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        ZM č. 3/2020 

 

Zastupitelstvo města Čáslavi 
 

ZÁPIS z III. zasedání  
konaného v pondělí, 22.06.2020 na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi 

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

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

Daniel Mikš, MUDr. Martin Novák, 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 

Omluveni:  

Nepřítomen: MUDr. Jan Spáčil (bez omluvy) 

Hosté:  

Předsedající: JUDr. Vlastislav Málek – starosta města Čáslavi 
 

Zahájení 

Zasedání ZM zahájil starosta města v 17:00 hodin. Přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a čáslavskou 

veřejnost. 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, 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. 

Dále 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 Bc. Radek Holík a MUDr. Miroslava Tvarohová a nikdo ze členů ZM 

k němu nevznesl připomínku.  

Starosta dále sdělil, že je přítomno 19 členů zastupitelstva a dnešní zasedání je tudíž usnášení-schopné.  
 

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

Nikdo neměl připomínky ani jiný návrh. 

 

Hlasování:  

pro: 19                           proti:                         zdrželo se:                nehlasovalo:  
PRO: 

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

 Jiří Honzíček  Martin Horský 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/50/2020. 

 

17:05h: Příchod MUDr. Martina Nováka 

 

Jako ověřovatele dnešního zápisu starosta navrhl MUDr. Martina Nováka a Mgr. Jaroslava Vostrovského. 

Nikdo neměl připomínky ani jiný návrh. 

 

Hlasování:  

pro: 17                                     proti:                                   zdrželo se: 1                    nehlasovalo: 1 
PRO: 

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

 Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

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

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

Mgr. Filip Velímský, Ph.D.       
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ZDRŽELO SE: 

Mgr. Jaroslav Vostrovský 

NEHLASOVALO: 

Ing. Jaromír Strnad 

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/51/2020. 

 

Za členy návrhové komise starosta navrhl Mgr. Martina Juska a MUDr. Lukáše Tichého. 

Nikdo neměl připomínky ani jiný návrh. 

 

Hlasování: 

pro: 17              proti:                  zdrželo se: 2                                nehlasovalo:  
PRO:  

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

 Jiří Honzíček  Martin Horský JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

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

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

Mgr. Jaroslav Vostrovský       

ZDRŽELO SE: 

Mgr. Martin Jusko MUDr. Lukáš Tichý 

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/52/2020. 

 

Následným bodem bylo schválení programu jednání.  

Program: 
Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM, ze dne 20.04.2020 

Dotazy a připomínky občanů 

Závěrečný účet Města Čáslavi za rok 2019 
Schválení účetní závěrky Města Čáslavi k 31.12.2019 

Schválení zadání přezkoumání hospodaření Města Čáslavi za rok 2020 auditorské společnosti 

Rozpočtové opatření č. 3/2020 
Odpověď na otevřený dopis jednatele AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

Rozdělení příspěvku od AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na rok 2020 
Delegování zástupců města Čáslavi na valné hromady společností: 

- MVE PLUS, s.r.o. 

- VHS Vrchlice Maleč, a.s. 
- VODOVODY a KANALIZACE Havlíčkův Brod, a.s. 

Obecně závazná vyhláška města Čáslavi č. 3/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Obecně závazná vyhláška města Čáslavi č. 2/2020 o regulaci používání zábavní pyrotechniky 

Poskytnutí individuální dotace na opravu historické budovy bašty za Evangelickým kostelem v Čáslavi 

Poskytnutí individuální dotace na Kostky, výtvarnou část projektu Dvorky, doprovodného programu Formanovy Čáslavi 
Poskytnutí k.ú. Čáslav pro činnost organizace DM Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko 

Bezúplatné nabytí pozemků 658/72, 658/74 a 659/3 v k.ú. Čáslav 

Bezúplatné nabytí pozemku 2403/2, v k.ú. Čáslav 
Nabytí pozemku p.č. 1451/1 v k.ú. Čáslav; 

   Nabytí pozemku p.č. 2059/4 v k.ú. Čáslav 

Záměr odkoupit část pozemku p.č. 1727/1 v k.ú, Čáslav 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej bytu v novém bytovém domě 

Záměr prodat nebytovou jednotku č.p. 1622/101 

Schválení odpisu zaniklé pohledávky (poplatky za byt) za povinným T. M. 
Schválení vyřazení pohledávky (poplatky za byt) za povinnou V. D. 

Návrh na poskytnutí finančních dotací v sociální oblasti a zdravotnictví a dotaci z Programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch, na rok 2020  

Poskytnutí dotací z rozpočtu města Čáslav na rok 2020 z programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch 
Dotazy a připomínky zastupitelů 

Informativní zprávy / Různé: 
  

M. Urban: Navrhl Zařazení dalšího bodu (bodu č. 3).: Aktuální situace v Městské nemocnici v Čáslavi + svolání 

pracovního jednání ZM na toto téma, v co nejkratší době s odůvodněním, že byl všem zastupitelům zaslán dopis 

z městské chirurgie.  

Starosta: Souhlasil s návrhem M. Urbana a uvedl, že se chtěl na toto téma bavit v rámci bodu Dotazy a připomínky 

občanů. Sdělil, že takto byl domluven i s panem ředitelem z MěN – Ing. Bublou, s panem primářem MUDr. Spáčilem a 

MUDr. Balášem.  

Navrhl, že tento bod do programu bude zařazen a také s tím, že bude svoláno mimořádné jednání ZM.  
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Nový program jednání: 
Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM, ze dne 20.04.2020 

Dotazy a připomínky občanů 

Aktuální situace v Městské nemocnici Čáslav – svolání mimořádného zastupitelstva na toto téma 

Závěrečný účet Města Čáslavi za rok 2019 

Schválení účetní závěrky Města Čáslavi k 31.12.2019 

Schválení zadání přezkoumání hospodaření Města Čáslavi za rok 2020 auditorské společnosti 

Rozpočtové opatření č. 3/2020 

Odpověď na otevřený dopis jednatele AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

Rozdělení příspěvku od AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na rok 2020 

Delegování zástupců města Čáslavi na valné hromady společností: 

- MVE PLUS, s.r.o. 

- VHS Vrchlice Maleč, a.s. 

- VODOVODY a KANALIZACE Havlíčkův Brod, a.s. 

Obecně závazná vyhláška města Čáslavi č. 3/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi č. 2/2019 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Obecně závazná vyhláška města Čáslavi č. 2/2020 o regulaci používání zábavní pyrotechniky 

Poskytnutí individuální dotace na opravu historické budovy bašty za Evangelickým kostelem v Čáslavi 

Poskytnutí individuální dotace na Kostky, výtvarnou část projektu Dvorky, doprovodného programu Formanovy Čáslavi 

Poskytnutí k.ú. Čáslav pro činnost organizace DM Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko 

Bezúplatné nabytí pozemků 658/72, 658/74 a 659/3 v k.ú. Čáslav 

Bezúplatné nabytí pozemku 2403/2, v k.ú. Čáslav 

Nabytí pozemku p.č. 1451/1 v k.ú. Čáslav; 

Nabytí pozemku p.č. 2059/4 v k.ú. Čáslav 

Záměr odkoupit část pozemku p.č. 1727/1 v k.ú, Čáslav 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej bytu v novém bytovém domě 

Záměr prodat nebytovou jednotku č.p. 1622/101 

Schválení odpisu zaniklé pohledávky (poplatky za byt) za povinným T. M. 

Schválení vyřazení pohledávky (poplatky za byt) za povinnou V. D. 

Návrh na poskytnutí finančních dotací v sociální oblasti a zdravotnictví a dotaci z Programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch, na rok 

2020  

Poskytnutí dotací z rozpočtu města Čáslav na rok 2020 z programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch 

Dotazy a připomínky zastupitelů 
 

Hlasování:   

pro: 20                                   proti:                       zdrželo se:                  nehlasovalo:  

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

 Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 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 

Nový návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/53/2020. 

 

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

přijato usnesení. 

Nikdo neměl připomínky ani jiný návrh. 

 

Hlasování: 

pro: 20                           proti:                                     zdrželo se:                             nehlasovalo:  
PRO: 

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

 Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 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/54/2020. 

 

Po úvodním zahájení, odhlasování ověřovatelů a členů návrhové komise, schválení programu a průběhu zasedání,  

začaly být projednávány body dnešního programu: 
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Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM, ze dne 20.04.2020 

Starosta předložil usnesení č.j.: 11977/2020 ze dne 20.04.2020. 

Nikdo neměl žádné dotazy ani připomínky.  
 

Zastupitelstvo město bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZM ze dne 20.04.2020. 

 

Dotazy a připomínky občanů 

Starosta: Uvedl dopis od pana Tesaře (viz. příloha), který byl adresování všem zastupitelům. Sdělil, že vedení města 

mělo schůzku s panem Tesařem, kde byly projednány všechny připomínky, které v dopise zmiňuje.  
 

