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        Jednání zastupitelstva číslo: 1/2021 

Číslo jednací: MěÚ/3868/2021/SEK 

 

Zastupitelstvo města Čáslavi 

 
ZÁPIS ze 1. zasedání  

konaného v pondělí, 8.2.2021 na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi 

 

Přítomni: Mgr. Tomáš Hasík, Bc. Radek Holík, Jiří Honzíček, Martin Horský, Bohumila Chalupová, Mgr. Martin Jusko, 

JUDr. Anna Krúpová, JUDr. Vlastislav Málek, MUDr. Michaela Mandáková, Mgr. Daniel Mikš, Jitka Polmanová, Ing. 

Jaromír Strnad, MUDr. Lukáš Tichý, Mgr. David Tichý, MUDr. Miroslava Tvarohová, Mgr. Filip Velímský Ph.D., Mgr. 

Jaroslav Vostrovský 

On-line: Ing. Milan Urban, Ing. Drahomír Blažej, MBA 

Omluveni: Ing. Jiří Havlíček, MBA, MUDr. Martin Novák 

Hosté:  

Předsedající: JUDr. Vlastislav Málek – starosta města Čáslavi 
 

Zahájení 

Zasedání ZM zahájil starosta města v 17:00 hodin a přivítal všechny přítomné. Uvedl, že na dnešní zasedání, vzhledem 

k nouzovému stavu, je možné se přihlásit i distančně.  

Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích, občané byli informováni o místě, době a navrženém 

programu zasedání způsobem v místě obvyklém, tj. plakáty na plakátovacích plochách a na úřední desce městského úřadu, 

po dobu nejméně 7 dní před konáním zasedání. Pozvánka visela ještě v okamžiku konání zasedání ZM. 

Upozornil dále, že ze zasedání je pořizován zvukový záznam, který bude po anonymizaci zveřejněn na stránkách městského 

úřadu a jako již tradičně, po několik jednání zastupitelstva, je toto zasedání i „streamováno“ přímým přenosem. 

Sdělil, že zprávy na dnešní jednání byly zveřejněny 5 dní před konáním zasedání na úřední desce městského úřadu. 

Uvedl, že zápis z minulého zasedání ZM ověřili Ing. Jiří Havlíček MBA a paní Jitka Polmanová a nikdo ze členů ZM k němu 

nevznesl připomínku.   

Starosta dále sdělil, že je přítomno 17 členů zastupitelstva města, z toho 2 on-line, a dnešní zasedání je tudíž usnášení-

schopné.  
 

Starosta navrhl, aby dnešní hlasování, probíhalo pomocí elektronického systému. 

Zastupitelé: Bez připomínek. 

Hlasování:  

pro: 19                                              proti:                                   zdrželo se:                                nehlasovalo:  

   PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová 

Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová 

Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský   

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/1/2021. 

 

Jako ověřovatele dnešního zápisu starosta navrhl Bc. Radka Holíka a MUDr. Miroslavu Tvarohovou. 

Zastupitelé: Bez připomínek. 

Hlasování:  

pro: 17                                             proti:                                   zdrželo se: 2                                      nehlasovalo:  

PRO:    

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík  Jiří Honzíček  Martin Horský 

 Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová Ing. Jaromír Strnad 

Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. 

Mgr. Jaroslav Vostrovský       
 

ZDRŽELO SE: 

Bc. Radek Holík MUDr. Miroslava Tvarohová   

Ověřovatelé dnešního zápisu byli schváleni, přijato usnesení číslo ZM/2/2021. 
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Za členy návrhové komise starosta navrhl Mgr. Tomáše Hasíka a paní Jitku Polmanovou. 

Zastupitelé: Bez připomínek. 

Hlasování: 

pro: 16                                 proti:                     zdrželo se: 2                                            nehlasovalo: 1 

PRO:  

Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček  Martin Horský  Bohumila Chalupová 

Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková 

Mgr. Daniel Mikš Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý 

MUDr. Miroslava Tvarohová Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský 
 

ZDRŽELO SE: 

Mgr. Tomáš Hasík  Jitka Polmanová   
 

NEHLASOVALO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA    

Členové návrhové komise byli schváleni, přijato usnesení číslo ZM/3/2021. 

 

Následným bodem bylo schválení programu jednání.  

Program: 
Kontrola plnění usnesení z řádného zasedání ZM (14.12.2020) 

Dotazy a připomínky občanů 

Rozpočtové opatření č. 7/2020 
Souhlas s provedením rekonstrukce tepelných sítí a žádost o poskytnutí zápůjčky 

Výsledky rozpočtového hospodaření města Čáslavi za rok 2020 
Rozpočtové opatření č. 1/2021 

Změna č. 2 Územního plánu Čáslav - formou opatření obecné povahy 

Změna č. 4 Územního plánu Čáslav - schválení změny zkráceným postupem + určení zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem 
Změna č. 4 Územního plánu Čáslav I.) - pozemková parcela číslo 1208/1 v k.ú. Čáslav 

Změna č. 4 Územního plánu Čáslav II.) - pozemková parcela číslo 968 v k.ú. Čáslav 

Změna č. 4 Územního plánu Čáslav III.) - prověření požadavků Města Čáslavi 
Změna č. 4 Územního plánu Čáslav IV.) - pozemková parcela číslo 2775 v k.ú. Čáslav 

Změna č. 4 Územního plánu Čáslav V.) - pozemkové parcely číslo 331, 2622/1, 2622/2, 2623, 2624 a stavební parcely číslo 3439/2, 3441, 3638 v k.ú. Čáslav 

Dotace z programu SPORT na rok 2021 
Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2020 

Plán činnosti finančního výboru na rok 2021 

Uzavření Smluv o smlouvě budoucí na prodej bytů v ul. Prokopa Holého v Čáslavi 
Dotazy a připomínky zastupitelů 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY/RŮZNÉ 
 

Zastupitelé: Bez připomínek. 

Hlasování:   

pro: 19                                   proti:                       zdrželo se:                  nehlasovalo:  

PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová 

Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová 

Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský   

Program byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/4/2021. 

 

Následně starosta navrhl, aby dnešní jednání probíhalo ke každému bodu zvlášť, a na konci každého bodu bylo přijato 

usnesení. 

Zastupitelé: Bez připomínek. 

