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Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ z 9. zasedání  
konaného ve středu, 18.03.2020 

 

 
RM/101/2020                                                                                                                __                                 Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z RM (04.03.2020) 

Výběrové řízení – ředitel/ka MŠ Čáslav 
Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2019 a výsledků hospodaření za rok 2019 vč. přidělení do fondů: 

 a), b) Domov důchodců Čáslav 

 c), d) Dům dětí a mládeže Čáslav 

 e), f) Mateřská škola Čáslav 

 g), h) Městské muzeum a knihovna Čáslav  

ch), i) Městská nemocnice Čáslav  

 j), k)  Základní škola Čáslav, Masarykova 357 

 l), m) Základní škola Čáslav, nám. J. Žižky z Trocnova 182 

 n), o) Základní škola Čáslav, Sadová 1756 

 p), q) Základní umělecká škola J. L. Dusíka Čáslav 

Přehled neuhrazených pohledávek – byty a nebytové prostory – k 29.02.2020 

Schválení dodavatele technického zajištění a mobiliáře kulturních akcí města v roce 2020 

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

Schválení firmy „Restaurování pomníku J. Žižky na nám. J. Žižky z Trocnova v Čáslavi“ 

Schválení uzavření smlouvy o dílo „Restaurování pomníku padlých pěšího pluku č. 21 v Čáslavi“ 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Pojištění majetku města“ – návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 

Umístění předzahrádky v ul. G. F. Moravce, před č.p. 5/7 

Umístění předzahrádky v ul. G. F. Moravce, před č.p. 59 a 60 

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

Umístění předzahrádky na nám. J. Žižky z Trocnova, před č.p. 166/44 

Umístění reklamního poutače/billboardu v ul. Jeníkovská (u nové automyčky) 

Dohoda o ukončení smlouvy – poskytování realitní služeb 

Záměr města na pronájem části pozemku p.č. 3/5 v k.ú. Žáky 

Doporučení ZM - Schválení uzavření smlouvy o společném zadání veřejné zakázky pro akci „II/339 čáslav, most ev.č. 339-004“; 

                           - schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zakázky o převedení stavby technologické lávky 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 2129/1 v k.ú. Čáslav 

Doporučení ZM – Záměr nabýt pozemek p.č. 1451/1 v k.ú. Čáslav a záměr nabýt pozemek p.č. 2059/4 v k.ú. Čáslav 

Doporučení ZM – Záměr o bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2403/2 v k.ú. Čáslav 

Doporučení ZM – Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2013/5 v k.ú. Čáslav 

Doporučení ZM – Neschválení záměru prodat pozemky p.č. 7, p.č. 3/6, p.č. 5/2 a p.č. 6/1, vše v k.ú. Žáky 

Doporučení ZM – Záměr prodat pozemek p.č. 1203/8 v k.ú, Čáslav  

Prodloužení nájemních smluv v domech č.p. 640 – v ul. B. Němcové, č.p. 939 – v ul. J. z Poděbrad, č.p. 574 – ul. Filipovská 

Žádost o poskytnutí finanční podpory na pokrytí provozních nákladů – CENTRUM HÁJEK z.ú. 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – DOMOV PRO SENIORY v Heřmanově Městci 

Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního účelového daru pro ZŠ Čáslav, Masarykova 357, na obědy dětem 

Schválení odpisového plánu pro rok 2020 – ZŠ Čáslav, Masarykova 357 

Vyhodnocení programu regenerace MPZ za rok 2019 

Program regenerace MPZ pro rok 2020 

Souhlas použitím znaku města Čáslav – výroba a prodej magnetek města Čáslav 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Dodatky smluv – spol. Čáslavská servisní s.r.o. 

Přidělení bytu č. 20 v DPS v ul. Gen. Eliáše 1709 v Čáslavi 

Návrh na poskytnutí individuální finanční dotace – SPCCH, z.s. 

Návrh na poskytnutí individuální finanční dotace – SD ČR v K.H. 

 

 

 

 



RM/102/2020                                                                                                                   Výběrové řízení – ředitel/ka MŠ Čáslav 

Rada města Čáslavi 

• odvolává – v návaznosti na uplynutí období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitelky 

/dle odst. 3 § 166 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění/ - z funkce ředitelky Mateřské 

školy Čáslav, Bc Renatu Mišutkovou ke dni 31.07.2020; 

• vyhlašuje konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Čáslav; 

• ukládá starostovi města zveřejnit konkursní řízení a předložit radě města návrh na složení 

konkursní komise 

 
RM/103/2020_________                                                    Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2019  

Domov důchodců Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje účetní závěrku Domova důchodců Čáslav sestavenou k rozvahovému 

dni 31. 12. 2019. 
 