Pí Nezbedová: Sdělila tři dotazy: 

I. Redakční rada Čáslavských novin - složení? Uvedla, že se jí zdá velmi zvláštní.  

„Pokud má na vyváženost Čáslavských novin dohlížet redakční rada ve složení tajemník úřadu, který shodou okolností 

kandidoval za stejné hnutí, které momentálně vede město. A tedy o nějaké nezaujatosti asi těžko.. těžko se dá mluvit. A 

dále jsou v redakční radě pouze a jen jeho podřízení, kteří jsou na jeho vůli a libovůli závislí, hodnocení závislí, svým 

platem, respektive odměnou, a jak jsme si mnozí vyzkoušeli, tak i samotným zaměstnáním. Nemohu si myslet, že budou 

úplně projevovat vlastní názor nějak razantně, bude-li jiný. Tedy, tohle složení redakční rady, která by měla dbát na 

vyváženost a objektivitu toho veřejnoprávního media opravdu není, není pěkné.  

Já vím, že tady zaznělo, na minulém zasedání, i informace, že v jiných městech, např. zasedá v redakční radě celé 

vedení města. Ano, to je ještě horší, ale myslím si, že je zbytečné omlouvat špatný krok ještě horším, který udělal někdo 

jiný. Velmi bych se přimlouvala a velmi bych prosila, aby se ještě někdo zamyslel nad tímhle-tím. A není to řešení tak 

složité. To řešení je, zakomponovat do té redakční rady nezávislé lidi, a i zastánce řekněme, nebo zástupce řekněme 

opozice nebo jiných proudů názorových v tom městě. Nebyl by to takový problém, nestálo by to ani peníze. Já 

samozřejmě jsem v té redakci pracovala bez mála 20 let a rozhodně nechci nikomu, panu N., paní K., přidělávat 

jakékoliv problémy s tím, že by ty noviny nebyly proveditelné, že by se 30 lidí hádalo o tom, jestli ten slovosled má být 

tak nebo onak, to není úkolem redakční rady. Nicméně zastoupení opozice nebo zastoupení jiné skupiny, než je vedoucí 

skupina toho města by tam být mělo.“ 

II. Text (článek) do Čáslavských novin, který nebyl otištěn – osobní zkušenost. 

„… dovolila poslat víceméně to, co jsem teď tady řekla, jako text do Čáslavských novin. Já jsem snad ani tak jako 

úplně nepočítala s tím, že by byl otištěn, protože nebyl kladný, nebyl pochvalný, to já vím a ani se nedivím, že jste z něj 

neměli radost. Ale byl opravdu pouze k tomuto tématu. Já jsem si dala velký pozor, aby ten text nebylo možné napadnou 

z pohledu, že je nějakým způsobem útočný, že nevyhovuje z technického pohledu. Byl maximálně korektní, jak jen to šlo, 

byl konkrétní, každý svůj názor jsem podložila, dokonce citacemi, ozdrojovanými citacemi, a byl konstruktivní. Já jsem 

nechtěla jenom kritizovat, já jsem navrhovala řešení. Ne složité. 

Redakční rada v tom složení, o kterém jsem hovořila, rozhodla o tom, že ten text se nevydá. Co mě, přiznávám se, já 

nechci říct slovo pobavilo, protože to není k smíchu. Co mě zaujalo byl důvod toho, proč to otištěno nebude. Protože 

v Čáslavských novinách není odpovídající rubrika. A to mě tedy zarazilo. Já jsem v těch novinách dělala, jak jsem 

říkala, více méně 20 let, nikdy jsme si moc nehráli na nějaké rubriky, ale dobře. Já beru, že změna je život, teď jsou 

stanovené nějaké rubriky, které tedy občané zatím asi nemají moc šanci prohlédnout. Velmi bych se přimlouvala za to, 

aby někde byly definovány rubriky, které tedy v Čáslavských novinách jsou, pokud takhle striktně se musí dodržovat, a 

chci se zeptat: Jaká rubrika chybí v Čáslavských novinách, aby se tam dal zařadit názor občana? Dobře, kritický názor 

občana. V těch rubrikách.. v těch novinách zjevně něco chybí. Chybí tam rubrika Názory občanů nebo rubrika Kritické 

názory občanů nebo rubrika Názory občanů, které opravdu nemáme rádi, já nevím? Prostě nějaká rubrika tam chybí, 

která zabránila tomu, uveřejnit text, názor občana. Já si nedovedu představit, jak může tohle dopustit vedení města, 

které si tolik zakládá na otevřenosti, informovanosti, transparentnosti, diskusi, přijímání odlišných názorů, nevím, čem 

ještě a nemá v Čáslavských novinách rubriku, ve které je možné otisknout názor občana. Já nevím, možná, že kdybych 

poslala pozitivní názor, že by třeba otištěný byl, možná by se i video natočilo, já nevím? Ale takže to je prostě záležitost, 

která mě, přiznávám se, zaujala.  

Na to bych chtěla odpověď a chtěla bych vědět, které rubriky jsou v Čáslavských novinách a chtěla bych vědět, do 

kterých rubrik, a za jakých podmínek, mohou občané přispívat? Mimochodem už když jsem pracovala na radnici, a teď 

jako členka pracovní skupiny Otevřenost, informovanost atd., pracovali jsme na Codexu činnosti Čáslavských novin, 

kde jsme specifikovali, jak mohou občané přispívat do Čáslavských novin. Mohou tedy občané přispívat do 

Čáslavských novin, když tam není rubrika?   

A ještě jednu otázku mám teda: Co je s Codexem Čáslavských novin, kterém jsme poměrně dlouho pracovali? Asi tak.“  

Tajemník: Představil rubriky Čáslavských novin (viz. příloha).  

Dále opětovně zopakoval okolnosti, za kterých pí. N. odešla jako pracovnice z MěÚ.  

Dále sdělil k činnosti Čáslavských novin… V Tiskovém zákoně je uvedeno, kdo odpovídá za obsah periodického tisku 

(vydavatel, tedy město Čáslav), zmínil, dle jakého paragrafu se řídí vyváženost informací uvedených v novinách. 

Odpověděl, z jakého důvodu nejsou publikovány politické texty (texty s politickým nádechem) – „Nemohou být, 
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protože abychom zajistili §4a Tiskového zákona, tzn. vyváženost…  

Představte si, že byste musela shánět jiný názor, z druhé strany, kdo to bude dělat, jak velké by musely být a jak velký 

rozsah by musely mít Čáslavské noviny, pokud bychom toto měli dodržovat. Sama víte, že je to nerealizovatelné. A 

nepamatuji se, v historii Čáslavských novin, že by něco takového vlastně kdysi bylo. Čáslavské noviny by měly být 

periodikum, které.. formou, kterou mu dává tiskový zákon a vlastně i se o to snažíme, aby správně a pravdivě 

informovalo o dění ve městě, nic jiného.“  

Pí Nezbedová: Dotazovala se, co je politického na výtce ke složení redakční rady? 

Tajemník: „Já si myslím, že Váš text si všichni budou moci přečíst, sama jste to říkala, v Čáslavských novinách. Víme 

to oba stejně dobře, víte to Vy, vím to já, takže nechme naše čtenáře, ať to posoudí.  

Mimochodem ten text není stejný, jako jste ho poslala Vy původně.“ 

Pí Nezbedová: „Já bych od Vás, prosím, chtěla vědět, co Vy na tom považujete za politického? Protože Vy jste o tom 

rozhodoval.“ 

Tajemník: „V tuto chvilku nikdo z nich, z přítomných neví, co tam v tom textu bylo, takže nemá smysl se o tom bavit.“ 

Pí Nezbedová: „Ale já se Vás, jako člena redakční rady, který rozhodl o tom, že je to politický text, tak se Vás ptám, co 

v tom textu je politického?  

Tajemník: „Jsou tam Vaše politické názory na složení redakční rady a prostě každý člověk má jiný názor.“ 

Pí Nezbedová:„To není politický názor, to je názor na složení redakční rady.“ 

Tajemník: To se cyklujeme, to je Váš názor, máte právo ho vyjádřit.“ 

Pí Nezbedová: „No, ale jak jsem zjistila, tak ne.“ 

Starosta: „Já jsem zaregistroval výrazný posun ve Vašich názorech. Vy operujete tím, že názory jsme změnili my, kteří 

jsme předtím na něco poukazovali a Vy, jako byste byla konzistentní ve svých názorech. Vy mluvíte o nějakých 20 ti 

letech v Čáslavských novinách, teď plédujete za nějaké složení redakční rady.. a já si nepamatuji, že by kdykoliv 

předtím redakční rada nějaká existovala. Byla jste tam Vy, byl tam Váš starší kolega p. H., dnes je zde kolega p. N. a 

vlastně jste byli Vy, kteří tvořili noviny.  

Já tady nechci zabíhat do detailů, jakým způsobem se ty články tvořily, jakým způsobem byly konzultovány, jakým 

způsobem na ně bylo reagováno. Já si myslím, že všichni máme nějakou paměť, paní N., a toto si pamatuji já. 