Hlasování: 

pro: 19                                          proti:                                     zdrželo se:                                    nehlasovalo:  

   PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová 

Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová 

Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský   

Návrh byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/5/2021. 
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Po úvodním zahájení, odhlasování ověřovatelů a členů návrhové komise, schválení programu a průběhu zasedání,  

začaly být projednávány body dnešního programu: 

 

Kontrola plnění usnesení z řádného zasedání ZM (14.12.2020) 

Starosta předložil usnesení č.j.: 35484/2020 ze dne 14.12.2020. 

ROZPRAVA: 
--- 

Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z řádného zasedání ze dne 14.12.2020. 

 

Dotazy a připomínky občanů 

Občan (pan L.): Uvedl, že má tři dotazy: Zdali bylo vyhodnoceno nové na značení Čeplově? Oprava pomníku Jana Žižky na 

náměstí – město dostalo dotaci ve výši cca 500 tis. Kč, oprava stála cca 200 tis. Kč. Co se stalo se zbylými finančními 

prostředky z dotace? Nově namontované radary na rychlost – zda po překročení rychlosti 50 km/hod. zda se zde objeví SPZ 

vozidla a příp. co to pro řidiče znamená?  

Místostarosta: K dotazu č. 1 sdělil: Úprava značení na Čeplově je cca přes rok. Za tu dobu se zde staly dvě dopravní nehody 

bez újmy na zdraví. Stížnosti od občanů nejsou, naopak jsou nyní kladné ohlasy, žádné přestupky týkající se rychlosti nejsou 

hlášeny, doprava zde se zklidnila. 

Dotaz č. 2: Dotace byla přiznána na opravu pomníku - sochy Jana Žižky a na opravu pomníku padlých v ul. Pražská. Zbylé 

prostředky byly vráceny. Dotaci nelze použít na nic jiného ani si je nechat, dotace je účelově vázaná.  

Dotaz č. 3: Nově namontované radary jsou pouze informativní. SPZ řidiče se zapíše, jde do statistiky, kterou má k dispozici 

městská policie, ale prozatím řidič není nijak postižitelný. Momentálně by měly mít radary tzv. výchovný efekt.  

Občan: Dotazoval se, od jaké hodnoty rychlosti bude předvolán ke správnímu řízení? 

Místostarosta: Uvedl, že to záleží na nastavení radaru.   

Občan: Sdělil, že údajně město Kutná Hora (v části Malín) získalo za vybrané pokuty, za rok, cca 8 mil. Kč.  

Místostarosta: Uvedl, že v Kutné Hoře mají jiný systém radarů. V Čáslavi jsou prozatím pouze rady tzv. výchovné. Fungují 

jako upozornění pro řidiče.  

 

Občan (T. O.): Dotazoval se na rozpočet, konkrétně na ušetřenou částku 103. mil. 500 tis. Kč – co se městu podařilo ušetřit, 

že vyšla taková částka? 

Starosta: Uvedl, že toto je jeden z bodů dnešního jednání - přebytek hospodaření (úspora) se bude projednávat.  

Občan: Uvedl, že 103 mil. Kč je velká položka, dotazoval se, zda v příjmech náhodou není zahrnut úvěr na výstavbu bytů 

v areálu Prokopa Holého? 

Místostarosta: Odpověděl, že byly vyšší příjmy, než se očekávalo (o 49 mil. 408 tis. Kč – daně: 8 mil. 900 tis. Kč, covidový 

příspěvek – 12 mil. 900 tis. Kč, příjmy ze skládky za uložení odpadu – 21 mil. 900 tis. Kč, příjmy z bytového hospodářství – 1 

mil. 54 tis. Kč.  

Ušetřeno na výdajích: 44 mil. 720 tis. Kč. Nejvyšší částky se ušetřily na položce 2212 - místní komunikace, kde se 

nerealizovala výstavba parkoviště u vlakového nádraží (5 mil. 349 tis. Kč), dále se nefinancovala komunikace v areálu 

Prokopa Holého (2 mil. 500 tis. Kč) a výstavba cyklostezky (část prostředků se rozpustila, do přebytku šlo necelých 5 mil. 

400 tis. Kč.  

Občan: Dotazoval se, kde je částka, která se půjčovala na výstavbu nových bytů? Zda je na straně příjmů? 

Místostarosta: Uvedl, že „úvěr zůstává úvěrem“. Vyčerpáno 50 mil. Kč, doplatit zbývá cca 50 mil. 400 tis. Kč, které se 

doplatí z prodeje bytů.  

Dodal informace o tom, v jaké fázi je prodej bytů z lokality ul. Prokopa Holého.   

Občan: Dotazoval se, zda v přebytku (103 mil. Kč) – zda v tom není započítaný daný úvěr (50 mil. Kč)? 

Místostarosta: „Ne, není.“ 

J. Strnad: Upozornil, že se jedná se o rozpočtový přebytek složený z přebytků minulých let. Skutečný přebytek z minulého 

roku je něco přes 50 mil. Kč.  

Místostarosta: Dodal, že přebytek z roku 2019 (cca 47 mil. Kč) byl rozpuštěn ve výdajích v roce 2020. Co bylo řečeno, jsou 

aktuální příjmy a výdaje roku 2020. Je zde ještě uvedena rezerva (něco přes 10 mil. Kč). 
 

Občan (T. O.): Dotazoval, zda je nějak koncepčně (doprava, školy – školky apod.) řešen územní plán? Zmínil pozemky, které 

jsou na programu dnešního jednání – změna územního plánu.  

Starosta: Uvedl, že územní plán je na programu dnešního jednání. 

Místostarosta: Uvedl, že zde jde o dvě rozdílné věci: Změna č. 2 (řeší se už od roku 2019), byla projednána radou města, 

zastupitelstvem města, na veřejném projednávání, byla vyvěšena. 

Koželuhy (21 tis. m2): součástí změny č. 2, plocha určená k zastavění již v původní územním plánu. 

Občan: Uvedl, že to není tak úplně pravda, že je zde uvedena změna na bytové domy.  

Místostarosta: Uvedl, že řekl, že je zde plocha určená k zastavění, nic jiného.  
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12 tis. m2 (Tesco): majitelé pozemku přehodnotili své plány, nechtějí zde již stavět nákupní centrum, ale startovací byty.  

