
 

 
                                   

Číslo jednací: MěÚ/22755/2022/SEK 

 

 

Rada města Čáslavi 

 

USNESENÍ z 10. zasedání v roce 2022 konaného ve středu 6.4.2022 
 

 
RM/155/2022                                                                                                                        __                                                        Program zasedání 
Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 

V. Málek přednesl program dnešního zasedání. 
Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z RM – 23.3.2022 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – lokální opravy povrchu komunikace na nám. J. Žižky z Trocnova“ – Zahájení zadávacího řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav –nový přechod v ul. Žacká, stavební úprava přechodu v ul. Jeníkovská a nová podélná stání v ul.. Dusíkova“ – Zahájení zadávacího 

řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Oprava střechy a okapů budovy č.p. 222 v ul. Jeníkovská“ – Zahájení zadávacího řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci opěrné zdi u fotbalového hřiště“ – Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Prolongace Dodatku č. 30 ke Smlouvě č. S/100163/OT000178/001/2005 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu a jeho složek 

od obyvatel města Čáslavi - Staženo 

Schválení „spolupořadatelství“ na akci Strongman 2022 

Souhlas s použitím znaku Města Čáslavi 

Úplná uzavírka části místní komunikace v ul. L. Formanové 

Umístění předzahrádky na Kostelním náměstí před č.p. 190/2 

Umístění předzahrádky v ul. Gen. Františka Moravce u č.p. 59 a č.p. 60 

Umístění předzahrádky v ul. Klimenta Čermáka u č.p. 107/30 

Doporučení ZM - Nabytí části nebo celého pozemku p. č. 2137 v k.ú. Čáslav 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 345/1 v k.ú. Čáslav 

Souhlas zřizovatele se zahájením výběrového řízení – „VZMR-VZ/10/2022 – Spotřební materiál a výpůjčka přístrojů pro plazmaferézu“ v 

Městské nemocnici Čáslav 

Uvolnění místa členů a jmenování nových členů dozorčí rady a správní rady spol. ANIMA Čáslav, o.p.s. 

Souhlas s přesunem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a schválení čerpání fondu investic ZŠ Čáslav, nám. J. Žižky z 

Trocnova  

Poskytnutí individuální dotace pro Český rybářský svaz, z.s. 

Poskytnutí individuální dotace pro středisko ZÁLESÁK – středisko Čáslav, p.s. 

Poskytnutí individuální dotace pro Ligu na ochranu zvířat, místní organizace Kutná Hora 

Poskytnutí individuální dotace na akci „Den bezpečnosti“ pro Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 

 

DODATEČNÉ ZPRÁVY 

Podlimitní veřejná zakázka 

Doporučení ZM - Prominutí místních poplatků a jejich příslušenství z důvodu mimořádné události 

Schválení uzavření Příkazní smlouvy - ZŠ Masarykova, Čáslav X RPA Dotace s.r.o. 

Schválení uzavření Příkazní smlouvy - ZŠ náměstí, Čáslav X RPA Dotace s.r.o. 

Schválení uzavření Příkazní smlouvy - ZŠ Sadová, Čáslav X RPA Dotace s.r.o. 

Podlimitní veřejní zakázka 

 „Mateřská škola Čáslav formou Design&Build - Schválení změny zadávací dokumentace 
 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY / RŮZNÉ: 

- 
 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/156/2022                                                                                   „Čáslav – lokální opravy povrchu komunikace na nám. J. Žižky z Trocnova“  

– Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Čáslav – lokální opravy povrchu 

komunikace na nám. J. Žižky z Trocnova“, 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/157/2022                  „Čáslav –nový přechod v ul. Žacká, stavební úprava přechodu v ul. Jeníkovská a nová podélná stání v ul. Dusíkova“ 

 – Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Čáslav – nový přechod v ul. Žacká, 

stavební úprava přechodu v ul. Jeníkovská a nová podélná stání v ul. Dusíkova“, 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/158/2022                                                                                                                „Oprava střechy a okapů budovy č.p. 222 v ul. Jeníkovská“  

– Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi schvaluje  

1) zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava střechy a okapů budovy čp. 222 v ulici 

Jeníkovská 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,  

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

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/159/2022                                                                   „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci opěrné zdi u fotbalového hřiště“  

– Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (č. objednavatele 139/2021), k projektu 

„Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci opěrné zdi u fotbalového hřiště“, uzavřenou mezi Městem 

Čáslav a firmou GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o., IČ: 250 76 655, se sídlem: Jeseniova 

1196/52, 130 00 Praha 3. 
 