Já si pamatuji také to, že přišel… Jednak kdysi měla K. Ž., prosbu, aby byl zveřejněn nějaký její článek, který se týkal 

kácení lip, Vy jste to odmítla. Byl další článek, kdy přišla paní, jejíž manžel zemřel, byl uznávaným profesorem na 

zemědělské škole, a chtěli otisknout dopis, který napsali jako vzpomínku jeho žáci, to nebylo nic politického. Byli Vámi 

odmítnuti s tím, že teda pokud to chtějí, tak pouze jako placenou inzerci.  

Takže pokud Vy nás teďko tady budete školit z toho, jak má vypadat redakční rada, jak jste nezávislí, a jak… Máte 

dneska je tolik možností… Sama jste si založila internetové noviny, je Čáslavský zpravodaj, je tolik nějakých možností, 

jak prezentovat své názory. Vy jste vždy odmítala politické názory a říkala jste, Čáslavské noviny tady nejsou od toho, 

aby se zde dával prostor politikům, politickým stranám, politickým prohlášením, takže o té nezávislosti, na kterou tak 

drobným šťouchancem zase tady upomínáte, že by se natočilo i video… Tak já si vzpomínám, vzpomínám si velmi dobře 

a předpokládám, že si to pamatujete i Vy, jakým způsobem jste psala články, které byly inzerovány v Parlamentních 

listech na náklady města, takže o Vaši nezávislosti a o Vaši… Vašem nějakém obecném přístupu k žurnalistice mám své 

pochybnosti, takže máte možnost vyjádřit si své názory, je zde redakční rada, rada ji ustavila, Vaše připomínky rada 

projedná a tímto bude učiněno za dost.“  

Pí Nezbedová: „Dobře, pane starosto, já jako jsem ráda, že asi jste se připravovali, čekali, že vystoupím, ale já 

nevím…“ 

Starosta: „Se nemusím připravovat.“ 

Pí Nezbedová: „No, tak ta projekce nebyla náhodná, ale chci jenom říct jednu věc, pokud Vy tedy víte, dělala jsem 

pravděpodobně něco, co se Vám nelíbilo a Vy jste to kritizovali, tak bych čekala, že pokud se situace obrátí a u vedení 

budou Ti, co kritizovali určitou věc, tak ji nebudou dělat. Já asi nemám k tomu, co víc říct.“ 

Starosta: „Já nevím, co děláme? Vy vycházíte z předpokladu, že všichni podřízení se bojí, že všichni členové redakční 

rady jsou ustrašenci, kteří nemají svůj vlastní názor, kterým zavelí pan tajemník, oni srazí paty, protože jinak budou 

vyhozeni. Tak se jich zeptejte. Ať se jich zeptá kdokoliv ze zastupitelů, jestli se takto cítí, jestli s nimi takto někdo 

zachází? Takže, za Vaší doby žádná redakční rada nebyla…“ 

Pí Nezbedová: „Takhle, ona redakční rada byla, ona byla neoficiální…“ 

Starosta: „Aha.“ 

Pí Nezbedová: „… byla tam paní D.., byl tam pan N. z muzea, byl tam pan J., atd., ta redakční rada byla, jenom nebyla 

na papíře.“ 

Starosta: „Ale nikdy nevystupovala, nikdy nefungovala?“ 

Pí Nezbedová: „Po určitou dobu ano.“ 

Starosta: „Aha, dobře.“ 

Pí Nezbedová: „No? Takže jako jenom jo… abychom si to úplně teda, úplně srovnali, ale … 
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Starosta: „Já myslím, že jsme si to srovnali“ 

Pí Nezbedová: „… asi nemám, asi opravdu nemám už co dodat.“ 

Starosta: „Děkuji.“ 

Pí Nezbedová: „Děkuji.“ 
 

P. Rajm: Upozornil na přerostlou – vysokou trávu na hřbitově a dotazoval se, kdo se zde o to stará? 

Místostarosta: Odpověděl, že správa místního hřbitova spadá pod odbor správy majetku města, a že zde sekají veřejně 

prospěšní pracovníci. 

P. Rajm: Dotazoval se, zda se zde byl pan místostarosta podívat během posledního týdne? 

Místostarosta: Sdělil, že sekání probíhá průběžně… požádal o doplnění odpovědi vedoucí odboru oSMM paní 

Motyčkovou. 

Ing. Motyčková (vedoucí oSMM): „Tráva roste, co na to říct?“ 

Místostarosta: Uvedl všeobecně k sekání trávy… Sečení probíhá průběžně, jednotlivé seče na sebe navazují.  

P. Rajm: Uvedl, že na hřbitově to není vidět. 
 

P. Rajm: Požádal pana starostu, zda by mohl sdělit, kdo všechno dluží za odpad, který se vyvezl na skládku do Čáslavi? 

Starosta: Uvedl, že soupis „kdo všechno dluží“ za roky 2016 – 2018, který byl vyhotoven, návrh byl podán na Krajský 

úřad. Krajský úřad činí kroky k tomu, aby se s těmi návrhy vypořádal. 

Dále sdělil, že byl minulý týden na jednání Hospodářského výboru, kde se vyjadřovala i paní Peštová (náměstkyně 

ministra životního prostředí), která s nelibostí hovořila o tom, že jsou nějakým způsobem grilováni novináři, veřejností 

v živých kauzách. 

Uvedl, že toto řízení je správní řízení, které je neveřejné. Město informuje o těch řízeních, v nichž bylo vydáno 

rozhodnutí. Tato řízení ještě nejsou pravomocná.  

P. Rajm: „… vždyť ten papír mám doma. Vždyť mě to přišlo na mail, tak řekněte, kdo? Dluží obce, dluží fyzické osoby, 

dluží firmy, řekněte pravdu. Řekněte, neházejte všechno na skládku. Že všechno dluží skládka“ 

Starosta: „Ale já nevím…“ 

P. Rajm: „Že všechno dluží skládka“ 

Starosta: „Vždyť nikdo nic…“ 

P. Rajm: „Do dneška jste to nevysvětlili. Všechno to házíte, že všechno dluží skládka“ 

Starosta: „Pane Rajme, prosím, zklidněte hormon!“ 

P. Rajm: „Já jsem zklidněný!“ 

Starosta: „No, tak nekřičte! Nekřičte!  

P. Rajm: „Já bych chtěl, aby mě lidi slyšeli, protože…“ 

Starosta: „No, tak můžete mít mikrofon a nemusíte křičet. Takže znova, udělali jsme tiskovou konferenci, na tiskové 

konferenci jsme zveřejnili všechny informace, které jsme zveřejnit mohli, o tom, které firmy, společnosti, tzn. ano, jsou 

tam obce, jsou tam společnosti, jsou tam podnikatelé jako fyzické osoby i právnické osoby. Já Vám tady nemohu říkat ty 

konkrétní údaje o těch, jejichž řízení ještě nebylo ukončeno. Takže pokud si najdete ten výstup z té tiskové konference, 

z té prezentace, tak najdete tam informace o tom, kolika obcí se to týká i jaká částka. V novinách se objevují 

dezinformace tohoto typu, jakože našimi návrhy ohrožujeme život obcí, že ty obce nebudou moci provádět úpravy 

chodníku, investiční akce, že jim to naruší chod, běžný chod obce, což je naprostý nesmysl. My jsme zveřejnili, že za ty 

tři roky se to týká řádově 25 obcí, přesné číslo z hlavy teď nevím? Jediná obec, která to sama zveřejňuje je obec Žleby, 

která má významnější částku tam. Ostatní obce jsou všechny, celkově za ty tři roky, z té 1,4 miliardy Kč, které jsme 

spočítali, tak se to obcí týká 4 miliony Kč, z toho 2 miliony jsou promlčené, protože to bylo ze začátku roku 2016, takže 

se bavíme o této částce. Přesto se v novinách masíruje, že my tady ohrožujeme samosprávy, že ohrožujeme život… že 

všechny firmy přijdou o práci, lidé o práci atd. Není to jenom o firmě AVE. Firma AVE je největším dlužníkem, to jsme 

zveřejnili, na tom si trvám. Je tam rozhodnutí, které bylo vydáno, je proti tomu odvolání a ostatní firmy nevím, proč 

bych tady měl sdělovat a porušovat Správní řád, který mi v tom brání?“  

P. Rajm: „Takže Správní řád už je porušen, protože mně přišel výpis do mých datových schránek.“ 

Starosta: „Čím byl porušený Správní řád?“ 

P. Rajm: „Tam nejsem jenom já, tam je dalších 40 firem.“ 

Starosta: „Ale to nepřišlo od nás.“ 

P. Rajm: „Ne, a proč je tam hlavička Město Čáslav?“ 

Tajemník: „Mluvíte hezky, ale já si myslím, že každý si o Vás udělá svůj úsudek…“ 

P. Rajm: „O mně ho mají lidi, nebojte.“ 

Tajemník: Představil prezentaci poplatků za rok 2016 (viz. příloha). 