Upozornil dále, že územní plán je výhledový rozvojový dokument. Neřeší konkrétní umístění nebo vzhled staveb ani jejich 

odůvodnění. Žadatelé, kteří žádají o změnu, nemusejí předkládat žádný projekt.  

Pozemek o vel. 3 tis. m2 (poblíž Třech svatých) – dvojka bonita, pozemek není obhospodařovaný, je v zástavbě – není zde 

důvod další výstavbu nepovolit. Je však možné, že např. „hygiena“, zde výstavbu nepovolí.  

K infrastruktuře uvedl, že město má prozatím dostatek kapacit, co se týká škol a školek. Je samozřejmě počítáno i s výstavbou 

nové MŠ. 

Občan: Dotazoval se, kolik obyvatel by orientačně mělo přibýt? 

Místostarosta: Uvedl, že tento projekt neřeší počet jednotek, počet bytů, ale je zde uvedena zastavěnost, která je většinou 50 

% a to by mohlo stačit pro nějakou představu. 

Občan: Opětovně upozorňuje na koncepční řešení. Sdělil, že je v návrzích uvedeno vše „dost na vodě, že je vše dost 

proměnné“. Nikdo není schopen říct nic konkrétního, a proto to na něho působí to něj, jako by se nic nedělo. Uvedl, že se 

zabírá spousty pozemky a možná zbytečně.  

Místostarosta: Sdělil, že se spojují dvě různé věci, a to Změna ÚP č. 2 a Změna ÚP č. 4. Uvedl, že se dnes rozhoduje pouze o 

změně č. 2, změna č. 4 se dnes nerozhodne.  

Občan: Uvedl, že je to špatně řešené (uváděné). Znět čísel, nic jiného, člověk, který by se tomu nevěnoval se v tom absolutně 

nemůže vyznat.  

Starosta: Požádal o ukončení debaty. Dané se bude ještě projednávat (dle programu jednání). 

Občan: Uvedl, že se bude ještě dále dotazovat, neboť se mu předložený materiál nezdá dostatečně konkrétní a podrobný.  
 

Další dotazy nebyly. 

 

Rozpočtové opatření č. 7/2020 

Místostarosta předložil důvodovou zprávu a informoval o rozpočtovém opatření č. 7/2020, které bylo schváleno radou města.  

Poděkoval Ing. Z. Zahradníkovi za perfektní přípravu. 

Rekapitulace: upravené příjmy 357.019,77 tis. Kč, upravené výdaje 428.459,55 tis. Kč, financování plus 71.439,78 tis. Kč.  

ROZPRAVA: 

D. Blažej: Dotazoval se na vrácení částky z dotace ve výši 980 Kč, která byla vrácena Ministerstvu práce a sociálních věcí, 

které ji poskytlo Domovu důchodců v souvislosti s pandemií Covid 19. Zda byla opravdu vrácena v uváděné výši? 

Místostarosta: Odpověděl, že ano, že byla vrácena částka v této výši.  
 

D. Mikš: Dotazoval se na příjmovou položku 2219, která byla ponížena o 150 tis. Kč - parkovací karty a automaty 

(Smart4City – Parkování). 

Dotazoval se, zda je možné zjistit, kolik lidí tuto službu využívá? Zda víme alespoň přibližně, kolik korun se přes tuto aplikaci 

vybere, neboť je tato služba jistě dost drahá.  

Místostarosta: Odpověděl, že se měsíčně vybere cca 250 Kč – 380 Kč aplikace je pro město zdarma.  
 

Zastupitelstvo město bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2020. 

 

Souhlas s provedením rekonstrukce tepelných sítí a žádost o poskytnutí zápůjčky 

Místostarosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobně informace. 

ROZPRAVA: 
--- 

Hlasování:    

pro: 19                                   proti:                   zdrželo se:                            nehlasovalo:  

   PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová 

Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová 

Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský   

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/6/2021. 

 

Výsledky rozpočtového hospodaření města Čáslavi za rok 2020 

Místostarosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti. 

ROZPRAVA: 
--- 

Zastupitelstvo město bere na vědomí výsledky rozpočtového hospodaření města Čáslavi za rok 2020. 
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Rozpočtové opatření č. 1/2021 

Místostarosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobně informace k navrhovanému rozpočtovému opatření, k položkám 

a paragrafům.  

Rekapitulace: upravené příjmy 237.402,22 tis. Kč, upravené výdaje 309.220,31 tis. Kč, financování plus 71.818,09 tis. Kč. 

Uvedl také, že rozpočtové opatření je vypracováno velmi podrobně, a to nejen z důvodu toho, že zde jsou uvedeny plánované 

investiční akce (daný přehled byl požadován na minulém zasedání zastupitelstva). 

ROZPRAVA: 

D. Mikš: Dotazoval se na finanční dotaci na projekt „Přívětivý úřad“ – vytvoření třech webových stránek. Jedna z nich je 

„Chytrá Čáslav“ – co bude jejím obsahem? 

Tajemník: Uvedl, že se připravují nové centrální webové stránky, které budou přímo napojeny na portál občana a na 

všechny ostatní „věci“, které umožňují komunikaci občanů s úřadem.  

I. web: Chytrá Čáslav – portál, který bude informovat o investicích, o plánovaných investicích, o bezpečnosti, o odpadech 

apod. – podrobné informace pro občany, taková „nadstavba“ centrálních webových stránek. 

II. web: Zeleň  

III. web: Informační centrum.  

Dodal k tomu ještě, že tento dotační titul podporuje také pořízení Geografického informačního systému (GIS), který by měl 

obsahovat už základ VIMu, který je pro obce od roku 2023 povinný. Dále by z dotace mělo být umožněno zpřístupnění 

(propojení) webové stránky města s vnitřním systémem úřadu. Dotační titul také obsahuje pořízení dvou elektronických 

úředních desek. Celková výše dotace by měla být 7 mil. Kč.  

D. Mikš: Dotazoval se, kdo bude vytvářet (zaštitovat) weby? 

Tajemník: Sdělil, že na webech se již pracuje od konce roku 2020 (nezávisle na dotačním titulu). Vytváření daného se věnuje 

celý tým lidí, který byl vybrán přes výběrové řízení, které proběhlo klasicky, podle směrnice.  

Co se týká GISu, tak to se bude soutěžit v měsíci březnu.  

