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Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ z 10. zasedání  
konaného ve středu, 01.04.2020 

 

 
RM/152/2020                                                                                                                __                                 Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z RM (18.03.2020) 

Doporučení ZM - Rozpočtové opatření č. 2/2020 

Vybudování psí louky ve městě Čáslavi 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – oprava povrchu Komenského náměstí“ – Výběr zhotovitele 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – oprava lávek“ – Výběr zhotovitele 

Umístění lešení na chodníku v ul. Masarykova u č.p. 1039/4 + úplná uzavírka části chodníku v ul. Masarykova 

Zřízení sjezdu ze soukromého pozemku parc. č. 2066/25 na účelovou komunikaci na parc. č. 2046/1 v k.ú. Čáslav 

Doporučení ZM - Prodej části pozemku p.č. 347/1 a p.č. 346 v k.ú, Čáslav 

Doporučení ZM - Prodej části pozemku p.č. 1776/56 a p.č. 2082/1 v k.ú. Čáslav 

Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – město Čáslav a spol. Tlapnet s.r.o. 

Prominutí nájmu za nebytový prostor v č.p. 194, ul. Masarykova 

Prominutí 1/3 nájmu za nebytový prostor v č.p. 74, nám. J. Ž. z Trocnova 

Poskytnutí finanční dotace – SK Barbora z.s. 

Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru od paní M. K. 

DODATEČNÉ ZPRÁVY:  
Losování přihlášených zájemců o byty 

Přijetí věcného daru pro MěN v Čáslavi 

RŮZNÉ: 

Byty v areálu Prokopa Holého (prodej) 

MONETA Money Bank, a.s. – informace o nájemném  

 
Doporučení ZM  

RM/153/2020                                                                                                                                 Rozpočtové opatření č. 2/2020 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 dle předloženého návrhu. 

Rekapitulace: upravené příjmy: 272.665,73 tis. Kč, upravené výdaje: 345.755,65 tis. Kč, financování 

plus: 73.089,92 tis. Kč.  

 
RM/154/2020_________                                                                                                 Vybudování psí louky ve městě Čáslavi 

Rada města Čáslavi souhlasí s provedením záměru „Vybudováním psí louky v Čáslavi“ na pozemcích 

ve vlastnictví města Čáslavi, jeho převzetím a provozem minimálně po dobu tří let, v případě obdržení 

podpory v rámci Výzvy participativního rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2020.  

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/155/2020                                                                                                 „Čáslav – oprava povrchu Komenského náměstí“  

– Výběr zhotovitele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Čáslav – oprava povrchu Komenského 

náměstí“ uchazeče spol. TES spol. s r.o., IČ: 475 39 330, Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav, která podala 

nabídku s nejnižší nabídkovou cenou; 

2) schvaluje uzavření příslušné smlouvy s vybraný zhotovitelem v souladu se závazným návrhem 

smlouvy obsaženým v nabídce vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. 

 

 

 



Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/156/2020                                                                                                                                           „Čáslav – oprava lávek“  

– Výběr zhotovitele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Čáslav – oprava lávek“ uchazeče 

firmu Josef Cháma - zámečnictví, IČ: 102 40 772, Horky 117, 286 01 Čáslav, který podal nabídku 

s nejnižší nabídkovou cenou; 

2) schvaluje uzavření příslušné smlouvy s vybraný zhotovitelem v souladu se závazným návrhem 

smlouvy obsaženým v nabídce vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. 

 
RM/157/2020                                                                                Umístění lešení na chodníku v ul. Masarykova u č.p. 1039/4  

+ úplná uzavírka části chodníku v ul. Masarykova 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka chodníku na pozemní komunikaci v ul. Masarykova 

v Čáslavi 

1) schvaluje umístění lešení na veřejném prostranství u č.p. 1039/4 – chodníku na pozemní 

komunikaci v ul. Masarykova v Čáslavi, pro žadatele pana J. B. v období 15.04.2020 – 15.05.2020 a 