„Teď já řeknu, co Vám přišlo do datové schránky. My nemůžeme zveřejňovat seznamy těch lidí a těch firem. Je to 

jednoduchý důvod. Porušili bychom Daňový řád, který to jasně zakazuje, protože jste v daňovém řízení. To, že Vám do 

datovky přišlo něco a přišlo Vám to jako příloha, příloha dokumentu od KÚSK, tak sice křičíte správně, ale na špatném 

hrobě, musíte si stěžovat na KÚSK, nikoliv tady.“ 
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P. Rajm: „Taky že budu. A ještě by mě zajímalo, jak je možné, že fyzické osoby dluží? Vždyť oni přeci měli smlouvu 

nebo objednávky s AVE a řádně jim za to zaplatili, tak proč? Vy si půjdete někam dát pivo a oni Vám řeknou ještě 

potřebuji korunu navíc.“ 

Tajemník: „Ne, nikoliv, takhle to nefunguje.“ 

P. Rajm: „Ne? Takhle mi to připadá, že to u Vás funguje.“ 

Tajemník: „Je to tak, že si vezmete špatného daňového poradce, daňový úřad Vám doměří… analogie je stejná s touto 

analogií… vezmete si špatného daňového poradce, ten udělá chybu, ale za daně jste odpovědný Vy. Finanční úřad Vám 

vyměří daň, dodatečnou, a Vy musíte zaplatit. A pak se hojíte na tom daňovém poradci, který udělal chybu. A tohle je ta 

správná analogie s těmihle poplatky. 

Pokud se bavíme o fyzických osobách, tak pozor, musíme se bavit o fyzických osobách podnikatelích, nikoliv občanech, 

jo? To je strašně důležitá záležitost. Takže pokud se bavím o podnikatelích, OSVČ anebo o právnických osobách, to je 

úplně jedno, tak v podstatě Zákon o odpadech Vám dává jednu velkou obrovskou povinnost – Vy si musíte zkontrolovat 

na tom dokladu, zda byl odveden poplatek či nebyl, na dokladu to má být uvedeno – mělo by být uvedeno, anebo tam je 

odkaz na to, že byl poplatek osvobozen, ten Váš odpad od poplatku osvobozen. Pokud to není, tak se vystavujete riziku, 

že může dojít k doměření KÚSK, takže takhle to je. A pokud to na těch fakturách nemáte, tak KÚSK posoudí ty 

dokumenty, které máte, které tam pošlete do toho řízení a pokud usoudí, že poplatek měl být vyměřen a vybrán, tak Vám 

samozřejmě ten poplatek doměří. Samozřejmě je tam, a to říkáme všem, protože Ti lidi volají, takže jim říkáme 

namítněte rozhodně prekluzi, protože samozřejmě tak teď nějaký vyjasňování, od jakého data dochází k prekluzi, jsme 

v daňovém řádu, takže dochází k zániku pohledávky ze zákona. Takže to je to, co můžeme těm původcům odpadů vlastně 

říct i my a říkáme jim to, vůbec se s tím netajíme. A i vlastně KÚSK k tomu tak přistupuje, že to vlastně nedoměřuje ty 

poplatky za tohle období.“ 

Starosta: „Já bych řekl ještě jedna věc. Tady se… tady vlají emoce na základě toho, jako kdyby už někdo Vám sebral 

peníze“.  

P. Rajm: „Ještě mi je nikdo nesebral.“ 

Starosta: „Tak je nějaký právní postup. My jsme podali návrh, KÚSK zahájil jednání, Vy máte možnost se k tomu 

vyjádřit, pak teprve bude rozhodováno a proti rozhodnutí je možný opravný prostředek, včetně soudního přezkumu, 

takže jsme na nějakém začátku a bavíme se o tom, jestli teda město má postupovat s péčí řádného hospodáře a pokud je 

přesvědčeno to tom, že mu nepřicházejí nějaké prostředky, které mu ze zákona přicházet mají, tak jestli má činit to, aby 

ty prostředky získalo, o nic jiného se nejedná. 

Jedná se ještě teda o jednu věc, o které jsem teda také informoval, že samozřejmě může projít pozměňovací návrh 

poslanců p. Zahradníka a p. Staňka, jednoho z ODS, jednoho ze ČSSD, a že parlament, byť já osobně tento návrh 

považuji naproti-ústavní, a potvrzuje to i stanovisko člena legislativní rady vlády, ale je možné, že přesto parlamentem 

projde a pak se možná ta situace ještě změní, takže já si myslím, že ty emoce planou dost předčasně a počkejme na 

výsledek.“ 

P. Rajm: Dotazoval se, zda toto všechno, tato kauza nemůže ublížit městu Čáslav? 

Starosta: Odpověděl, že si myslí, že ne. Myslí si, že město žádné právo neporušuje. 
 

P. Benda: Informoval o postupu vyřizování žádosti o zábor chodníku z důvodu postavení lešení (oprava fasády na 

domě) na městském chodníku. Požádal, zda by bylo možné urychlit vyřizování podobných žádostí.   
 

Starosta: Upozornil občana (p.Hůrku) na časovou tíseň a sdělil mu, že na jeho případné dotazy mu bude odpovězeno 

písemně. 

P. Hůrka: „Ale teď jsme tady, musíte to říct tady, všechno. To zase uplatňujete způsoby cenzury, totality.“ 

Starosta: „Ale prosím Vás, pane Hůrko, máte slovo, tak neztrácejme čas.“ 

P. Hůrka: „Tak mi do toho neskákejte!“ 

Já jsem tady za občany Čáslavi „zdravého rozumu“, protože ten tady nám schází. Jako nejsme spokojeni s naším 

městem v tom stavu, v jakém vypadá. Zničené je všechno, tráva vysoká, bordel. 

Já jsme tady zaslal v dubnu 5 dotazů, který byly pouze přečteny. Chci apelovat na všechny jako zastupitele, abychom si 

to město hájili, vždyť to město si ničíme.   

V únoru, když tady bylo zasedání u kulatého stolu, tak nikdo z těch zastupitelů, co jste tady byl, jako nehájil zde naše 

město a máme to tady prostě zbouraný tou dopravou, to je strašný. Jo, pouze se Vám daří udělat tu cenzuru, ta se Vám 

povedla, protože už ten zápis z toho zasedání u kulatého stolu, byl progumovaný, promazaný, scházely údaje, který se 

měly dál dostat obyvatelům. Upozornil na to pan Urban a já jsem taky v tom tady působil, za občany, jsem hájil. 

Já jsem… ten první bod je, abychom tady udělali prostě to referendum Čáslaváků, že už tady nechceme v životě, už 

vůbec nikdy takovou tu objížďku, jaká tady je. Prostě tady ta doprava, co tady je, to je hrozný. Jo, to je s tím, že ty 

mosty se můžou dělat za nějaký rok znova, protože tam je váha 170 tun a má být 300 tun, protože se bude něco i 

převážet. Proč asi, že jo? 

Další věc je, ty přejezdy. Jako máme tady prostě rozbitý přejezdy u Zenitu, že jo, bývalý Kosmos, tam jsou strašné díry a 

policie v březnu, v dubnu, označila ten přejezd, že je nebezpečný účastníkům silničního provozu. Psal jsem tady na úřad 
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prostě a nic. Alespoň asfalt tam naplácat, s tou lopatou to umlátit. Teď je tam díra jak prase u toho, vůbec nikoho to 

nezajímá.  

Další bod jsem psal ohledně jako civilní ochrany / obrany. Protože jak nám ukázala chřipka, tady ta, co tady byla, tak 

my, naše město nejsme vůbec připraveni. Jako nemáme žádné zásoby, vůbec nemáme žádné jako možnosti, kdybychom 

tady byli uzavřeni v té jako karanténě, jo. Sám jste mi psal, že bohužel nemáme nic, co bychom si tady jako sami jako 

mohli zásobovat. Psal jsem si o kryty, o podzemní kryty. Dostal jsem odpověď, že naše město nemá žádný funkční kryt, 

pro obyvatele, takže bych dal návrh, jako do budoucna, nějak s tím počítat, abychom chránili obyvatele. Jo a do krytů 

případně umístit nějaké zásoby, které by rozhodli odborníci, co by se tam i mohlo dát pro zdravotníky apod., to je také 

podstatné. Jestli s tím souhlasíte? 

Zmiňoval jsem se o cenzuře. Když jsem si tady vytiskl jako Vaše stránky „Čáslav pro všechny“, tady ty témata, tak Vy 

jste to tam jako vůbec nikde jako neuváděli. Teď jste jí zavedli, jako na radnici, jako což se nám nelíbí taky, jo? Co jsme 

si mysleli, že jsme jí odcinkali v osmdesátém devátém, takže jako také to je špatné. 