D. Mikš: Dotazoval se dále, na nákup pozemků pro město v letošním roce? Zda se plánuje?  

Místostarosta: Uvedl, že finanční prostor zde je, ale momentálně není žádný požadavek z majetkového odboru. V tuto chvíli, 

pokud není jisté, že by se nějaké pozemky měly kupovat, nejsou rozpočtovány.   

D. Mikš: Uvedl, že dostal podnět od občanů - vybudování parkoviště naproti nemocnici. Uvedl, že na katastru je momentálně 

nabídka k odprodeji pozemku.  

Místostarosta: Upozornil na ul. Filipovskou, kde jsou místa na parkování, a která je přes den volná, tudíž dojíždějící občané 

do nemocnice mohou parkovat i zde a nevyužívají toho. 

Starosta: Uvedl, že zástupci firmy, která zde má v plánu stavět startovací byty (původně obchodní dům Tesco), sdělili, že by 

danou silnici opravili na vlastní náklady.  Je ke zvážení, zda zde nevybudovat rovnou parkoviště.  

D. Mikš: Sdělil, že zde je značka parkoviště, ale rozhodně tomu prostředí (povrch a šíře) neodpovídá.  

Místostarosta: Souhlasil, je třeba dát dané místo do pořádku. 
 

J. Strnad: Uvedl na pravou míru terminologii: přebytek / rozpočtový přebytek a požádal, aby to bylo správně uváděno všude 

(např. i v článcích). 

Dále poukázal na částku: 24 mil. 400 tis. Kč (§ 6171 - správa), která je minimálně vysvětlena. Navrhl tuto částku 

momentálně z rozpočtu vypustit, podrobněji ji vysvětlit a rozhodnout o ní na dubnovém zasedání.   

Místostarosta: Sdělil, že si myslí, že není potřeba ji vypouštět. Uvedl, že přes 17 mil Kč půjde na mzdy a zbytek bude na 

investice.   

Tajemník: Detailněji tuto částku okomentoval a vysvětlil. 

J. Strnad: Dotazoval se na položku přes 3 mil. Kč na zeleň – nákup dvou traktůrků, dvou křovinořezů – zda si chce město 

sekat trávu samo? Zda na to budou dva traktůrky stačit? 

Místostarosta: Odpověděl, že ano. Vedení má v plánu si vybudovat vlastní technické služby. Dále sdělil, jak proběhlo 

rozhodování – zda najmout firmu (jak bylo zvykem) nebo si pořídit vlastní techniku a obstarávat si sekání (a ostatní služby) 

sami. Přestože je ve městě nárůst ploch a živých plotů, nárůst ceny za dané služby (sekání) byl při výběrovém řízení značný (z 

1,2 mil. Kč na 2,9 mil. Kč – spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.), a tak se město rozhodlo jít cestou vlastního 

obhospodařování. A nejen kvůli tomu, ale také proto, že mít vlastní zaměstnance, kteří budou fungovat po celý rok, bude pro 

město výhodou.   

J. Strnad: Dotazoval se, zda rozumí dobře, kdy za 1 mil. Kč se bude ve městě udržovat zeleň celý rok? 

Místostarosta: Uvedl, že po nákupu techniky bude stát město údržba zeleně 1 mil. Kč. 

J. Strnad: Uvedl, že je tedy třeba tu techniku rozpustit do nákladů. 

Místostarosta: Uvedl, že neříká, že ne. Dodal, že první rok, kdy se technika bude nakupovat to město vyjde zhruba na stejné 

peníze, jako by se zaplatilo spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. za celoroční údržbu zeleně. 
 

T. Hasík: Vrátil se k částce 24 mil. 400 tis. Kč – uvedl, že mu přijde nedůstojné schválit takovou částku, když není řádně 

vysvětlena.  

Místostarosta: Dotazoval se, jak se dříve na místní správu schvalovali finance? Dělal někdo takový rozpad (takovou 
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tabulku), jako dnes představil pan tajemník? 

Dále zopakoval, co bylo již řečeno, jak ta částka vznikla, co je v ní vše rozpočtováno. 

T. Hasík: Zopakoval podrobnější rozpis daného paragrafu (podrobnější zprávu). Stávající se mu zdálo málo.  

Místostarosta: Uvedl, že pokud mu vysvětlení od pana tajemníka nestačí, je možné mu vysvětlit znovu.  

Tajemník: Sdělil, že nechápe, proč tato debata zde, na jednání, vůbec začala? Jde přeci o platy zaměstnanců úřadu, 

nechápe, proč je to takový problém? Uvedl také, že do dnešního dne nikdo ze zastupitelů nepřišel, aby se optal, jak to 

s daným paragrafem je, z čeho se skládá apod. Řeší se to až nyní, na zasedání.  

T. Hasík: Stále trval na bližším a větším rozpadu daného paragrafu.  

Místostarosta: Nechápal, z jakého důvodu se dnes daný paragraf tolik řeší? Dříve byl schvalován, aniž by se nad tím 

kdokoliv pozastavil a dnes takový rozruch. Paragraf a jednotlivé položky byly vysvětleny a stejně to nestačí. Uvedl, že 

nerozumí „proč“? 

T. Hasík: Opětovně opakoval, že trvá na podrobnějším a detailnějším vysvětlení (např. relokace zaměstnanců – co to je?). 

Místostarosta: Uvedl, že pokud nestačí, jak bylo vysvětleno, stačí se optat konkrétně a bude odpovězeno.     

Tajemník: Vysvětlil, co znamená relokace zaměstnanců a s tím související záležitosti.  

Místostarosta: Dotazoval se, zda když dává rozpočet za školu (při vytváření rozpočtu města), zda je podrobnější než ten pana 

tajemníka?  

T. Hasík: Odpověděl, že ano, že je, protože tam jsou uvedeny rámcově sumy.  

Místostarosta: Uvedl, že ty dnes byly také představeny. 

T. Hasík: „Dobře, ale to jsem viděl tady. Proč to nevidíme dopředu?“ 

Místostarosta: Odpověděl, že za 1. je rozpad obrovský a za 2. je zde mezi zastupiteli snad důvěra, a že je snad jasné, že 

rozpočtované peníze nejsou určeny na rozdávání kolemjdoucím.  
 