RM/104/2020                                                                                                          Schválení výsledku hospodaření za rok 2019 

Domov důchodců Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje výsledek hospodaření Domova důchodců Čáslav, dle předložené 

žádosti, bez výhrad. 

 
RM/105/2020_________                                                    Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2019  

Dům dětí a mládeže Čáslav  
Rada města Čáslavi schvaluje účetní závěrku Domu dětí a mládeže Čáslav sestavenou k rozvahovému 

dni 31. 12. 2019. 
 

RM/106/2020                                                               Schválení výsledku hospodaření za rok 2019 včetně přidělení do fondů 

Dům dětí a mládeže Čáslav  
Rada města Čáslavi schvaluje výsledek hospodaření Domu dětí a mládeže Čáslav, včetně rozdělení 

zlepšeného výsledku hospodaření do fondů, dle předložené žádosti bez výhrad. 

 
RM/107/2020_________                                                    Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2019  

Mateřská škola Čáslav  
Rada města Čáslavi schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Čáslav, okres Kutná Hora, sestavenou 

k rozvahovému dni 31. 12. 2019. 
 

RM/108/2020                                                               Schválení výsledku hospodaření za rok 2019 včetně přidělení do fondů 

Mateřská škola Čáslav  
Rada města Čáslavi schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy Čáslav, okres Kutná Hora, včetně 

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů, dle předložené žádosti bez výhrad. 

 
RM/109/2020_________                                                    Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2019  

Městské muzeum a knihovna Čáslav  

Rada města Čáslavi schvaluje účetní závěrku Městského muzea a knihovny Čáslav sestavenou 

k rozvahovému dni 31. 12. 2019. 
 

RM/110/2020                                                               Schválení výsledku hospodaření za rok 2019 včetně přidělení do fondů 

Městské muzeum a knihovna Čáslav  

Rada města Čáslavi schvaluje výsledek hospodaření Městského muzea a knihovny Čáslav, včetně 

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů, dle předložené žádosti bez výhrad. 

 
RM/111/2020_________                                                    Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2019  

Městská nemocnice Čáslav  

Rada města Čáslavi schvaluje účetní závěrku Městské nemocnice Čáslav sestavenou k rozvahovému 

dni 31. 12. 2019. 
 

RM/112/2020                                                                                                          Schválení výsledku hospodaření za rok 2019  

Městská nemocnice Čáslav  

Rada města Čáslavi schvaluje výsledek hospodaření Městské nemocnice Čáslav, dle předložené 

žádosti, bez výhrad. 

 

 



RM/113/2020_________                                                    Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2019  

Základní škola Čáslav, Masarykova 357 

Rada města Čáslavi schvaluje účetní závěrku Základní školy Čáslav, Masarykova 357, okres Kutná 

Hora, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. 
 

RM/114/2020                                                               Schválení výsledku hospodaření za rok 2019 včetně přidělení do fondů 

Základní škola Čáslav, Masarykova 357 

Rada města Čáslavi schvaluje výsledek hospodaření Základní školy Čáslav, Masarykova 357, okres 

Kutná Hora, včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů, dle předložené žádosti, bez 

výhrad. 

 
RM/115/2020_________                                                    Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2019  

Základní škola Čáslav, nám. J. Žižky z Trocnova 182 

Rada města Čáslavi schvaluje účetní závěrku Základní školy Čáslav, nám. J. Žižky z Trocnova 182, 

okres Kutná Hora, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. 
 

RM/116/2020                                                               Schválení výsledku hospodaření za rok 2019 včetně přidělení do fondů 

Základní škola Čáslav, nám. J. Žižky z Trocnova 182 

Rada města Čáslavi schvaluje výsledek hospodaření Základní školy Čáslav, nám. J. Žižky z Trocnova 

182, okres Kutná Hora, včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů, dle předložené 

žádosti, bez výhrad. 

 
RM/117/2020_________                                                    Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2019  

Základní škola Čáslav, Sadová 1756 

Rada města Čáslavi schvaluje účetní závěrku Základní školy Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora, 

sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. 
 

RM/118/2020                                                               Schválení výsledku hospodaření za rok 2019 včetně přidělení do fondů 

Základní škola Čáslav, Sadová 1756 

Rada města Čáslavi schvaluje výsledek hospodaření Základní školy Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná 

Hora, včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů, dle předložené žádosti, bez výhrad. 