Operace Ontero, kterou jste si udělali, jako svoji PR, takovou nějakou tu, která vůbec neukazuje tady skutečnost úplnou 

o Čáslavi v osmdesátém devátém, co tady bylo. Já jsem přímý účastník. A Vy jste tam ukázali jednu stranu mince. Já 

jsem Vám zpátky psal a Vy jste neukázali, co bylo předtím dobré. Za komančů, kdyby se nepostavili ty paneláky v té 

Žitenické a tam, tak prostě vůbec nebydlíme. Dneska nejsme schopni postavit nějaký takový jako byty pro dělníky, pro 

normální to prostě lidi. Vy máte zde snahu dělat domy pro milionáře. Kdo na to má dneska? Já bych chtěl poukázat… 

tady máte v programu… že budete dělat výstavbu jako rozumný nájemný bydlení, tak jako bych měl návrh, abyste jako 

v tom začali jako dělat, protože mě oslovuje spousta mladých, který jako nemají ty průměrné mzdy, které se udávají a 

potřebují zde bydlet, jo, a ty byty za miliony opravdu na ně vůbec nikdo nemá. To je chyba. Takže, prosím Vás, musíte se 

i tomu věnovat.  

Další bych měl bod… divím se, že Vás.., že si toho už nikdo prostě nevšiml přede mnou, parkoviště před nemocnicí, tam 

je to hrozné. Spousta občanů tam jde k těm doktorům a tam se stojí v hlíně, v trávě a takhle. To nemáme jako my 

nějakou možnost udělat tam nějaký asfaltový plac? To je jako před tou lékárnou, jak tam se zajíždí do toho dvora, tam 

je strašný bordel.  

Další věc mám… bod, abyste pro normální občany uváděli… s tou nemocnicí, jak tady zaznělo, každý měsíc nebo tak, 

tak nějaký audit, takový krátký, jak si vůbec my stojíme. Abychom prostě na konci roku, nám někdo nezazvonil takhle 

s klíči a nezavřeli jsme to, což nechceme, že jo. Pochopitelně. Ale máme tam nového ředitele, tak chceme vidět výsledky, 

že jo. 

Tady tohle to jsou rozumné prostě nápady / návrhy. Doufám, že se o tom bude nějak jednat?“   

Starosta: Sdělil, že pokud jde o cenzuru, tak tento proslov p. Hůrky je součástí veřejného projednávání zastupitelstva, 

je streamován, každý má možnost to shlédnout, posoudit závažnost připomínek a udělat svůj názor.  

A. Krúpová: „Já jsem jenom chtěla, pane Hůrka, Vám říct, že mám dojem, že opravdu rozumíte úplně všemu, a tak 

bych Vám chtěla doporučit, abyste v příštím volebním období se přihlásil k nějaké straně a kandidoval, abyste to tady 

všechno vyřešil, protože se zdá, že opravdu teda víte o všem a všechno znáte, všechno víte, takže určitě budete posilou 

pro tu stranu. Děkuji.“  

Místostarosta: V krátkosti se vyjádřil k bodům, které připomínkoval p. Hůrka. 

Obchvat byl řešen několikrát, včetně studie, včetně všeho. Vše bylo zveřejňováno. 

Přejezdy to samé – nejsou ve vlastnictví města, nicméně město komunikuje s vlastníky a snaží se situaci řešit. 

K civilní obraně / ochraně uvedl, že v době pandemie se Město Čáslav semklo, perfektně fungovalo skvěle. Na základě 

této zkušenosti jsou již připravené zásoby pro případné opakování situace. 

Kryty - v nastalé situaci není možné dané vybudovat.  

Ontero - zábavná forma učení pro děti. Aby věděli, co se dělo / děje.  

Nájemní bydlení - pokud se městu povede vybrat poplatky od firmy AVE, které mu náleží…ano, nájemní bydlení je ta 

správná cesta.   

Parkovaní u nemocnice - na to je zpracován projekt – investice, na kterou momentálně město nemá. 

Nemocnice - audit v nemocnici – měsíčně je to nereálné, každopádně se výsledky sledují. 

P. Hůrka: Dodal, k Operaci Ontero, že zde nebyly uvedeny pravdivé informace.   

K cenzuře ještě sdělil, že mu spousty mladých říká, že je prováděna, že jsou promazávány negativní příspěvky apod., že 

jsou zde ponechávány pouze kladné příspěvky. On sám na sociální sítě nechodí.  
 

J. Havlíček: Dotazoval se, zda platí pravidlo: reakce na občana – pouze starosta nebo místostarosta? Zda to i nadále 

platí nebo je nějaká změna, když JUDr, Krúpová mohla reagovat na občana a nebyla přitom dotazována? 

Starosta: Přiznal své pochybení, omluvil se.  
 

M. Urban: Uvedl, že se mu nelíbí reakce některých zastupitelů a pana tajemníka na občany, kteří zde vystupují.  
 

Nikdo další neměl dotazy ani připomínky. 
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Aktuální situace v Městské nemocnici Čáslav – svolání mimořádného zastupitelstva na toto téma 

Bod navržený při začátku jednání Ing. Urbanem.  

Starosta: Uvedl podrobnosti k dopisu z chirurgického oddělení MěN, který obdržel společně s ředitelem MěN (Ing. 

Bublou) v Čáslavi a ostatními zastupiteli (viz. příloha). 

Sdělil podrobnosti z pátečního jednání s pány doktory MěN (MUDr. Balášem a MUDr. Spáčilem), uvedl, že dnes 

MUDr. Bělehrádek podal výpověď, kterou v pátek telefonicky avizoval. 

Starosta navrhl svolání mimořádného jednání zastupitelstva na středu, 22.07.2020 s řešením hospodářské a personální 

situace v MěN v Čáslavi.  

M. Urban: Požádal o bližší termín (než je 22.07.2020) konání svolání pracovního - mimořádného zastupitelstva.  

Místostarosta: Uvedl, že dle slov ekonomky MěN by měl být měsíc červen zlomový z hlediska finančního hospodaření 

za I. pololetí, bylo by vhodné tyto údaje vědět a až poté zastupitelstvo svolat. 

 

J. Havlíček: Navrhl zvážení formátu plánovaného jednání zastupitelstva (pracovní – mimořádné). 

Dále žádá o předání „podkladů s čísly“ z Městské nemocnice v Čáslavi k bližšímu seznámení před jednáním.  
 

Starosta: Uvedl, že bude stanoven termín na co nejkratší dobu (možné termíny: 15. a 22.7.2020). Záleží na tom, kdy 

budou k dispozici všechna data z nemocnice. 
 

Návrhová komise sdělila návrh na usnesení. 

L. Tichý: „Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje a navrhuje svolání mimořádného jednání zastupitelů města Čáslavi 

k řešení krizové situace Městské nemocnice Čáslav s určením termínu na 15. nebo 22.07. tohoto roku“  
M. Urban: „Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje a navrhuje svolání mimořádného jednání zastupitelů města Čáslavi 

k řešení aktuální situace Městské nemocnice Čáslav s určením termínu na 15. nebo 22.07. tohoto roku“  

L. Tichý: „Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje a navrhuje svolání mimořádného jednání zastupitelů města Čáslavi 

k řešení situace Městské nemocnice Čáslav… Aktuální“  
J. Havlíček: Sdělil, že by měl být ctěn Jednací řád Zastupitelstva města Čáslavi a zákon, kde je uvedeno, že 

zastupitelstvo svolává starosta, a tak by měli zastupitelé navrhnout starostovi / požádat starostu o svolání mimořádného 

jednání.   

„Zastupitelstvo města Čáslavi ukládá starostovi města Čáslavi svolat mimořádné jednání zastupitelstva města Čáslavi 

k řešení aktuální situace v Městské nemocnici v Čáslavi…“ 
 

Hlasování:   

pro: 20                              proti:             zdrželo se:                         nehlasovalo:  
PRO: 

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

 Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 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 č. ZM/55/2020. 

 

Závěrečný účet Města Čáslavi za rok 2019 

Místostarosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  

Bod byl projednán bez dotazů a připomínek. 

 

Hlasování:   

pro: 19                              proti:             zdrželo se:                         nehlasovalo: 1 
PRO: 

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

 Jiří Honzíček  Martin Horský 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   

NEHLASOVALO: 

MUDr. Martin Novák 

Zastupitelstvo města Čáslavi vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, přijato usnesení č. ZM/56/2020. 
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Schválení účetní závěrky Města Čáslavi k 31.12.2019 

Místostarosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  

Bod byl projednán bez dotazů a připomínek. 
 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení. 

Hlasování:   

pro: 17                              proti:             zdrželo se:                        nehlasovalo: 2 
PRO: 

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

 Jiří Honzíček  Martin Horský 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. Jaroslav Vostrovský       
 

NEHLASOVALO: 

MUDr. Martin Novák Mgr. Filip Velímský, Ph.D. 

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/57/2020. 

 

Schválení zadání přezkoumání hospodaření Města Čáslavi za rok 2020 auditorské společnosti 

Místostarosta předložil důvodovou zprávu a sdělil veškeré podrobnosti.  

Bod byl projednán bez dotazů a připomínek. 

 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení. 

Hlasování:   

pro: 18                                proti:                                 zdrželo se:                                    nehlasovalo: 1 
PRO: 

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

 Jiří Honzíček  Martin Horský 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     
 

NEHLASOVALO: 

MUDr. Martin Novák 

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/58/2020. 

 

Rozpočtové opatření č. 3/2020 

Místostarosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti. 