J. Strnad: Uvedl, že by stačilo, kdyby pan tajemník do daného paragrafu doplnil, kolik prostředků je na dofinancování 

správy, které nebyly řešeny v základním rozpočtu. 

Tajemník: Doplnil, že na investice je plánováno více jak 10 mil. Kč (7 mil. Kč – dotační titul). 

Starosta: Uvedl, aby pan tajemník zopakoval, jaké finanční prostředky jdou na mzdy (což požadoval sdělil J.Strnad). 

Tajemník: Uvedl, že více jak 17 mil. 900 Kč jsou mzdové prostředky a zbytek jde na investice.  
 

J. Vostrovský: Dotazoval se na přestavbu bývalé ubytovny TJ Slavoj Čáslav? Zda se zde plánuje nějaké další využití této 

bývalé ubytovny? 

Místostarosta: Uvedl, že ano, že už o tom zde bylo diskutováno. Dále do-vysvětlil, jak je přestavba myšlena.  
 

D. Blažej: Dotazoval se na doplatek za zpevněné parkovací plochy a kdy bude vybudováno parkoviště u vlakového nádraží? 

A kdy začne vybudování cyklostezky? 

Odpověděl, že se bude budovat parkoviště u nově postavených bytů v areálu Prokopa Holého (2 mil. 516 tis. Kč), historické 

centrum ul. J. Roháče z Dubé (4 mil. Kč) a parkoviště u ČD (1 mil. 800 Kč).  

K cyklostezce uvedl, že byla schváleno přesunutí dotace do letošního roku, že je vysoutěženo, a pokud se schválí rozpočtové 

opatření, tak by se mělo začínat v březnu 2021. 

D. Blažej: Ještě se dotázal na parkoviště u nádraží – kdy by se mohlo začít budovat a kdy by mohlo začít fungovat? 

Místostarosta: Uvedl, že předpokládá, že by to konce letních prázdnin mohlo být hotové.  
 

M. Urban: Uvedl kompromisní návrh na odhlasování paragrafu 6171 – místní správa: odhlasovat částku na mzdy 

zaměstnanců, zbytek nechat dovysvětlit. 

Tajemník: Sdělil, že všichni pracují s rozpočty, s výběrovými řízeními… Všichni by si tedy měli uvědomit, že pokud se nyní 

zdrží (nedohlasuje) rozpočtové opatření, může dojít k zastavení výběrových řízení (nákup radarového systému, zastavení 

dotace „109“ atd.).  

M. Urban: Uvedl, že podpoří odhlasování částky na mzdy zaměstnanců úřadu. Dále sdělil… k výběrovým řízením… jak 

mohou být vypisována, když nejsou schváleny prostředky.  

Místostarosta: Dotazoval se, zda bude tedy podán protinávrh usnesení?  

M. Urban: Odpověděl, že se o to pokusí. Navrhl odsouhlasit částku na mzdy (cca 17 mil. Kč) a zbývající prostředky 

přesunout na další jednání.  

Starosta: Uvedl zkušenosti z minulých jednání, ze zkušeností, kdy na jednáních zastupitelstva nebylo nikdy dostatečně 

vysvětleno, co je bylo požadováno (nebyl k tomu dostatečný prostor). Uvedl, poznámku k výběrovým řízením.  

Apeloval na všechny – „pojďme se domluvit“. 
 

T. Hasík: Upozornil na vypracování studie parku Vala vč. autorského dozoru + socha J. Žižky z Trocnova vs. revitalizace 

zeleně – souběh dvou záležitostí, narušení doby udržitelnosti? 

Starosta: Uvedl, že toto je dobrá poznámka. Připomněl kritické poznámky, které byly vzneseny na projekt revitalizaci zeleně. 

Dodal, že studií na park Vala se město snaží věci posunout, napravit.  

Místostarosta: Doplnil, že projekt revitalizace zeleně byl od začátku provázen nemilými a nepříjemnými záležitostmi. 
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S firmou, která jej realizovala (OK Garden s.r.o.) byly podepsána dohoda na ukončení spolupráce z důvodu nedodržování 

podmínek smlouvy (následná péče atp.). Nyní se bude soutěžit nová firma, která bude následnou péči po dva poskytovat.  

Projekt park Vala: Byl již připravovaný, ale bohužel nerespektoval dotační titul revitalizace zeleně. Nyní se vypracuje studie, 

která bude projekt revitalizace zeleně respektovat.  

Starosta: Dodal, že ukončení spolupráce s firmou OK Garden s.r.o. bylo odsouhlaseno i agenturou.  
 

M. Urban: Požádal o hlasování jeho protinávrhu na usnesení – mzdy ve výši navrhovaného rozpočtového opatření, zbytek 

vyčleněno a posunuto na příští jednání zastupitelstva.  

J. Strnad: Pomohl M. Urbanovi: odečíst z výdajů 6 mil. Kč tzn. správa by byla 18 mil. 400 Kč. V usnesení by tedy byly 

upraveny výdaje na 303.220,31 tis. Kč, financování plus: 65. mil. 818 tis. Kč.   
 

M. Jusko: Sdělil, že absolutně nechápe, proč se zde vede daná diskuse? Proč je navrhováno odebrat z rozpočtu částku, která 

představuje zrušení výzvy 109, která zásadně ovlivní informovanost občanů. Uvedl, že si myslí, že je to dost důležitá věc, 

nerozumí, proč to chtějí zastupitelé zastavit? Chybí mu racionální argumentace, konkrétní dotazy.  

F. Velímský: Vyzdvihl Ing. Z. Zahradníka (vedoucího odboru financí), který rozpočtové opatření připravoval, kontroloval 

(stejně jako v předchozích letech). Uvedl, že pro něho je silným garantem, a že kdyby se zde jednalo o deponování prostředků 

za nějakým nejasným účelem, on by to jistě neschválil.  
  

Návrhová komise přednesla protinávrh:  

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 dle předloženého návrhu. Rekapitulace: upravené 

příjmy 237.402,22 tis. Kč, upravené výdaje 303.220,31 tis. Kč, financování plus 65.818,09 tis. Kč. 
Hlasování:   

pro: 6                                                 proti: 11                    zdrželo se: 1                         nehlasovalo: 1 

PRO: 

Mgr. Tomáš Hasík  Bohumila Chalupová Mgr. Daniel Mikš Ing. Jaromír Strnad 

Ing. Milan Urban Mgr. Jaroslav Vostrovský     
 

PROTI: 

Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko 

JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. David Tichý 

MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová Mgr. Filip Velímský, Ph.D.   
 

