
                        Č.j.:  21305/2020 

 

 

Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ z 22. zasedání  
konaného v úterý, 21.07.2020 

 

Valná hromada spol. Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. 
 

RM/345/2020                                                                                                                                    

Rada města Čáslavi, při výkonu působnosti valné hromady spol. Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o.  

1) volí jednatelku společnosti Mgr. Ladu Bartošovu, s účinností ode dne 22.07.2020, a ta souhlasí 

s ustavením do funkce,  

2) schvaluje mzdu jednatelce společnosti Mgr. Ladě Bartošové na rok 2020. 

 
RM/346/2020                                                                                                                __                                 Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 

 

Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z jednání RM 08.07.2020 

Darovací smlouva – finanční dar pro město Čáslav 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Udržovací práce – výměna oken v č.p. 1, nám. J. Žižky z Trocnova v Čáslavi“ – Schválení Dodatku č. 1  

Dlužníci – 06/2020 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 285/1, 2101/3, 2320, 2450 a 2601 vše v k.ú. Čáslav 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 340/3 v k.ú. Čáslav 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 2101/2 v k.ú. Čáslav 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 1730/59 v k.ú. Čáslav 

Záměr prodeje nákladního přívěsu 

Doporučení ZM: Odpis zaniklé pohledávky za povinnou Z. S. 

Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru pro MěN v Čáslavi 

Návrh mimořádných odměn za 1. pololetí r. 2020 pro ředitele neškolských příspěvkových organizací města 

RŮZNÉ / INFORMATIVNÍ ZPRÁVY: 

Paní D. Č. – „Cyklostezka Čáslav – Koudelov – Filipov“ 

DODATEČNÁ ZPRÁVA: 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Zpracování studie Městský park Vala“ – zahájení zadávacího řízení 

 
                                                                                                                     Kontrola plnění usnesení z jednání RM 08.07.2020 

Rada města Čáslavi bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 08.07.2020. 

 
RM/347/2020                                                                                               Darovací smlouva – finanční dar pro město Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření darovací smlouvy s firmou CEC Praha a.s., IČ: 256 73 394, se 

sídlem: Pobřežní 18/16, Karlín, 186 00 Praha 8, dle důvodové zprávy.  

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/348/2020                                                  „Udržovací práce – výměna oken v č.p. 1, nám. J. Žižky z Trocnova v Čáslavi“ 

- Schválení Dodatku č. 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1ke smlouvě o dílo s firmou LAMAS WOOD 

s.r.o., IČ: 029 95 654, se sídlem: Kloboučnická 1424/3, Praha 4, dodavatelem veřejné zakázky malého 

rozsahu „Udržovací práce – výměna oken v č.p. 1, nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi“, dle 

důvodové zprávy.  

 
                                                                                                                                                                          Dlužníci – 06/2020 

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

k 30.06.2020 – současní a odstěhovaní nájemníci.  

 

 

 



RM/349/2020                          Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 285/1, 2101/3, 2320, 2450 a 2601 

vše v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 285/1, p.č. 

2101/3, p.č. 2320, 2450 a p.č. 2601, zapsaných 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 07.11.2016, v rozsahu dle geometrického plánu č. 

3052-661/2017 v celkové výměře 143 bm. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení 

věcného břemene v celkové výši 14.300,- Kč + platná sazba DPH.  

 
RM/350/2020                                                        Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 340/3 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 340/3, 

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, úplatně ve výši 100,- Kč + 

platná sazba DPH za každý započatý běžný metr sítě uložené v budoucích služebných pozemcích, 

nejméně však 1.000,- Kč + platná sazba DPH. 

 
RM/351/2020                                                      Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 2101/2 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 2101/2, 

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, úplatně ve výši 100,- Kč + 

platná sazba DPH za každý započatý běžný metr sítě uložené v budoucích služebných pozemcích, 

nejméně však 1.000,- Kč + platná sazba DPH. 

 
RM/352/2020                                                    Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 1730/59 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 1730/59, 

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, úplatně ve výši 100,- Kč + 

platná sazba DPH za každý započatý běžný metr sítě uložené v budoucích služebných pozemcích, 

nejméně však 1.000,- Kč + platná sazba DPH. 

 
RM/353/2020                                                                                                                          Záměr prodeje nákladního přívěsu 

Rada města Čáslavi schvaluje záměr prodeje nákladního přívěsu TK9PV07N1C1PT2069, registrační 

značka 3S2 5776, za cenu obvyklou 4.000,- Kč + náklady za převod. 

 
Doporučení ZM 

RM/354/2020                                                                                                           Odpis zaniklé pohledávky za povinnou Z. S. 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit níže uvedené usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje odpis zaniklé pohledávky z titulu neuhrazení nájemného a 

služeb, úroků z prodlení a soudních nákladů za vymáhání pohledávky, za byt č. 11, v čp. 640, ul. 

Boženy Němcové, Čáslav, za povinnou Z. S. 

 
RM/355/2020                                                                           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 

v Čáslavi, od Nadačního fondu Kapka naděje – 9 ks dětských postýlek, v celkové hodnotě 140.000 Kč, 

dle důvodové zprávy.  

 
RM/356/2020                                                                                                  Návrh mimořádných odměn za 1. pololetí r. 2020 

pro ředitele neškolských příspěvkových organizací města 

Rada města Čáslavi schvaluje mimořádné odměny pro ředitele neškolských příspěvkových organizací 

města, dle důvodové zprávy. 

Odměny budou vyplaceny v nejbližším výplatním termínu z prostředků jednotlivých zařízení.  

 



Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/357/2020                                                                                                                 „Zpracování studie Městský park Vala“  

– zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování studie 

Městský park Vala“ formou uzavřené 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. 

1/2019, 

2) schvaluje, aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě 

obeslány výzvou k podání nabídky.  
 

 

 

 

 

 

 

 

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