RM/160/2022                                                                                                                     Schválení „spolupořadatelství“ na akci Strongman 2022 

Rada města Čáslavi schvaluje spolupořadatelství města Čáslavi na akci Strongman 2022. Město se na akci bude 

podílet úhradou faktur a výdajových dokladů s akcí souvisejících do výše 65 000 Kč, dle důvodové zprávy. 
 

RM/161/2022                                                                                                                                               Souhlas s použitím znaku Města Čáslavi 

Rada města Čáslavi souhlasí s použitím znaku Města Čáslavi na projekty Dětské karetní hry, publikace „Malý 

průvodce Čáslavi“ a webové stránky www.caslavsko.info, ale důvodové zprávy.  
 

RM/162/2022                                                                                                               Úplná uzavírka části místní komunikace v ul. L. Formanové 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka místní komunikace v ul. Ludmily Formanové v Čáslavi, souhlasí 

s přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou části místní komunikace v ul. Ludmily Formanové v Čáslavi, 

z důvodu napojení pozemku č. 1776/104 na vodovodní řád a kanalizaci, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  
 

RM/163/2022                                                                                                             Umístění předzahrádky na Kostelním náměstí před č.p. 190/2 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace na Kostelním náměstí v Čáslavi, schvaluje umístění 

předzahrádky u č.p. 190/2 na Kostelním náměstí v Čáslavi pro žadatele pana M. V. pro provozovnu „Hostinec na 

Fortně“ v období 20.04.2022 – 30.09.2022, za podmínek stanovených v důvodové zprávě. 
 

RM/164/2022                                                                                            Umístění předzahrádky v ul. Gen. Františka Moravce u č.p. 59 a č.p. 60 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. Gen. Františka Moravce v Čáslavi, schvaluje 

umístění předzahrádky u č.p. 59 a č.p. 60 v ul. Gen. Františka Moravce v Čáslavi pro žadatele pana J. N. pro 

provozovnu „Cukrárna BONET“ v období 20.04.2022 – 30.09.2022, za podmínek stanovených v důvodové zprávě. 
 

RM/165/2022                                                                                                             Umístění předzahrádky v ul. Klimenta Čermáka u č.p. 107/30 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka místní komunikace v ul. Klimenta Čermáka v Čáslavi, neschvaluje 

umístění předzahrádky u č.p. 107/30 v ul. Klimenta Čermáka v Čáslavi pro žadatele pana R. M. S. pro provozovnu 

„Kebab House. 

 
Doporučení ZM 

RM/166/2022                                                                                                                   Nabytí části nebo celého pozemku p. č. 2137 v k.ú. Čáslav 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje bezúplatné nabytí části nebo celého pozemku, p.č. 2137 o celkové výměře 621 

m2, nacházející se v k.ú. Čáslav, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Kutná Hora, od SPÚ (Státní pozemkový úřad), z důvodu uvedeném v důvodové zprávě. 
 

 

 

 

http://www.caslavsko.info/


RM/167/2022                                                                                      Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 345/1 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku 345/1, 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. IČ: 24729035, se sídlem Děčín IV-Podmoky, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene ve výši 

2.177, - Kč + platná sazba DPH.  
 

RM/168/2022                                                                                                                              Souhlas zřizovatele se zahájením výběrového řízení 

– „VZMR-VZ/10/2022 – Spotřební materiál a výpůjčka přístrojů pro plazmaferézu“ v Městské nemocnici Čáslav 

Rada města Čáslavi souhlasí  

1) se zahájením výběrového řízení „VZMR-VZ/10/2022 – Spotřební materiál a výpůjčka přístrojů pro plazmaferézu“, 

formou otevřené výzvy v Městské nemocnici Čáslav; 

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

RM/169/2022                                       Uvolnění místa členů a jmenování nových členů dozorčí rady a správní rady spol. ANIMA Čáslav, o.p.s. 

Rada města Čáslavi schvaluje uvolnění a znovuzvolení nových členů dozorčí a správní rady společnosti ANIMA 

Čáslav, o.p.s., dle důvodové zprávy.  
 

RM/170/2022                                                                              Souhlas s přesunem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic 

a schválení čerpání fondu investic ZŠ Čáslav, nám. J. Žižky z Trocnova  

Rada města Čáslavi souhlasí s přesunem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic organizace a 

schvaluje čerpání fondu investic Základní školy Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 182, IČ: 495 41 030, dle 

důvodové zprávy.  
 