ZDRŽELO SE: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA       
 

NEHLASOVALO: 

 Jitka Polmanová       

Návrh na usnesení byl zamítnut – usnesení nepřijato. 
 

Návrhová komise přednesla původní návrh:  

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 dle předloženého návrhu. Rekapitulace: upravené 

příjmy 237.402,22 tis. Kč, upravené výdaje 309.220,31 tis. Kč, financování plus 71.818,09 tis. Kč. 
Hlasování:   

pro:11                                               proti:                     zdrželo se: 7                      nehlasovalo: 1 

PRO: 

Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko 

JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. David Tichý 

MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová Mgr. Filip Velímský, Ph.D.   
 

ZDRŽELO SE: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík  Bohumila Chalupová Mgr. Daniel Mikš 

Ing. Jaromír Strnad Ing. Milan Urban Mgr. Jaroslav Vostrovský   
 

NEHLASOVALO:  

 Jitka Polmanová       

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/8/2021. 

 

Změna č. 2 Územního plánu Čáslav - formou opatření obecné povahy 

Místostarosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  

ROZPRAVA: 
--- 
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Hlasování:   

pro: 19                                proti:             zdrželo se:                                                  nehlasovalo:  

PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová 

Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová 

Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský   

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/9/2021. 

 

Změna č. 4 Územního plánu Čáslav - schválení změny zkráceným postupem + určení zastupitele, který bude 

spolupracovat s pořizovatelem 

Místostarosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  

ROZPRAVA: 
--- 

Hlasování:   

pro: 19                                proti:             zdrželo se:                                                 nehlasovalo:  

PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová 

Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová 

Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský   

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/10/2021. 

 

Změna č. 4 Územního plánu Čáslav I.) - pozemková parcela číslo 1208/1 v k.ú. Čáslav 

Místostarosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  

ROZPRAVA: 

Občan (T. O.): Dotazoval se, proč je to projednáváno ve zrychleném řízení? 

Místostarosta: Uvedl, že i zrychlené řízení, pokud se podaří, trvá rok. Uvedl dále, jak takové řízení (dle směrnice) probíhá.  

Občan: Poukázal ještě na pozemek u Zenitu o velikosti 3 tis. m2 a na to, že pan místostarosta řekl, že záleží na hygieně, co 

zde bude doporučovat nebo řešit – uvedl, že mu to přijde trošku takové zvláštní.  

Také uvedl, že to není území U třech svatých, nýbrž spíše k Zenitu (Pikova vila). 

Dotazoval se dále, co má žadatel v úmyslu zde vystavět? Kolik by zde eventuelně bydlelo lidí? 

Místostarosta: Sdělil, že žadatelé nejsou povinni předkládat konkrétní projekty a předpoklady, tzn. že u žádné změny, která se 

dnes bude projednávat, není projekt, který by určoval zástavbu.  

Občan: Uvedl, že lokalita u Zenitu není úplně vhodná pro bydlení… 

Starosta: Sdělil, že povinností města není kádrovat podnikatelské záměry subjektů.  

Občan: Opětovně se dotazoval na to, kolik zde bude bytů? 

Místostarosta: Odpověděl: „Ne, nevíme!“. 
 

F. Velímský: Doplnil, že v ul. Pražská bytové domy již stojí, byli povoleny, tudíž těžko by město v dané lokalitě bránilo jinému 

subjektu zde něco podobného vystavět. Dodal také, že z jeho pohledu není problém tuto změnu schválit.  
 

M. Jusko: Doplnil odpověď místostarosty.  
Hlasování:   

pro: 18                                                proti:           zdrželo se:                                nehlasovalo: 1 

PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová 

Ing. Jaromír Strnad MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová Ing. Milan Urban 

Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský     
 

NEHLASOVALO: 

Mgr. David Tichý       

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/11/2021. 
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19:00h – 19:10h: vyhlášena přestávka 

 

Změna č. 4 Územního plánu Čáslav II.) - pozemková parcela číslo 968 v k.ú. Čáslav 

Místostarosta předložil důvodovou zprávu a sdělil mnoho podrobností 

ROZPRAVA: 
--- 

Hlasování:   

pro: 18                              proti:             zdrželo se:                         nehlasovalo: 1 

PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková  Jitka Polmanová Ing. Jaromír Strnad 

Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová Ing. Milan Urban 

Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský     
 

NEHLASOVALO: 

Mgr. Daniel Mikš       

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/12/2021. 

 

Změna č. 4 Územního plánu Čáslav III.) - prověření požadavků Města Čáslavi 

Místostarosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  

ROZPRAVA: 

Občan (T. O.): Dotazoval se, zda zde bude vytvořen nějaký bytový dům? 

Místostarosta: Odpověděl, že se jedná pouze o ucelení pozemku. 
Hlasování:   

pro: 19                              proti:             zdrželo se:                         nehlasovalo:  

PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová 

Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová 

Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský   

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/13/2021. 

 

Změna č. 4 Územního plánu Čáslav IV.) - pozemková parcela číslo 2775 v k.ú. Čáslav 

Místostarosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  

ROZPRAVA: 
--- 

Hlasování:   

pro: 19                              proti:             zdrželo se:                         nehlasovalo:  

PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová 

Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová 

Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský   

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/14/2021. 

 

Změna č. 4 Územního plánu Čáslav V.) - pozemkové parcely číslo 331, 2622/1, 2622/2, 2623, 2624 a stavební parcely číslo 

3439/2, 3441, 3638 v k.ú. Čáslav 

Místostarosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  

ROZPRAVA: 

Občan (T. O.): Dotazoval se, zda je zde koncepce bydlení od investora promyšlená nebo nahodilá? 

Starosta: Odpověděl, že záleží na vyhodnocení investora, jak se rozhodne, co zde bude chtít stavět. Připomněl veřejné 

projednávání pozemků v Koželuhách a také přípravu projektu na výstavbu v této lokalitě, kterou má na starost pan arch. 

Mateásko. 