 
RM/119/2020_________                                                    Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2019  

Základní umělecká škola J. L. Dusíka Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje účetní závěrku Základní umělecké školy J. L. Dusíka Čáslav, okres 

Kutná Hora, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. 
 

RM/120/2020                                                               Schválení výsledku hospodaření za rok 2019 včetně přidělení do fondů 

Základní umělecká škola J. L. Dusíka Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje výsledek hospodaření Základní umělecké školy J. L. Dusíka Čáslav, 

okres Kutná Hora, včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů, dle předložené 

žádosti, bez výhrad. 

 
RM/121/2020                                Schválení dodavatele technického zajištění a mobiliáře kulturních akcí města v roce 2020 

Rada města Čáslavi schvaluje firmu Martina Braniše, IČ: 463 70 862, se sídlem: Okružní 649, 280 02 

Kolín, jako dodavatele technického zajištění i mobiliáře na kulturních akcích v roce 2020 a navrhuje 

uzavření smluv, dle důvodové zprávy.  

 
RM/122/2020                       Schválení firmy „Udržovací práce – výměna oken v č.p. 1, nám. J. Žižky z Trocnova v Čáslavi“ 

Rada města Čáslavi schvaluje, v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu, formou uzavřené 

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

dodavatele firmu LAMAS WOOD s.r.o., IČ: 029 95 654, se sídlem: Kloboučnická 1424/3, Praha 4, a 

navrhuje uzavření o dílo, dle důvodové zprávy.   

 
RM/123/2020                                Schválení firmy „Restaurování pomníku J. Žižky na nám. J. Žižky z Trocnova v Čáslavi“ 

Rada města Čáslavi schvaluje, v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu, formou uzavřené 

výzvy, „Restaurování pomníku J. Žižky na nám. J. Žižky z Trocnova v Čáslavi“ jako dodavatele firmu 

Josef Pospíšil, akademický sochař a restaurátor, IČ: 464 06 719, se sídlem, Novomlýnská 536, 284 01 

Kutná Hora, a navrhuje uzavření smlouvy o dílo, dle důvodové zprávy.  

 



 
RM/124/2020                   Schválení uzavření smlouvy o dílo „Restaurování pomníku padlých pěšího pluku č. 21 v Čáslavi“ 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Restaurování pomníku padlých pěšího pluku 

č. 21 v Čáslavi“ jako dodavatele firmu Josef Pospíšil, akademický sochař a restaurátor, IČ: 464 

06 719, se sídlem, Novomlýnská 536, 284 01 Kutná Hora, a navrhuje uzavření smlouvy o dílo, dle 

důvodové zprávy.  

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/125/2020                                                                                                                                       „Pojištění majetku města“ 

– návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 

Rada města Čáslavi schvaluje, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu “Pojištění majetku 

města“ byly obeslány výzvou k podání nabídky firmy uvedené v důvodové zprávy.  

 
 

RM/126/2020                                                                                   Umístění předzahrádky v ul. G. F. Moravce, před č.p. 5/7 

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

v Čáslavi, schvaluje umístění předzahrádky před č.p. 5/7 v ulici Gen. Františka Moravce v Čáslavi pro 

žadatele Cukrárna Krab, s.r.o. v období 01.05.2020 – 30.09.2020 za podmínek stanovených 

v důvodové zprávě. 

 
RM/127/2020                                                                              Umístění předzahrádky v ul. G. F. Moravce, před č.p. 59 a 60 

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

v Čáslavi, schvaluje umístění předzahrádky před č. p. 59 a 60 v ulici Gen. Františka Moravce 

v Čáslavi pro žadatele pana J. N. pro „Cukrárnu BONET“ v období 01.04.2020 – 30.10.202 za 

podmínek stanovených v důvodové zprávě. 

 
 

RM/128/2020                                                                             Umístění předzahrádky na Kostelním náměstí, před č.p. 190/2 

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

schvaluje umístění předzahrádky před č. p. 190/2 na Kostelním náměstí v Čáslavi pro žadatele pana 

M. V. pro „Hostinec Na Fortně“ v období 01.04.2020 – 30.09.2020 za podmínek stanovených 

v důvodové zprávě. 

 
RM/129/2020                                                                Umístění předzahrádky na nám. J. Žižky z Trocnova, před č.p. 166/44 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace na nám. Jana Žižky z Trocnova 

v Čáslavi schvaluje umístění předzahrádky před č. p. 166/44 na nám. Jan Žižky z Trocnova v Čáslavi 

pro žadatele pana L. Š. pro „Kavárnu u Kašny“ v období 01.04.2020 – 31.10.2020 za podmínek 

stanovených v důvodové zprávě. 