RM/171/2022                                                                                                                Poskytnutí individuální dotace pro Český rybářský svaz, z.s. 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města pro Český rybářský svaz, z.s., místní 

organizace Čáslav, ve výši 20 000 Kč, ve znění dle důvodové zprávy. 
 

RM/172/2022                                                                                Poskytnutí individuální dotace pro středisko ZÁLESÁK – středisko Čáslav, p.s. 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na zabezpečení celoročního provozu, 

výcvikového materiálu a akcí spolku ZÁLESÁK – středisko Čáslav, p.s., ve výši 20 000 Kč, ve znění dle důvodové 

zprávy. 
 

RM/173/2022                                                              Poskytnutí individuální dotace pro Ligu na ochranu zvířat, místní organizace Kutná Hora 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města pro Ligu na ochranu zvířat, místní 

organizace Kutná Hora, ve výši 49 000 Kč, ve znění dle důvodové zprávy 

 

RM/174/2022                                                Poskytnutí individuální dotace na akci „Den bezpečnosti“ pro Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na akci „Den bezpečnosti“ pro 

Národní zemědělské muzeum, s.p.o., ve výši 20 000 Kč, ve znění dle důvodové zprávy 

 

Doporučení ZM 

RM/175/2022                                                                             Prominutí místních poplatků a jejich příslušenství z důvodu mimořádné události 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi doporučuje Městskému úřadu Čáslav, jako správci místních poplatků (dále jen „správce 

poplatků“), dle ustanovení § 16b zákons č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o místních poplatcích“) a ustanovení § 259 zákona č. 280//2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 

prominutí místních poplatků: 

a) poplatek ze psů, 

b) poplatek z pobytu, 

c) poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 

za poplatkové období roku 2022 končícího dne 31.12.2022, včetně příslušenství, z důvodu mimořádné události, která 

se vztahuje na fyzické osoby, které přichází do České republiky z Ukrajiny, v souvislosti s válečným konfliktem na 

Ukrajině.  
 

RM/176/2022                                                                         Schválení uzavření Příkazní smlouvy - ZŠ Masarykova, Čáslav x RPA Dotace s.r.o. 

Rada města Čáslavi schvaluje  

a) uzavření Příkazní smlouvy č. SML-Z-M-22-221 mezi Základní školou Čáslav, Masarykova 357, IČ: 750 34 824 a 

firmou RPA Dotace s.r.o., IČ: 013 99 357, se sídlem: Starobrněnská 20, Brno, IČO 01399357, o zpracování 

dokumentů pro získání dotace, 

b) udělení výjimky z Metodického pokynu č. 1/2022, dle důvodové zprávy. 
 

 

 

 



RM/177/2022                                                                                Schválení uzavření Příkazní smlouvy - ZŠ náměstí, Čáslav x RPA Dotace s.r.o. 

Rada města Čáslavi schvaluje  

a) uzavření Příkazní smlouvy č. SML-Z-M-22-222 mezi Základní školou Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 182, IČ: 

495 41 030 a firmou RPA Dotace s.r.o., IČ: 013 99 357, se sídlem: Starobrněnská 20, Brno, o zpracování dokumentů 

pro získání dotace, 

b) udělení výjimky z Metodického pokynu č. 1/2022, dle důvodové zprávy. 

 
RM/178/2022                                                                                Schválení uzavření Příkazní smlouvy - ZŠ Sadová, Čáslav x RPA Dotace s.r.o. 

Rada města Čáslavi schvaluje  

a) uzavření Příkazní smlouvy č. SML-Z-M-22-221 mezi Základní školou Čáslav, Sadová 1756, IČ: 711 76 683 a 

firmou RPA Dotace s.r.o., IČ: 013 99 357, se sídlem: Starobrněnská 20, Brno, o zpracování dokumentů pro získání 

dotace, 

b) udělení výjimky z Metodického pokynu č. 1/2022, dle důvodové zprávy. 

 
Podlimitní veřejní zakázka 

RM/179/2022                                                                                                                                    „Mateřská škola Čáslav formou Design&Build 

- Schválení změny zadávací dokumentace 

Rada města Čáslavi schvaluje změnu zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Mateřská 

škola Čáslav formou Design&Build“, dle návrhu v příloze. 

 
 

 

 

 

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