Občan: Dotazoval se, zda má město dané promyšleno koncepčně? Školy – školky, doprava,..? Dodal, že si myslí, že by bylo 
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vhodné více mluvit s majiteli pozemků. 

Místostarosta: Vzpomněl jednání se spol. Tesco, které proběhlo v roce 2018 (zpětný odkup pozemku). 

M. Urban: Uvedl, že se mu nikdy nelíbilo, že dané pozemky (Tesco) nezůstaly městu.  

Dále uvedl, že si myslí, že „covidová doba“ hodně mění svět, a že si není jistý, zda investor zůstane u svého původního plánu 

(startovací byty).  

Upozornil na to, že by byl obezřetný v tom, co se v tomto areálu, bude „dít“.  

Starosta: Připomněl pozici městského architekta p. arch. Mateáska vč. jeho spolupráce s pí arch. Neumannová, kteří se jistě 

budou moci podílet, resp. budou moci říct svůj názor (a svým názorem ovlivnit) na zástavbu daného území.  
Hlasování:   

pro: 19                                               proti:             zdrželo se:                               nehlasovalo:  

PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová 

Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová 

Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský   

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/15/2021. 

 

Dotace z programu SPORT na rok 2021 

Místostarosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti. 

ROZPRAVA: 
--- 

Hlasování:   

pro: 19                                               proti:               zdrželo se:                                 nehlasovalo:  

PRO:   

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová 

Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová 

Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský   

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/16/2021. 

 

Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2020 

M. Jusko předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti. 

ROZPRAVA: 
--- 

Hlasování:   

pro: 19                                               proti:              zdrželo se:                                 nehlasovalo:  

PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová 

Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová 

Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský   

Zastupitelstvo město bere na vědomí a jednomyslně schvaluje návrh na usnesení číslo ZM/17/2021. 

 

Plán činnosti finančního výboru na rok 2021 

M. Jusko předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti. 

ROZPRAVA: 
--- 

Hlasování:   

pro: 19                                               proti:                zdrželo se:                  nehlasovalo:  

PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová 



11 

 

Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová 

Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský   

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/18/2021. 
 

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

A. Krúpová předložila důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti.  

ROZPRAVA: 
--- 

Hlasování:   

pro: 19                                               proti:              zdrželo se:                                 nehlasovalo:  

PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová 

Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová 

Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský   

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/19/2021. 

 

Dotazy a připomínky zastupitelů 

J. Strnad: Dotazoval se, jaký tým lidí, se bude zeleni, resp. likvidaci trávy, sekání, věnovat?  

Místostarosta: Odpověděl, že dané budou zajišťovat 2 zaměstnanci + 1 zaměstnance VPP. 

J. Strnad: Uvedl, že si myslí se, že dvou lidech se to nedá zvládnout.  

Místostarosta: Odpověděl, že pro město všechno nedělala jen sama spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Pracovali zde 

i jiní živnostníci, dále pomáhali pracovníci VPP.  

Dodal, že zástupci města si zjistili mnohé informace, než se pro dané rozhodli. 

J. Strnad: Sdělil, že byl v roce 1992 ve vedení technických služeb a dobře ví, jaká je ve městě se zelení práce (starost) - je 

toho na obstarávání velmi mnoho. Myslí si, že ve dvou pracovnících se to prostě nedá zvládnout.  

Místostarosta: Uvedl, že se to zvládne. 
 

T. Hasík: Připomněl nově vzniklý sběrný dvůr a dotazoval se na ukončení svozu odpadu z ulice. Uvedl, že si myslí, že není 

vhodné svoz rušit – upozornil na starší občany apod. Dotazoval se, kdo o tomto rozhodl?   

Místostarosta: Odpověděl, že je zde možnost si objednat službu od Čáslavské servisní, která vyjde na cca 300 Kč (bez 

dalších výdajů), a která zajistí odvoz možného velkého odpadu. Uvedl, že to prozatím není setrvalý stav, po měsíci únoru se 

daná služba vyhodnotí a uvidí se, jak se bude pokračovat.  

Připomněl, že se mění celé odpadové hospodářství a město čekají změny. 

T. Hasík: Upozornil na Vyhlášku města Čáslavi, kde je svoz odpadu (z ulice) uveden, tudíž by měl být nadále vyvážen.  

Místostarosta: Zopakoval, že po měsíci únoru se daná služba vyhodnotí a poté se bude jednat dál. Připustil, že je možné, že 

dojde ke změně (zrušení) vyhlášky města, ale netřeba nyní předbíhat. 

Dále dodal, že se bude komplet měnit systém odpadové hospodářství – sdělil některé změny, které se budou dít.   

Starosta: Doplnil pana místostarostu a uvedl, že probíhají mnohá jednání, která jsou vedena se spol. AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o. Zmínil také prostředky, které jsou získány od AVE CZ. 
 

D. Mikš: Dotazoval se, co bylo příčinou zvýšení ceny za službu sekání trávy? 

Místostarosta: Uvedl, že toto není otázka na vedení města, ale na firmu, která podala nabídku. Dodal, že se soutěží cena na 

m2 roviny a svahu.  

D. Mikš: Dotazoval se, zda parametry smlouvy (výběrového řízení) byly stejné, zda tedy vzrostla jenom cena? 

Místostarosta: Odpověděl, že už v některém z předchozích vstupů říkal, že plocha zeleně a živých plotů vzrostla, ale ne nijak 

rapidně, nebylo to nijak zásadní pro změnu ceny. 

D. Mikš: Odpověděl, že doufá, že dojde k nějakému vyhodnocení rozhodnutí, kdy se bude město starat o zeleň samo.  

Starosta: Dodal, že péče o zeleň bude spadat pod Odbor správy majetku. 
 

M. Urban: Vrátil se k výměně názorů na facebooku – starosta vs. pí Z. N. Uvedl, že nebylo odpovězeno na její dotazy. 

Požádal, aby bylo odpovídáno na otázky. 

Dotazoval se, zda bylo či nebylo výběrové řízení na dodavatele TV Čáslav?  

Uvedl, že by bylo fajn vést normální lidskou komunikaci.  

Starosta: Ohledně výběrového řízení uvedl: Každý člen ZM může nahlédnout do materiálů z RM, proběhlo VB standardně 

jako v minulosti a výsledkem je stávající poskytovatel.  

