou pozemků bude hradit město 

Čáslav. 
 

RM/347/2021                                                                                     Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 188/11 v k.ú Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 188/11 zapsaného 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, v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 04.12.2015 v rozsahu 

dle geometrického plánu č3328-1299/2020 v celkové výměře 4 bm. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě 

za zřízení věcného břemene v celkové výši 1.000,- Kč + platná sazba DPH. 
 

RM/348/2021                                                                                        Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace – Městská nemocnice Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje podání žádosti Městské nemocnice Čáslav o poskytnutí dotace prostřednictvím 

veřejnoprávní smlouvy z Programu 2021 – ZDRAVOTNICTVÍ pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje 

poskytovatelům akutní lůžkové péče na území Středočeského kraje, dle důvodové zprávy.  
 

RM/349/2021                                             Schválení přijetí dotace a souhlas s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy – Domov důchodců v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přijetí dotace ve výši 500.000 Kč pro Domov důchodců v Čáslavi a souhlasí 

s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu 

Středočeského kraje ze Středočeského humanitárního fondu v rámci Tematického zadání „Sociální oblast“, evidenční 

číslo: HUF/SOC/043595/2021, dle důvodové zprávy.   
 

RM/350/2021                                                         Schválení dodavatele šokového rozmrazovače krevní plazmy pro Městskou nemocnici Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje společnost Medista spol. s.r.o., IČ: 601 99 865, se sídlem: Dělnická 213/12, Praha, 

jako dodavatele 1 ks šokového rozmrazovače krevní plazmy pro Městskou nemocnici Čáslav, dle důvodové zprávy.  

 

RM/351/2021            Schválení dodavatele lůžek s laterálním náklonem vč. aktivních antidekubitních matrací pro Domov důchodců v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje společnost LINET spol. s.r.o., se sídlem: Želevčice 5, Slaný, jako dodavatele 6 ks lůžek 

s laterálním náklonem vč. aktivních antidekubitních matrací pro Domov důchodců Čáslav, dle důvodové zprávy.  

 

 

RM/352/2021                                                                                Schválení změny Odpisového plánu pro rok 2021 – Domov důchodců v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje změnu Odpisového plánu Domova důchodců v Čáslavi, IČ: 486 77 87, se sídlem: 

Nazaret 94, 286 01 Čáslav, na rok 2021, dle předložené žádosti.   
 



RM/353/2021                                                                                                                                Návrh mimořádné odměny ředitelce DDM Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce DDM Čáslav za manažerské vedení projektu Šablony II. 

podle důvodové zprávy. Odměna bude vyplacena v nejbližším výplatním termínu z prostředků zařízení. 
 

RM/354/2021                                                 Schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci příspěvku – Domov důchodců v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě 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 podpora osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení 

na rok 2021, evidenční číslo Dodatku poskytovatele S-0508/SOC/2021/1 a Přílohu č. 1 Položkové čerpání rozpočtu 

sociální služby, dle důvodové zprávy. 
 
RM/355/2021                                                                                                                   Uzavření Smlouvy o zprostředkování burzovních obchodů 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Smlouvy o zprostředkování burzovních obchodů pro nákup silové elektřiny a 

zemního plynu pro roky 2022 a 2023 na Českomoravské komoditní burze Kladno se společností PROSPEKSA a.s., IČ: 

264 21 542, se sídlem: Ringhofferova 115/1, Třebonice, 155 21 Praha 5, v souladu s předloženým návrhem smlouvy 

obsaženým v nabídce vybraného dohodce. Přípustné jsou jen formální úpravy textu.  
 

Veřejná zakázka malého rozsahu  

RM/356/2021                                                                                                                                 „Čáslav – rekonstrukce ul. Jana Roháče z Dubé“ 

 – Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 43/2021 mezi Městem Čáslav a firmou TES 

spol. s r.o., IČ 475 39 330, se sídlem: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav na akci „Čáslav – rekonstrukce ulice Jana 

Roháče z Dubé“.  
 

                                                                                                                                                              Přehled neuhrazených pohledávek – 06/2021 

Rada města Čáslavi bere na vědomí přehled pohledávek Města Čáslavi – byty a nebytové prostory k 30.6.2021 – 

současní a odstěhovaní nájemníci. 

 
RM/357/2021                                                                                                   Přidělení sociálních bytů v domě č.p. 288, ul. Masarykova v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení sociálních bytů v domě č.p. 288, v ul. Masarykova v Čáslavi níže uvedeným 

žadatelům, a to na dobu určitou – 1 rok. Byty jsou přidělovány za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  

Uživatelé: 

přízemí: 

Byt č. 1 o velikosti 2+kk – paní L. V. 

Byt č. 2 o velikosti 3+kk – paní E. K. 

Byt č. 3 o velikosti 1+kk – pan J. V. 

Byt č. 4 o velikosti 1+kk – pan J. T. 

Byt č. 5 o velikosti 1+kk – paní S. N. 
 

1. patro: 

Byt č. 8 o velikosti 2+kk – paní M. H. 

Byt č. 9 o velikosti 1+kk – paní N. V. 

 
RM/358/2021                                                                                                                               Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o běžném účtu  

Rada města Čáslavi schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o běžném účtu uzavřenou dne 27.6.2012 mezi Městem Čáslav 

a Českou spořitelnou a.s., jenž je přílohou důvodové zprávy.  

 
RM/359/2021                                                                                                                                                        Jmenování vedoucí odboru investic    

Rada města Čáslavi po projednání jmenuje Bc. Petru Charvátovou do funkce vedoucí odboru investic Městského 

úřadu Čáslav s účinností od 01.08.2021. 

 

 

 
   

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