Rekapitulace: upravené příjmy 264.995,42 tis. Kč, upravené výdaje 346.995,02 tis. Kč, financování plus 

81.999,60 tis. Kč. 
Bod byl projednán bez dotazů a připomínek.  
 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení. 

Hlasování:   

pro: 20                               proti:             zdrželo se:                         nehlasovalo:  
PRO: 

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

 Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 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/59/2020. 
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Odpověď na otevřený dopis jednatele AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

Starosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti. 

Bod byl projednán bez dotazů a připomínek.  
 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení. 

Hlasování:      

pro: 11                               proti:                          zdrželo se: 4                        nehlasovalo: 5 
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  Jitka Polmanová Ing. Jaromír Strnad Mgr. Jaroslav Vostrovský 

NEHLASOVALO: 

Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

Ing. Milan Urban       

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/60/2020. 

 

Rozdělení příspěvku od AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na rok 2020 

Starosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti. 

Ing. Havlíček: Dotazoval se, na základě čeho, na základě, jakých kritérií, vedení města rozhodovalo o výši příspěvků?  

A dále uvedl, že nerozumí tomu, vadí mu, proč když AVE chce věnovat nějakou finanční částku, proč ji nevěnuje, proč 

to musí jít přes město, proč o tom musí rozhodovat zastupitelstvo? 

Starosta: Uvedl, že rozdělování příspěvků (subjekty i částky) je prováděno zastupitelstvem města, neboť toto vyplývá a 

je dáno smlouvou a zástupci AVE to tak chtějí.  

Dodal, že vždy do 31. března daného roku podá město návrh na rozdělení částek spol. AVE CZ. 
 

D. Mikš: „Nechci vypadat jako nějaký rebel, ale když jsem si prohlížel ty částky, tak samozřejmě souhlasím s tím, že 

MěN je nutno podporovat, ale myslím si, a to co říkal pan místostarosta, že pravděpodobně tam budeme dávat ještě 

dalších 10 mil. Kč, rozpočet nemocnice je přes 200 mil. Kč. Nevím, jak hodně je důležitá právě tato částka – 60 tis. Kč. 

Jestli to „vytrhne“, nebo spíš podpořit poměrnou částkou ty sportovní kluby? Já vím, že teď neměli žádnou činnost 

v době pandemie, ale jenom chci říct, že pro někoho je třeba 10 tis. Kč velice důležité pro jeho činnost. Třeba Slavoj 

Čáslav, když to takto budu jmenovat. Tam je 6 sportovních klubů. Ale jak říkám, je spíše věcí diskuse, jestli nepodpořit 

menší organizace? Leda, že by AVE trvalo na tom, že chce opravdu podporovat nemocnici.“ 

Starosta: Sdělil, že částkou 60 tis. Kč nebudou řešeny provozní problémy nemocnice, to samozřejmě tato částka 

nevyřeší. Příspěvek je do MěN navržen především z důvodu částečné úhrady velkých nákladů, které vznikly 

v souvislosti s pandemií (sociální oblast, brigádníci). 

M. Mandáková: Dodala, že peníze jsou určeny na výplatu pracovníkům (dobrovolníkům), kteří v době pandemie 

pomáhali v městské nemocnici.  

Dále dodala, že ze stejného důvodu jsou přiděleny příspěvky do Animy a Domova důchodců.  

Starosta: Uvedl ještě, že z transparentního účtu, který byl zřízen v době pandemie, budou částky pravděpodobně 

rozděleny na zasedání ZM v září 2020. 

D. Mikš: Poděkoval za vysvětlení a sdělil, že nebude podávat protinávrh. 
 

Návrhová komise představila návrh na usnesení. 

Hlasování:   

pro: 19                               proti:             zdrželo se: 1                        nehlasovalo:  
PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák  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   

ZDRŽELO SE: 

Mgr. Tomáš Hasík 
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Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/61/2020. 

 

19:05 – 19:15 hodin: Vyhlášena přestávka.  

 

Delegování zástupců města Čáslavi na valné hromady společností: 

- MVE PLUS, s.r.o. 

- VHS Vrchlice Maleč, a.s. 

- VODOVODY a KANALIZACE Havlíčkův Brod, a.s. 

Starosta předložil důvodovou zprávu a sdělil veškeré podrobnosti. 

J. Strnad: Upozornil na neuskutečnění se Valné hromady VHS Vrchlice Maleč, a.s. z důvodu toho, že zástupci města 

Čáslavi a zástupci města Kutné Hory přijeli na toto setkání bez pověření.  

Uvedl, že samozřejmě „chybovat je lidské“, ale zajímá ho, kdo za tuto chybu (ostudu) dostal vytýkací dopis?  

Dále požadoval změnu usnesení – omezení jmenování / delegování do 31.12.2022. 

Starosta: Souhlasil s uvedenou informací. Sdělil, že pochybil on sám, zastupitelům se omluvil a uvedl, že pokud mu 

chtějí poslat vytýkací dopis, bude to na místě.    

Změnu usnesení - omezení delegování - požádal návrhovou komisi zakomponovat do návrhu na usnesení.  
 

Návrhová komise přednesla pozměněný návrh na usnesení.  

Hlasování:   

pro: 20                              proti:             zdrželo se:                        nehlasovalo:  
PRO: 

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

 Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 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/62/2020. 

 

Obecně závazná vyhláška města Čáslavi č. 3/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi č. 2/2019 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

Starosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  

Bod byl projednán bez dotazů a připomínek.  
 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení. 

Hlasování:   

pro: 20                                     proti:                   zdrželo se:                         nehlasovalo:  
PRO: 

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

 Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 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/63/2020. 

 

Obecně závazná vyhláška města Čáslavi č. 2/2020 o regulaci používání zábavní pyrotechniky 

Starosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  

Bod byl projednán bez dotazů, připomínek a doplnění.  

 

Návrhová komise představila návrh na usnesení. 

Hlasování:   

pro: 20                               proti:              zdrželo se:                         nehlasovalo:  
PRO: 

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

 Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 
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JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 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/64/2020. 

 

Poskytnutí individuální dotace na opravu historické budovy bašty za Evangelickým kostelem v Čáslavi 

Starosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti. 

Bod byl projednán bez dotazů, připomínek a doplnění.  

 

Návrhová komise představila návrh na usnesení. 

Hlasování:   

pro: 20                                       proti:                zdrželo se:                         nehlasovalo:  
PRO: 

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

 Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 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/65/2020. 

 

Poskytnutí individuální dotace na Kostky, výtvarnou část projektu Dvorky, doprovodného programu Formanovy 

Čáslavi 

Starosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  

Bod byl projednán bez dotazů, připomínek a doplnění.  

 

Návrhová komise představila návrh na usnesení. 

Hlasování:   

pro: 16                              proti:             zdrželo se: 4                       nehlasovalo:  
PRO: 

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

 Jiří Honzíček Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová MUDr. Michaela Mandáková 

Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák  Jitka Polmanová Mgr. David Tichý 

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

ZDRŽELO SE: 

 Martin Horský JUDr. Vlastislav Málek Ing. Jaromír Strnad Ing. Milan Urban 

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/66/2020. 

 

Poskytnutí k.ú. Čáslav pro činnost organizace DM Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko 

Starosta předložil důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti.  

M. Urban: Dotazoval se, co znamená: poskytnutí katastrálního území? 

Starosta: Omluvil se a sdělil, že on sám tomu také moc nerozumí, připadá mu to jako velmi formalistický požadavek. 

Nicméně pokud se z prostředků MMR a SK poskytují dotace na cestovní ruch, tak je zájem na tom, aby byla ucelena 

území, která budou vytvářet nějaký program pro cestovní ruch. Tzn. že se jakoby pokrývá to území, které se na mapě 

vyznačí. Všechny tyto oblasti, tato území, jsou pokryti tím destinačním konkrétním menegmentem, v našem případě 

Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko.  

Formulace, kterou si vyžádal Středočeský kraj.  

 

D. Mikš: Dotazoval se, kdy se uskuteční Valná hromada Turistické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko a zda zde došlo ke 

zhodnocení toho, co to městu přineslo? 

A druhý dotaz zněl, jak dopadlo jednání ohledně vložení města Čáslav do názvu spolku? Zda se o tom vůbec jednalo? 

A třetí dotaz: O jakou se jedná dotaci, o kterou Turistická oblast K a K požádala? 

Starosta: Odpověděl, že se jedná o dotaci ve výši 300 tis. Kč / rok.  

Dále uvedl, že činnost destinačního menegmentu byla v letošním roce velmi ovlivněna situací, která vznikla 

v souvislost s pandemií. Menegment se neměl možnost rozvíjet, neměl možnost vyvíjet širší činnost.  
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Momentálně má tento spolek své webové stránky, propaguje aktivity jednotlivých měst, avšak vše je ještě na začátku a 

je zde spousty věcí ke zlepšení.   

Finanční prostředky, které byli vloženy byly použity právě na propagaci měst, na vytvoření „soutěžní“ mapy pro turisty, 

propagace dalších členů (např. hotelu Grand) apod. 

Co se týká změny názvu spolku, tak uvedl, že to prozatím projednáno nebylo.  

