
 

 
                                   

Číslo jednací: MěÚ/38691/2022/SEK 

 

 

Rada města Čáslavi 

 

USNESENÍ z 20. zasedání v roce 2022 konaného ve středu 13.7.2022 
 

 
RM/323/2022                                                                                                                        __                                                        Program zasedání 
Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 

V. Málek přednesl program dnešního zasedání. 
Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z RM – 29.6.2022 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Nový chodník v ul. Za Rybníkem v Čáslavi“ – Zahájení zadávacího řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Oprava povrchu komunikace Čáslav_Hejdof“ – Výběr zhotovitele 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Projekt LET - lokální elektronické toulky“ - Schválení dodavatele 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav-lokální opravy povrchu komunikace na nám. J. Žižky z Trocnova“ - Uzavření Dodatku č. 1 

Úplná uzavírka místní komunikace v ul. B. Němcové, P. J. Šafaříka a J. Jungmanna včetně přilehlých křižovatek 

Poskytnutí individuální dotace – RYTMUS Střední Čechy, o.p.s. 

Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru pro MěN Čáslav 

Souhlas zřizovatele s přijetím nepeněžitého daru pro ZŠ Masarykova Čáslav 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY / RŮZNÉ: 

Klub přátel vína v Kutné Hoře, z.s. – Žádost o záštitu 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/324/2022                                                                                                                                        „Nový chodník v ul. Za Rybníkem v Čáslavi“  

– Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nový chodník v ul. Za Rybníkem v 

Čáslavi formou otevřené výzvy 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; 

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/325/2022                                                                                                                                                  „Oprava povrchu komunikace Čáslav“  

– Výběr zhotovitele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje, jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava povrchu komunikace Čáslav“, uchazeče 

SILNICE ČÁSLAV s.r.o., IČ: 28447085, Zbraslavice 2, 285 71 Zbraslavice, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou 

cenou;  

2) schvaluje uzavření trojstranné dohody o spolupráci mezi Městem Čáslav, společností TORMIT s.r.o., IČ: 07198744, 

nám. Jana Žižky z Trocnova 81/16, 286 01 Čáslav a společností SILNICE ČÁSLAV s.r.o., IČ: 28447085, Zbraslavice 2, 

285 71 Zbraslavice, kdy předmětem dohody je poskytnutí jednorázového finančního příspěvku na opravu povrchu této 

komunikace; 

3) schvaluje uzavření příslušené smlouvy s vybraným zhotovitelem v souladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým 

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

Podmínkou uzavření této smlouvy je uzavření výše uvedené trojstranné dohody o spolupráci, kdy uzavření této 

dohody bude předcházet uzavření smlouvy.  
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/326/2022                                                                                                                                          „Projekt LET - lokální elektronické toulky“  

– Schválení dodavatele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Projekt LET - lokální elektronické toulky“, spolek 

LETky, z.s., IČ: 09833447, Formanova 555, 286 01 Čáslav;  

2) schvaluje uzavření příslušené smlouvy s vybraným dodavatelem, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. 

 

 



 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/327/2022                                                                                      „Čáslav-lokální opravy povrchu komunikace na nám. J. Žižky z Trocnova“  

– Uzavření Dodatku č. 1 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 62/2022 mezi Městem Čáslav a firmou TES, 

spol. s r.o., IČ 47539330 se sídlem Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav na akci „Čáslav – lokální opravy povrchu 

komunikace na nám. Jana Žižky z Trocnova“, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě.   

 
RM/328/2022                             Úplná uzavírka místní komunikace v ul. B. Němcové, P. J. Šafaříka a J. Jungmanna včetně přilehlých křižovatek 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka místních komunikací v ul. B. Němcové, P. J. Šafaříka a J. Jungmanna, 

včetně přilehlých křižovatek k těmto místním komunikacím, v Čáslavi  

1) souhlasí s přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírku místních komunikací v ul. B. Němcové, P. J. Šafaříka a J. 

Jungmanna, včetně přilehlých křižovatek k těmto místním komunikacím, v Čáslavi, z důvodu obnovy vodovodního řádu 

a kanalizace, za podmínek uvedených v důvodové zprávě;  

2) souhlasí s objízdnými trasami dle přiložených situací. 

 
RM/329/2022                                                                                                            Poskytnutí individuální dotace – RYTMUS Střední Čechy, o.p.s. 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace společnosti RYTMUS Středních Čechy, o.p.s., IČ: 

27903508, F. V. Mareše 2056, 256 01 Benešov, ve výši 10.000 Kč, dle důvodové zprávy.  

 
RM/330/2022                                                                                                                  Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru pro MěN Čáslav 

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 – vybavení tělocvičny odd. 

rehabilitace posilovacími přístroji, v celkové hodnotě 100.700 Kč, od společnosti Green Vast, s.r.o., IČ: 08527172, 

Vojenova 2481/7, Praha 8 – Libeň, dle důvodové zprávy.  

 
RM/331/2022                                                                                         Souhlas zřizovatele s přijetím nepeněžitého daru pro ZŠ Masarykova Čáslav 

Rada města Čáslavi souhlasí s přijetím nepeněžitého věcného daru pro Základní školu Čáslav, IČ: 75034824, 

Masarykova 357, okr. Kutná Hora – 3D tiskárnu v hodnotě 10.990 Kč od spol. Prusa Research, a.s., IČ: 06649114, 

Partyzánská 188/7a, Praha, dle důvodové zprávy.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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