 
RM130/2020                                                    Umístění reklamního poutače/billboardu v ul. Jeníkovská (u nové automyčky) 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka místní komunikace v ul. Jeníkovská v Čáslavi, schvaluje 

umístění reklamního poutače (billboardu) na pozemku č. 367/5 v k.ú. Čáslav, který je v soukromém 

vlastnictví, a zároveň se nachází v silničním ochranném pásmu místní komunikace v ul. Jeníkovská 

v Čáslavi, dle přiložené situace, a to za podmínek stanovených v důvodové zprávě a na dobu 2 let. 

 
RM/131/2020                                                                                    Dohoda o ukončení smlouvy – poskytování realitní služeb 

Rada města Čáslavi schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o poskytování realitních služeb s realitní 

kanceláří Olga Hrubá, s místem podnikání Klimenta Čermáka 133, 286 01 Čáslav, ze dne 17.09.2019 

 
RM/132/2020                                                                               Záměr města na pronájem části pozemku p.č. 3/5 v k.ú. Žáky 

Rada města Čáslavi schvaluje záměr města Čáslavi na pronájem části pozemku p.č. 3/5 o výměře 198 

m2, nacházející se v k.ú. Žáky, který je zapsaný na LV č. 10042 u Katastrálního úřadu pro Středočeský 

kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, za účelem zahrádky, za cenu 5,- Kč/m2/rok panu J. P. 

 

 

 

 

 



Doporučení ZM  

RM/133/2020        - schválení uzavření smlouvy o společném zadání veřejné zakázky pro akci „II/339 čáslav, most ev.č. 339-004“ 

- schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zakázky o převedení stavby technologické lávky 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi  

   I. schvaluje uzavření smlouvy o společném zadání veřejné zakázky mezi městem Čáslav a Krajskou 

správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 

21 Praha 5, pro akci „II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004“, 
 

   II. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zakázky mezi městem Čáslav a Krajskou správou 

a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 

5, jejímž předmětem je závazek budoucího převodce, tj. Krajské správy a údržby silnic Středočeského 

kraje, příspěvkové organizace, převést bezúplatně budoucímu nabyvateli městu Čáslav, stavbu 

technologické lávky ve smyslu důvodové zprávy. 

 
RM/134/2020                                                     Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 2129/1 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 2129/1 v k.ú. 

Čáslav, zapsaného na LV 10069 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Kutná Hora, mezi Českým rybářským svazem, z. s., místní organizace Čáslav, Na Bělišti 448/24, 286 

01 Čáslav, jako povinným a městem Čáslav jako oprávněným. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně 

v rámci akce: „Odvodnění komunikace v ulici Jetelová s vypouštěním do Hlubockého potoka“. 

 
Doporučení ZM  

RM/135/2020                     Záměr nabýt pozemek p.č. 1451/1 v k.ú. Čáslav a záměr nabýt pozemek p.č. 2059/4 v k.ú. Čáslav 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi  

I. schvaluje záměr nabýt pozemek p.č. 1451/1 o výměře 14870 m2, v k.ú. Čáslav, zapsaného u 

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 768, úplatně od 

podílových spoluvlastníků, pana F. B. a pana M. G., za cenu 600,- Kč/m2 + náklady na realizaci 

prodeje, 
 

II. schvaluje záměr nabýt pozemek p.č. 2059/4 o výměře 344 m2, v k.ú. Čáslav, zapsaného u 

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 768, úplatně od 

pana F. B., za cenu 600,- Kč/m2 + náklady na realizaci prodeje. 

 
Doporučení ZM  

RM/136/2020                                                                              Záměr o bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2403/2 v k.ú. Čáslav 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr o bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2403/2 o výměře 2948 

m2, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Kutná Hora na LV č. 60000, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

 
Doporučení ZM  

RM/137/2020                                                                                            Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2013/5 v k.ú. Čáslav 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2013/5 o výměře 1281 m2, 

v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Kutná Hora na LV č. 60000, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

 
Doporučení ZM  

RM/138/2020                                       Neschválení záměru prodat pozemky p.č. 7, p.č. 3/6, p.č. 5/2 a p.č. 6/1, vše v k.ú. Žáky 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi neschvaluje záměr prodat pozemky p.č. 7 o výměře 4898 m2, p.č. 3/6 o 

výměře 4655 m2, p.č. 5/2 o výměře 4847 m2 a p.č. 6/1 o výměře 9018 m2, vše v katastrálním území 

Žáky, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 

10042, ve vlastnictví města Čáslav, společnosti Droinvest s.r.o., Makovského 1177, Řepy, 163 00 

Praha, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. 
 