 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení. 

Hlasování:   

pro: 19                              proti:             zdrželo se: 1                        nehlasovalo:   
PRO: 

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

 Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 Jitka Polmanová Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý 

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

ZDRŽELO SE: 

Ing. Milan Urban 

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/67/2020. 

 

Bezúplatné nabytí pozemků 658/72, 658/74 a 659/3 v k.ú. Čáslav 

A. Krúpová předložila důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti.  

Bod byl projednán bez dotazů, připomínek a doplnění.  

 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení. 

Hlasování:   

pro: 20                              proti:             zdrželo se:                                   nehlasovalo:  
PRO: 

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

 Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 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/68/2020. 

 

Bezúplatné nabytí pozemku 2403/2, v k.ú. Čáslav 

A. Krúpová předložila důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti.  

Bod byl projednán bez dotazů, připomínek a doplnění.  

 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení. 

Hlasování:   

pro: 20                              proti:             zdrželo se:                                     nehlasovalo:  
PRO: 

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

 Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 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/69/2020. 

 

Nabytí pozemku p.č. 1451/1 v k.ú. Čáslav; 

Nabytí pozemku p.č. 2059/4 v k.ú. Čáslav 

A. Krúpová předložila důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti.  

 

D. Mikš: Vrátil se k minulé diskusi o tom, že se tyto pozemky nacházejí v záplavové oblasti (dle sdělení místních 
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obyvatel). Dále popsal mapu (viz. příloha) této části Čáslavi (Koželuhy), kde je vyznačeno, že se jedná o záplavovou 

oblast ve st. 4 nebezpečí (mapa poskytnuta občanem Čáslavi) a požadoval vysvětlení. 

Místostarosta: Vysvětlil, jak to doopravdy s projednávanou mapkou je, představil „digitální povodňový plán, který se 

v souladu s povodňovým plánem SK. Dále byl představen povodňový portál, který je pro město závazný.  

Ubezpečil přítomné, že se zde opravdu nejedná o záplavovou oblast.  
 

J. Strnad: Sdělil, že kdykoliv v minulosti město kupovalo nějaké pozemky, vždy zastupitelé dostali podrbnou 

důvodovou zprávu (studie - jak budou vybudovány inženýrské sítě vč. odhadu cen, kudy povedou komunikace, kolik 

Kč bude stát 1m2 pozemku apod.). 

Místostarosta: Odpověděl, že byli osloveni všichni síťaři, je vytvořen náhled na místo z tzv. ptačí perspektivy, jsou 

řešeny další možnosti výstavby. 

Dodal, že studie výstavby bude předmětem veřejného projednávání.  

 

M. Jusko: Doplnil, že povodňový model, který byl poskytnut p. Mikšem, je pravděpodobně nějaký matematický model 

naplněný daty. Vysvětlil, jak takové podobné mapy fungují.  

 

M. Urban: Uvedl, že nechápe, proč vedení města tolika apeluje na koupi pozemků? Proč se nepočká, až bude 

vypracovaná studie? Uvedl, že riziko, že by to mohla být zmařená investice, zde existuje a on by chtěl, aby to riziko 

bylo co nejmenší.  

Místostarosta: Sdělil, že toto riziko zde není. Je tu však riziko takové, že by mohl majitel pozemky prodat někomu 

jinému, neboť pozemky prodat chce. Dále sdělil, že pozemky se odkupují za výhodnou cenu díky vyjednávání a 

vysvětlení (rozpadem) ceny. 

M. Urban: „Ok, já jsem nechtěl, Vy jste přitvrdil. Mně se zdá, že tady je nějaká dohod, s nějakým developerem na 

základě Vaší dohody s prodejcem těch pozemků. Nevidím tam nic transparentního na tom jednání té ceny, protože vím, 

že ten prodejce těch pozemků se o to pokouší už 20 let. Možná, že by to 3 měsíce, než zpracujete nějakou studii klidně 

mohlo počkat. Nepodsouvejte mi, že já tady chci poškodit občany Čáslavi. Naopak. Já je chci ochránit od toho, aby se 

tady vynaložilo 8 mil. Kč, pak se tam vyplatilo dalších 8 mil. Kč za nějaké náklady na inženýrské sítě, protože já nevím, 

jestli to bude 8, 20 nebo 5 nebo 3, nevím to, to jste tady dneska také mohli říct, je to otazník. Takže to jste neřekli, 

nemáte studii, nevíme, co se tam bude stavět, je za tím nějaký developer nebo za tím není nějaký developer, nic z toho 

nevíme, otazníků spoustu, tak mi nepodsouvejte, že já tady chci poškodit občany Čáslavi. Já je tady chci ochránit, 

protože mně se zdá, že Vaše záměry nemusí být úplně čisté.“ 

Místostarosta: „Silná káva, upřímně řečeno, ale je to Vaše káva. A jestli majitel, již v 15-ti letech… ten majitel totiž, by 

mu muselo 15 let být, kdyby to chtěl prodat před 20-ti lety… tak jestli v 15-ti letech to chtěl prodat, to netuším, to 

nevím, ale vím jedno, že jste dokázali vyjednat výbornou cenu pro naše město, a že jsme schopni stavět. A také vím, že 

Vy neustále výstavbu negujete, toho jsem si už všiml. Takže v pořádku, nicméně můj názor je neměnný.“ 

M. Urban: Navrhl odložení koupě do doby, než bude předložena studie. 

 

PROTINÁVRH: 

Hlasování:   

pro: 9                             proti: 11             zdrželo se:                                     nehlasovalo:  
PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Mgr. Daniel Mikš 

MUDr. Martin Novák  Jitka Polmanová 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.   

Návrh na usnesení nebyl schválen, přijato usnesení číslo ZM/70/2020. 
 

PŮVODNÍ NÁVRH: 

Hlasování:   

pro: 11                              proti: 4            zdrželo se: 5                        nehlasovalo:  
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.   
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PROTI: 

MUDr. Martin Novák  Jitka Polmanová Ing. Jaromír Strnad Ing. Milan Urban 

ZDRŽELO SE: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Mgr. Daniel Mikš 

Mgr. Jaroslav Vostrovský       

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/71/2020. 

 

Záměr odkoupit část pozemku p.č. 1727/1 v k.ú, Čáslav 

A. Krúpová předložila důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti.  

Bod byl projednán bez dotazů, připomínek a doplnění.  

 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení. 

Hlasování:   

pro: 20                              proti:             zdrželo se:                        nehlasovalo:  
PRO: 

PRO: 

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

 Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 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/72/2020. 

 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej bytu v novém bytovém domě 

A. Krúpová předložila důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti.  

Bod byl projednán bez dotazů, připomínek a doplnění.  

 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení. 

Hlasování:   

pro: 20                             proti:             zdrželo se:                                     nehlasovalo:  
PRO: 

PRO: 

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

 Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 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/73/2020. 

 

Záměr prodat nebytovou jednotku č.p. 1622/101 

A. Krúpová předložila důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti.  

Bod byl projednán bez dotazů, připomínek a doplnění. 
 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení. 

Hlasování:   

pro: 20                              proti:             zdrželo se:                                     nehlasovalo:  
PRO: 

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

 Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 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/74/2020 
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Schválení odpisu zaniklé pohledávky (poplatky za byt) za povinným T. M. 

A. Krúpová předložila důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  

Bod byl projednán bez dotazů, připomínek a doplnění. 
 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení. 

Hlasování:   

pro: 20                              proti:             zdrželo se:                                     nehlasovalo:  
PRO: 

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

 Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 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/75/2020. 

 

Schválení vyřazení pohledávky (poplatky za byt) za povinnou V. D. 

A. Krúpová předložila důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  

Bod byl projednán bez dotazů, připomínek a doplnění. 
 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení. 

Hlasování:   

pro: 20                              proti:             zdrželo se:                                   nehlasovalo:  
PRO: 

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

 Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 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/76/2020 

 

Návrh na poskytnutí finančních dotací v sociální oblasti a zdravotnictví a dotaci z Programu kultura, spolková 

činnost a cestovní ruch, na rok 2020  

M. Mandáková předložila důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  

Bod byl projednán bez dotazů, připomínek a doplnění. 
 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení. 

Hlasování:   

pro: 20                              proti:             zdrželo se:                        nehlasovalo:  
PRO: 

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

 Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 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/77/2020 

 

Poskytnutí dotací z rozpočtu města Čáslav na rok 2020 z programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch 

F. Velímský předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  

J. Havlíček: Dotazoval se na projekt č. 6 – „Máme rádi Čáslav“, který předkládá p. Ouředník – projekt na podporu 

cestovního ruchu. V čem spočívá projekt? V čem je jeho přidaná hodnota pro město Čáslav, v čem je lepší než např. 

Český rybářský svaz? Jakým způsobem komise, příp. rada vyhodnocovala žádosti? 

