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Zastupitelstvo města Čáslavi 
 

USNESENÍ z VI. zasedání 
konaného dne 02.11.2020 

 

 
ZM/102/2020                                                                        __                                                              Hlasování pomocí elektronického systému 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje hlasování pomocí elektronického systému. 

 
ZM/103/2020                                 __                                                                                                                                Ověřovatelé dnešního zápisu 

Zastupitelstvo města Čáslavi určuje ověřovatele zápisu Bc. Radek Holík a MUDr. Miroslava Tvarohová. 

 
ZM/104/2020                                                                                           ___                                                                         Členové návrhové komise 

Zastupitelstvo města Čáslavi určuje za členy návrhové komise Mgr. Daniel Mikš a Bohumila Chalupová. 

 
ZM/105/2020                                     __                                                                 ____    _                                               Program dnešního zasedání  

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání:  
Program: 

Kontrola plnění usnesení z mimořádného zasedání ZM (22.07.2020)  

                                                  a řádného zasedání ZM (14.09.2020) 

Dotazy a připomínky občanů 

RNDr. Martina Vrbová Ph.D. - „Optimalizace odpadového hospodářství“ - prezentace 

Rozpočtové opatření č. 5/2020 

Schválení Dodatku č. 2 Zřizovací listiny ZŠ Čáslav, nám. J. Ž. z Trocnova 182 

Záměr - převést bytové jednotky č.p. 1706, ul. Jeníkovská v Čáslavi spolu s podíly na společných částech domu  

           - prodeje podílů 

Založení SVJ Jeníkovská 1706, Čáslav v ul. Jeníkovská v Čáslavi 

Záměr prodeje části pozemku p.č. 1744/72 a části pozemku 1744/73 v k.ú. Čáslav 

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

Záměr uzavření Dodatku ke “Smlouvě o smlouvě budoucí kupní o převodu vlastnictví jednotky” - byty v ul. Prokopa Holého v Čáslavi 

Uzavření Souhlasného prohlášení – pozemek p.č. st. 2467  

Schválení Dodatku č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Čáslav 

Schválení Dodatku č. 3 Zřizovací listiny Městské nemocnice Čáslav 

Dotazy a připomínky zastupitelů 

 
ZM/106/2020                                                                                                                  ____                                                                Průběh zasedání 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje, aby jednání probíhalo ke každému bodu zvlášť a na konci každého bodu bylo 

přijato usnesení. 

 
__                               _________________________________________                                     __                                     Kontrola plnění usnesení 

Zastupitelstvo města Čáslavi bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva města 

Čáslavi ze dne 22.07.2020 a z řádného zasedání Zastupitelstva města Čáslavi ze dne 14.09.2020. 

 
                                                                                                          RNDr. Martina Vrbová Ph.D. - „Optimalizace odpadového hospodářství“ 

- prezentace 

Zastupitelstvo města Čáslavi bere na vědomí studii Optimalizace odpadového hospodářství města Čáslavi, kterou 

vypracovala RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. 

 
ZM/107/2020                                                                                                                                                                  Rozpočtové opatření č. 5/2020 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020 dle předloženého návrhu. Rekapitulace: upravené 

příjmy 317.833,71 tis. Kč, upravené výdaje 399.364,98 tis. Kč, financování plus 81.531,27 tis. Kč. 

 
ZM/108/2020                                                                               Schválení Dodatku č. 2 Zřizovací listiny ZŠ Čáslav, nám. J. Ž. z Trocnova 182 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Základní školy Čáslav, nám. Jana Žižky 

z Trocnova 182, okres Kutná Hora, dle důvodové zprávy. 
 

 

 

 

 

 



ZM/109/2020                         Záměr - převést bytové jednotky č.p. 1706, ul. Jeníkovská v Čáslavi spolu s podíly na společných částech domu  

                                                          - prodeje podílů 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr  

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 ul. Jeníkovská v Čáslavi, nájemcům 

těchto bytů, dle uzavřených opčních smluv schválených usnesením ZM č. 81/99 ze dne 17.11.1999 + náklady na 

realizaci prodeje, 

b) prodeje příslušných spoluvlastnických podílů na pozemku st.p.č. 3354, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 302 m2 

v katastrálním území Čáslav, v ul. Jeníkovská, nájemcům, kteří jsou dle opčních smluv, dle usnesení zastupitelstva 

města č. 81/99 ze dne 17.11.1999, budoucími vlastníky bytových jednotek v domě č.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. 
 

ZM/110/2020                                                                                                    Založení SVJ Jeníkovská 1706, Čáslav v ul. Jeníkovská v Čáslavi 

Zastupitelstvo města Čáslavi souhlasí se založením Společenství vlastníků jednotek Jeníkovská 1706, Čáslav, v ul. 

Jeníkovská v Čáslavi, městem Čáslav tak, aby mohlo dojít k převodu bytů jednotlivým nájemcům a zároveň souhlasí se 

zněním stanov tohoto společenství.  
 

ZM/111/2020                                                                         Záměr prodeje části pozemku p.č. 1744/72 a části pozemku 1744/73 v k.ú. Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1744/72 a části pozemku p.č. 1744/73, celkem 

o výměře cca 120 m2, orná půda, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, Mgr. L. K., za cenu dle znaleckého posudku + DPH + náklady na 

realizaci prodeje. 

Na pozemcích vázne věcné břemeno spočívající v ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22 kV pro ČEZ Distribuce, 

a.s. Veškerý pohyb osob a jejich činnost (stavební, zemědělská i pěstitelská) se musí řídit v souladu s podmínkami pro 

provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení vydaných ČEZ Distribuce a.s. 
 

ZM/112/2020                                                                  Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na prodej bytů v ul. Prokopa Holého v Čáslavi 

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. V. M. v bytových domech označených v projektové dokumentaci jako B5 a B6: 

manželům Č. 

B6 – 1.NP 

OZNAČENÍ BYTU VELIKOST SKLEP PARKOVACÍ STÁNÍ ZAHRADA m2 CENA 

B02.01 3+kk S23  parkovací stání  68,00 4 096 000,00 Kč 

 

manželům S. 

B6 – 3.NP 

OZNAČENÍ BYTU VELIKOST SKLEP PARKOVACÍ STÁNÍ ZAHRADA m2 CENA 

B01.03 2+kk S35  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. 
 

ZM/113/2020                                                    Záměr uzavření Dodatku ke “Smlouvě o smlouvě budoucí kupní o převodu vlastnictví jednotky” 

- byty v ul. Prokopa Holého v Čáslavi 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr 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   

 
ZM /114/2020                                                                                                                Uzavření Souhlasného prohlášení – pozemek p.č. st. 2467  

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje uzavření souhlasného prohlášení, na jehož základě dojde k bezúplatnému 

převodu vlastnického práva k pozemku p.č. st. 2467 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Čáslav zapsaným u 

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální 

území Čáslav z Města Čáslav na Českou republiku – právo hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových.  

 
ZM/115/2020                                                                                                    Schválení Dodatku č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Čáslav, který je přiložen 

v příloze zprávy.  

 
ZM/116/2020                                                                                                 Schválení Dodatku č. 3 Zřizovací listiny Městské nemocnice Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Městské nemocnice Čáslav, který je přiložen 

v příloze zprávy.  
 

 

 

             

 

 

 

 

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

                     starosta                                                                                                                                                                            místostarosta 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

                

 

Ing. Radek Holík v. r.                                                                                                    MUDr. Miroslava Tvarohová v. r. 

      člen zastupitelstva                                                                                                                                                        člen zastupitelstva  

   