Uvedl, jak probíhá jeho komunikace na FB atd. Připomněl komunikaci od Ing. R. 



12 

 

Místostarosta: Doplnil informace k proběhnuvším výběrovým řízení (Aktuality, projekt Ontero a TV Čáslav).  
 

D. Blažej: Dotazoval se, jak to momentálně vypadá s MěN v Čáslavi? Zmínil e-mail od občana, který se dotazuje na to, jaká 

je ekonomická situace v nemocnici? A jaká je pravda na tom, že se pan ředitel v MěN v Čáslavi nedostavil na prosincové 

jednání a uvedl nepravdivý důvod.  

Starosta: Zmínil dvě jednání, která proběhla on-line s ředitelem MěN a se zastupiteli. Dále sdělil informace z krizových 

jednání, která proběhla v návaznosti na pandemii. Shrnul situaci kolem Covidu 19 (hospitalizace v nemocnici, odběrové 

centrum, očkování, informační linka pro seniory atp.). 

Také informoval o ekonomické situaci (hospodářský výsledek za rok 2020 skončil ziskem 14 mil. 877 tis. Kč a personálním 

obsazení (informoval o odchodech / nástupech lékařů). 

K absenci ředitele MěN na prosincovém jednání uvedl, že dostal informaci, že pan ředitel jede na seminář do Brna, který byl 

již 2krát přeložen, a tudíž se jednání ZM nezúčastní. Uvedl, že pan ředitel tam opravdu odjel, ale bohužel až na místě zjistil, 

že se seminář nekoná.  

Tedy on určitě nelhal a nic si nevymýšlel. Sdělil pouze informace, které mu byly poskytnuty. 

Místostarosta: Doplnil informace k hospodářskému výsledku nemocnice a další informace k očkování na Covid 19. 

Starosta: Dovysvětlil aktuální situaci kolem očkování seniorů. 

M. Urban: Poděkoval za zajištění situace kolem Covidu 19. Dotazoval se, zda má město, resp. městská nemocnice, 

informace o registraci na očkování či přehled o oočkovaných občanech? 

Místostarosta: Uvedl, jak funguje očkovací registrační systém.  
 

J. Strnad: Vrátil se ještě k absenci pana ředitele MěN na prosincovém jednání a uvedl, že nechápe, proč se nevrátil z Brna a 

jednání zastupitelstva se nezúčastnil, když seminář nebyl. 

Starosta: Uvedl, že celou dobu pracoval s informací, že pan ředitel na jednání nebude, a proto tomu přizpůsobil i přednesení 

zprávy a jednání o nemocnici. Myslel si, že zastoupení města bylo dostatečně informováno, seznámeno a připraveno na 

jednání, proto netrvali na přítomnosti pana ředitele. 
 

Místostarosta: Doplnil ještě informaci k registracím – v systému je vidět, kolik lidí je registrováno, ale není zde jmenný 

seznam. Pravděpodobně systém vybírá dle věku - od nejstarších registrovaných. 

 

20:40h – ukončeno jednání. 

 

Na konci dnešního zasedání bylo přítomno 17 členů zastupitelstva města z toho 2 on-line. 

Ověřovatelé zápisu: Bc. Radek Holík a MUDr. Miroslava Tvarohová 

Zápis vyhotovila: Zdeňka Veselá  

Návrhová komise: Mgr. Tomáš Hasík a paní Jitka Polmanová.  
 

PŘÍLOHY: Usnesení – č.j.: MěÚ/4017/2021/SEK 

                   Listina přítomných zastupitelů 

                   Potvrzení převzetí pozvánky + podkladů pro dnešní zasedání  

                   Pozvánka ze dne 29.1.2021 

                   Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM ze dne 14.12.2020, č.j.: 35484/2020 

                   Důvodové zprávy č. 1 – 15 

                    

                

 

 

 
                

 

 

 
 

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

                     starosta                                                                                                                                                                                        místostarosta 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 
                

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

     člen zastupitelstva                                                                                                                                                                  členka zastupitelstva 

 

 



13 

 

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČÁSLAVI ZE DNE 8.2.2021 

USNESENÍ USNESENÍ číslo 

 Hlasování pomocí elektronického systému ZM/1/2021 

 Ověřovatelé zápisu ZM/2/2021 

 Členové návrhové komise ZM/3/2021 

 Program zasedání ZM/4/2021 

 Průběh zasedání ZM/5/2021 

 Souhlas s provedením rekonstrukce tepelných sítí a žádost o poskytnutí zápůjčky ZM/6/2021 

 Rozpočtové opatření č. 1/2021 – PROTINÁVHR ZM/7/2021 

 Rozpočtové opatření č 1/2021 – PŮVODNÍ NÁVHR ZM/8/2021 

 Změna č. 2 Územního plánu Čáslav - formou opatření obecné povahy ZM/9/2021 

Změna č. 4 Územního plánu Čáslav - schválení změny zkráceným postupem 

                                                          - určení zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem 
ZM/10/2021 

 Změna č. 4 Územního plánu Čáslav I.) - pozemková parcela číslo 1208/1 v k.ú. Čáslav ZM/11/2021 

 Změna č. 4 Územního plánu Čáslav II.) - pozemková parcela číslo 968 v k.ú. Čáslav ZM/12/2021 

 Změna č. 4 Územního plánu Čáslav III.) - prověření požadavků Města Čáslavi ZM/13/2021 

 Změna č. 4 Územního plánu Čáslav IV.) - pozemková parcela číslo 2775 v k.ú. Čáslav ZM/14/2021 

 Změna č. 4 Územního plánu Čáslav V.) - pozemkové parcely číslo 331, 2622/1, 2622/2, 2623, 2624 a   

stavební parcely číslo 3439/2, 3441, 3638 v k.ú. Čáslav 
ZM/15/2021 

 Dotace z programu SPORT na rok 2021 ZM/16/2021 

 Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2020 ZM/17/2021 

 Plán činnosti finančního výboru na rok 2021 ZM/18/2021 

 Uzavření Smluv o smlouvě budoucí na prodej bytů v ul. Prokopa Holého v Čáslavi ZM/19/2021 

 

   

 

 

 

 

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

                     starosta                                                                                                                                                                                        místostarosta 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 
                

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

     člen zastupitelstva                                                                                                                                                                  členka zastupitelstva 

 