F. Velímský: Podrobně odpověděl, že jsou jasně daná kritéria a dle toho členové komise rozhodovali. 

J. Havlíček: Dotazoval se, v čem konkrétně spočívá daný projekt? V čem konkrétně má městu Čáslav přispět? 

F. Velímský: Požádal o odpověď p. Ouředníka, který je přítomen na zasedání.  
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P. Ouředník: Sdělil, že se jedná o facebookový projekt, podpůrný projekt - využití již natočených videí, reportáží, 

prezentací, fotografií, příp. textů. Využití pro podporu cestovního ruchu v Čáslavi a celého Čáslavska. Využití daných 

Prezentace na FB a jiných sociálních sítích.  

M. Urban: Dotazoval se, zda je součástí projektu dotazování se zastupitelů na odpovědi a hlasování při jednáních ZM? 

P. Ouředník: Odpověděl, že dotaz, který přišel p. Urbanovi, přišel z jiné adresy, z vlastního profilu p. Ouředníka, 

netýká se projektu, na který žádal dotaci.  

F. Velímský: Ještě více upřesnil, jak bylo rozhodováno o jednotlivých dotacích.  

T. Hasík: Dotazoval se, proč nebyl podpořen projekt Liga na ochranu zvířat?  

A dále se dotazoval, co je Festival mokumentárních filmů?  

F. Velímský: Uvedl, že žadatel požaduje dotaci v dotačním titulu, který pro něj není určen. Špatně definován dotační 

titul. Žadateli bylo doporučeno, aby zažádal o poskytnutí individuální dotace. 

Festival mokumentárních filmů – festival dokumentárních filmů. Žadatel přesvědčil komisi o smyslu-plnosti svého 

projektu.  

Starosta: Upřesnil ještě částky, o kterých je dnes hlasováno.  
 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení. 

Hlasování:   

pro: 9                                       proti:      zdrželo se: 10                       nehlasovalo: 1 
PRO: 

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

Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová MUDr. Michaela Mandáková MUDr. Lukáš Tichý 

MUDr. Miroslava Tvarohová       

ZDRŽELO SE: 

Ing. Jiří Havlíček, MBA  Martin Horský JUDr. Vlastislav Málek Mgr. Daniel Mikš 

MUDr. Martin Novák Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý Ing. Milan Urban 

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

NEHLASOVALO: 

 Jitka Polmanová 

Návrh na usnesení nebyl schválen, přijato usnesení číslo ZM/78/2020. 

 

20:35h – 20:45h: Starosta vyhlásil dohadovací řízení.  

 

F. Velímský: Sdělil, že se všemi bylo domluveno, že bude předložen nový návrh, který bude obsahovat pouze schválení 

dotací, které jsou uvedeny na titulní listě dotační žádosti, bez připojených příloh, tzn. že navržený návrh se bude týkat 

hlasování pouze o poskytnutí dotací z rozpočtu města Čáslav na rok 2020 u dotačních žádostí, jejichž částka přesáhla 

částku 40 tis. Kč na jednoho žadatele.  

M. Urban: Požadoval do usnesení doplnit, že „původní přílohy nejsou součástí schvalovaného materiálu“. 
 

NOVÝ NÁVRH: 

Hlasování:   

pro: 16                              proti:             zdrželo se: 4                       nehlasovalo:  
PRO: 

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

 Jiří Honzíček Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová MUDr. Michaela Mandáková 

Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák  Jitka Polmanová Ing. Jaromír Strnad 

MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová Ing. Milan Urban Mgr. Jaroslav Vostrovský 

ZDRŽELO SE: 

 Martin Horský JUDr. Vlastislav Málek Mgr. David Tichý Mgr. Filip Velímský, Ph.D. 

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/79/2020. 

 

Dotazy a připomínky zastupitelů: 

Starosta: Navrhl překročení limitu na diskusi přes 21 hodinu.  
 

M. Urban: Uvedl… jen pro odlehčení, jako žert… koaliční zastupitelé mají mikrofony, opozice ne – byl to záměr?   

Starosta: „Záměr to nebyl, ale pokud to byl jako žert, tak dobře.“ 
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Nikdo další neměl dotazy ani připomínky. 

 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY / RŮZNÉ: 

 

Na konci dnešního zasedání bylo přítomno 20 členů zastupitelstva města.   

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Martin Novák a Mgr. Jaroslav Vostrovský 

Zápis vyhotovila: Zdeňka Veselá  

Návrhová komise: Mgr. Martin Jusko a MUDr. Lukáš Tichý.  

 

20:45 hodin – ukončeno jednání.  

 
PŘÍLOHY: Usnesení - č.j.: 18705/2020 

                   Listina přítomných zastupitelů 

                   Pozvánka ze dne 12.06.2020 

                   Usnesení ze zasedání ZM ze dne 20.04.2020, č.j.: 11977/2020 - kontrola plnění  

                   Důvodové zprávy č. 1 – 22  

                

 

 

 

 

 

 

 
                

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

                     starosta                                                                                                                                                                               místostarosta 

 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 
 

   MUDr. Martin Novák v. r.                                                                                                   Mgr. Jaroslav Vostrovský v. r. 
          člen zastupitelstva města                                                                                                                                        člen zastupitelstva města 
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Přehled usnesení 

 

PŘIJATÁ USNESENÍ USNESENÍ číslo 

 Hlasování pomocí elektronického systému ZM/50/2020 

 Ověřovatelé zápisu ZM/51/2020 

 Členové návrhové komise ZM/52/2020 

 Program zasedání ZM/53/2020 

 Průběh zasedání - rozprava ZM/54/2020 

Aktuální situace v Městské nemocnici Čáslav – svolání mimořádného zastupitelstva na toto téma ZM/55/2020 

 Závěrečný účet Města Čáslavi za rok 2019 ZM/56/2020 

 Schválení účetní závěrky Města Čáslavi k 31.12.2019 ZM/57/2020 

 Schválení zadání přezkoumání hospodaření Města Čáslavi za rok 2020 auditorské společnosti ZM/58/2020 

 Rozpočtové opatření č. 3/2020 ZM/59/2020 

 Odpověď na otevřený dopis jednatele AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ZM/60/2020 

 Rozdělení příspěvku od AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na rok 2020 ZM/61/2020 

 Delegování zástupců města Čáslavi na valné hromady společností: 

 - MVE PLUS, s.r.o. 

 - VHS Vrchlice Maleč, a.s. 

 - VODOVODY a KANALIZACE Havlíčkův Brod, a.s. 

ZM/62/2020 

 

 Obecně závazná vyhláška města Čáslavi č. 3/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města 

Čáslavi č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

ZM/63/2020 

 Obecně závazná vyhláška města Čáslavi č. 2/2020 o regulaci používání zábavní pyrotechniky ZM/64/2020 

 Poskytnutí individuální dotace na opravu historické budovy bašty za Evangelickým kostelem v Čáslavi ZM/65/2020 

 Poskytnutí individuální dotace na Kostky, výtvarnou část projektu Dvorky, doprovodného programu 

Formanovy Čáslavi 
ZM/66/2020 

 Poskytnutí k.ú. Čáslav pro činnost organizace DM Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko ZM/67/2020 

 Bezúplatné nabytí pozemků 658/72, 658/74 a 659/3 v k.ú. Čáslav ZM/68/2020 

 Bezúplatné nabytí pozemku 2403/2, v k.ú. Čáslav ZM/69/2020 

 Nabytí pozemku p.č. 1451/1 v k.ú. Čáslav; 

 Nabytí pozemku p.č. 2059/4 v k.ú. Čáslav 

PROTINÁVRH 

ZM/70/2020 

NESCHVÁLENO 

 Nabytí pozemku p.č. 1451/1 v k.ú. Čáslav; 

 Nabytí pozemku p.č. 2059/4 v k.ú. Čáslav 
ZM/71/2020 

 Záměr odkoupit část pozemku p.č. 1727/1 v k.ú, Čáslav ZM/72/2020 

 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej bytu v novém bytovém domě ZM/73/2020 

 Záměr prodat nebytovou jednotku č.p. 1622/101 ZM/74/2020 

 Schválení odpisu zaniklé pohledávky (poplatky za byt) za povinným T. M. ZM/75/2020 

 Schválení vyřazení pohledávky (poplatky za byt) za povinnou V. D. ZM/76/2020 

 Návrh na poskytnutí finančních dotací v sociální oblasti a zdravotnictví a dotaci z Programu kultura, 

spolková činnost a cestovní ruch, na rok 2020  
ZM/77/2020 

 Poskytnutí dotací z rozpočtu města Čáslav na rok 2020 z programu kultura, spolková činnost a cestovní 

ruch 
ZM/78/2020 

NESCHVÁLENO 

 Poskytnutí dotací z rozpočtu města Čáslav na rok 2020 z programu kultura, spolková činnost a cestovní 

ruch 
NOVÝ NÁVRH 

ZM/79/2020 

 

   

 

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

                     starosta                                                                                                                                                                               místostarosta 

 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 
 

   MUDr. Martin Novák v. r.                                                                                                   Mgr. Jaroslav Vostrovský v. r. 
          člen zastupitelstva města                                                                                                                                        člen zastupitelstva města 