 



Doporučení ZM  

RM/139/2020                                                                                                    Záměr prodat pozemek p.č. 1203/8 v k.ú, Čáslav 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodat pozemek p.č. 1203/8 o výměře 55 m2 za cenu dle 

znaleckého posudku + DPH + náklady na realizaci prodeje, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u 

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, paní I. 

V. 

 
RM/140/2020                                                                                                          Prodloužení nájemních smluv          

v domech č.p. 640 - ul. B. Němcové, v č.p. 939 - ul. J. z Poděbrad, v č.p. 574 – ul. Filipovská                                                      

Rada města Čáslavi schvaluje prodloužení nájemních smluv vybraným stávajícím nájemníkům 

v domě č.p. 640 v ul. Boženy Němcové, v č.p. 939 v ul. J. z Poděbrad a v č.p. 574 v ul. Filipovská 

v Čáslavi, a to do 30.06.2020, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

 
RM/141/2020                     Žádost o poskytnutí finanční podpory na pokrytí provozních nákladů – CENTRUM HÁJEK z.ú. 

Rada města Čáslavi neschvaluje poskytnout finanční podporu na pokrytí provozních nákladů 

neziskové organizace CENTRUM HÁJEK z.ú., dle důvodové zprávy.  

 
RM/142/2020                             Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – DOMOV PRO SENIORY v Heřmanově Městci 

Rada města Čáslavi neschvaluje poskytnout finanční příspěvek Domovu pro seniory v Heřmanově 

Městsci, dle důvodové zprávy.  

 
RM/143/2020                                                     Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního účelového daru 

pro ZŠ Čáslav, Masarykova 357, na obědy dětem 

Rada města Čáslavi souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu Čáslav, 

Masarykova 357, okres Kutná Hora, od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., na obědy dětem, dle 

přiložené žádosti. 

 
RM/144/2020                                                            Schválení odpisového plánu pro rok 2020 – ZŠ Čáslav, Masarykova 357 

Rada města Čáslavi schvaluje odpisový plán Základní školy Čáslav, Masarykova 357, okres Kutná 

Hora, na rok 2020, dle předložené žádosti. 

 
RM/145/2020                                                                                           Vyhodnocení programu regenerace MPZ za rok 2019 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje vyhodnocení Programu regenerace městské památkové zóny za 

rok 2019, podle předloženého hodnocení. 

 
RM/146/2020                                                                                                                 Program regenerace MPZ pro rok 2020 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozdělení finančního příspěvku státu a finančního příspěvku 

města pro rok 2020 na podporu obnovy kulturních památek v rámci Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón, podle předloženého návrhu. 

 
RM/147/2020                                             Souhlas s použitím znaku města Čáslav – výroba a prodej magnetek města Čáslav 

Rada města Čáslavi souhlasí s použitím znaku města Čáslavi za účelem výroby a prodeje nových 

magnetek v Informačním centru Čáslav, dle důvodové zprávy.  

 
RM/148/2020                                                                                                      Dodatky smluv – spol. Čáslavská servisní s.r.o. 

Rada města Čáslavi souhlasí s uzavřením Dodatků smluv spol. Čáslavská servisní s.r.o., IČ: 264 

89 678, se sídlem: nám. Jana Žižky z Trocnova 74/11, Čáslav, dle důvodové zprávy.  

 
RM/149/2020                                                                                  Přidělení bytu č. 20 v DPS v ul. Gen. Eliáše 1709 v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 20, v domě s pečovatelskou službou 

v ul. Gen. Eliáše, č.p.1709 v Čáslavi, pan J. S., na dobu určitou, za podmínek uvedených v důvodové 

zprávě.  

 

 



 
RM/150/2020                                                                         Návrh na poskytnutí individuální finanční dotace – SPCCH, z.s. 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace Svazu postižených civilizačními 

chorobami v ČR, z.s., základní organizaci Čáslav, IČ: 865 52 996, ve výši 15.000 Kč, dle důvodové 

zprávy.  

 
RM/151/2020                                                                      Návrh na poskytnutí individuální finanční dotace – SD ČR v K.H. 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace Svazu diabetiků ČR, 

pobočnému spolku Kutná Hora, IČ:667 57 347, ve výši 10.000 Kč, dle důvodové zprávy.  
 

 

 

 

 

 