2) souhlasí s přechodnou úpravou povozu a úplnou uzavírkou části chodníku na pozemní komunikaci 

v ul. Masarykova v Čáslavi z důvodu umístění tohoto lešení – taktéž v období 15.04.2020 – 

15.05.2020, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

 
RM/158/2020                                                                                    Zřízení sjezdu ze soukromého pozemku parc. č. 2066/25 

na účelovou komunikaci na parc. č. 2046/1 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka účelové komunikace na parc. č. 2046/1 v k.ú. Čáslav:  

schvaluje zřízení sjezdu za soukromého pozemku parc. č. 2066/25 v k.ú. Čáslavi na účelovou 

komunikaci parc. č. 2046/1 ve vlastnictví Města Čáslavi za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

 
Doporučení ZM  

RM/159/2020                                                                                        Prodej části pozemku p.č. 347/1 a p.č. 346 v k.ú, Čáslav 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prodat část pozemku p.č. 347/1 a část pozemku p.č. 346, 

celkem o výměře 21 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu 

pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, manželům M., za cenu 

21.000,- + DPH + náklady na realizaci prodeje. 

 
Doporučení ZM 

RM/160/2020                                                                               Prodej části pozemku p.č. 1776/56 a p.č. 2082/1 v k.ú. Čáslav 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prodat část pozemku p.č. 1776/56 a část pozemku p.č. 2082/1, 

celkem o výměře 24 m2, orná půda, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, panu J. Š., za cenu 10.800,- Kč + 

DPH + náklady na realizaci prodeje. 

Na části pozemku p.č. 1776/56 a pozemku p.č.2082/1 v k.ú. Čáslav vázne věcné břemeno spočívající 

v ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22 kV pro ČEZ Distribuce, a.s. Veškerý pohyb osob a 

jejich činnost (stavební, zemědělská i pěstitelská) se musí řídit v souladu s podmínkami pro provádění 

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

 
RM/161/2020                                                              Dohoda o převodu některých práv a povinností                                       

z rozhodnutí o umístění stavby – město Čáslav a spol. Tlapnet s.r.o. 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o 

umístění stavby mezi městem Čáslav a společností Tlapnet s.r.o., se sídlem U Schodů 122/5, Praha 

Hrdlořezy 190 00, pro stavební záměr „Bytové domy B3 + B4 a B5 + B6 v areálu kasáren Prokopa 

Holého v Čáslavi“. 

 
RM/162/2020                                                                         Prominutí nájmu za nebytový prostor v č.p. 194, ul. Masarykova 

 

Rada města schvaluje prominutí nájmu za nebytový prostor v čp. 194, ul. Masarykova, Čáslav, panu J. 

L., z důvodu usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, ve výši 100 %. 

 



RM/163/2020                                                           Prominutí 1/3 nájmu za nebytový prostor v č.p. 74, nám. J. Ž. z Trocnova 

Rada města Čáslavi schvaluje prominutí 1/3 nájmu pronajatého nebytového prostoru v budově č.p. 74, 

nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi, Velkoobchodu Orion, spol. s.r.o., IČ: 481 55 403, Nedošín 

132, Litomyšl, z důvodu usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření, od 14.03.2020 

do ukončení nařízení uzavření prodejen Vládou ČR.  

 
RM/164/2020                                                                                                         Poskytnutí finanční dotace – SK Barbora z.s. 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí finanční dotace SK Barbora, z.s., IČ: 226 65 889, na adrese: 

Husova 151/6, Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora, ve výši 5.000 Kč, dle důvodové zprávy.  

 
RM/165/2020                                                                                    Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru od paní M. K. 

Rada města Čáslavi souhlasí, podle § 27, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici 

v Čáslavi, od paní M. K. – 1x televizor Thomson v ceně 1.000 Kč, dle důvodové zprávy.   

 
RM/166/2020                                                                                                                 Přijetí věcného daru pro MěN v Čáslavi 

Rada města souhlasí podle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici v Čáslavi od 

Nadačního fondu JUDr. Jiřího Charváta, ve výši 100.000 Kč.  
 

 

 

 

 

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


