
 

 
                                   

Číslo jednací: MěÚ/37419/2022/SEK 

 

 

 

Rada města Čáslavi 

 

USNESENÍ z 19. zasedání v roce 2022 konaného ve středu 29.6.2022 
 

 

 
RM/294/2022                                                                                                                        __                                                        Program zasedání 
Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 

V. Málek přednesl program dnešního zasedání. 
Valná hromada – Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. 

Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z RM – 15.6.2022 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Dětská skupina Grand“ – Zahájení zadávacího řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Oprava střechy a doplnění chlazení Nové scény v Dusíkově divadle“ – Zahájení opětovného zadávacího řízení / schválení zhotovitele 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Výměna a oprava střešního pláště bytového domu - ul. Potoční č.p. 1744-1777, Čáslav“ – Návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Výměna zdroje tepla a oprava kotelny DPS domu v ul. Generála Eliáše 1709, Čáslav“ – Návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – oprava povrchu MK v ul. Bojovníků za svobodu“ – Výběr zhotovitele 

Podlimitní veřejná zakázka 

„Čáslav – oprava MK v ul. R. Těsnohlídka“ – Výběr zhotovitele 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Výměna zdroje tepla a oprava kotelny DPS domu v ul. Generála Eliáše 1710, Čáslav“ – Výběr dodavatele 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o realizaci překládky – ČEZ Distribuce; Přeložka sítí na mostě v ul. Pražská 

Souhlas o přijetí dotace ze Státního rozpočtu ČR na rok 2022 – MŠMT na akci „Adaptační skupina pro děti z Ukrajiny“ 

Souhlas o přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na „Pořízení nového dopravního automobilu s 

požárním přívěsem nákladním pro JSDH Čáslav“ 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Restaurování klasicistní kamenné kašny se čtyřmi sochami v Čáslavi na náměstí J. Žižky z Trocnova“ – Uzavření Dodatku č. 4 

Umístění lešení na chodníku + úplná uzavírka části chodníku na místní komunikaci v ul. Husova a v ul. Jablonského 

Snížení poplatku za zábor veřejného prostranství – umístění lešení na chodníku na MK v ul. Husova a v ul. Jablonského - ODLOŽENO 

Umístění předzahrádky v ul. Klimenta Čermáka u č.p. 107/30 

Doporučení ZM a) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1172/39 manželům J.; 

                            b) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1179/39 panu Miloši B. 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 2412, 2420/1, 2430, 2431, 2403/2 v k.ú. Čáslav 

Prodloužení nájemní smlouvy bytu č. 5 v č.p. 86, ul. Přemysla Otakara II. v Čáslavi 

Návrh mimořádných odměn za I. pololetí kalendářního roku 2022 pro ředitele školských příspěvkových organizací města 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Úprava hematologického oddělení – II. fáze v MěN Čáslav“ – Zahájení zadávacího řízení 

Zrušení usnesení č. RM/292/2022 – mimořádné přidělení bytu č. 9, v domě č.p. 193, ul. Kostelní náměstí v Čáslavi 

Mimořádné přidělení bytu č. 9, v domě č.p. 193, ul. Kostelní náměstí v Čáslavi 

Přidělení bytu č. 8 v DPS, v č.p. 1709, ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Prodloužení nájemních smluv v domech v ul. Filipovská č.p. 574 a ul. Jiřího z Poděbrad č.p. 939 v Čáslavi 

Podání žádosti o poskytnutí dotace pro MěN Čáslav – Nákup elektromobilů 

Návrh mimořádných odměn za I. pololetí kalendářního roku 2022 pro ředitele neškolských příspěvkových organizací města 
 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Podlimitní veřejná zakázka 

 „Geografický informační systém pro Městský úřad Čáslav“ - Schválení výběru dodavatele 

 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu „Taxík Maxík“ 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

 „Oprava bytů č. 1, 5 a 9 v domě č.p. 640 v ul. Boženy Němcové v Čáslavi“ - Schválení výběru dodavatele 

Výtvarná soutěž 

 „Čáslav Miloši Formanovi – výtvarné dílo na Komenského náměstí“ – Rozhodnutí o výběru návrhu 

 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY / RŮZNÉ: 

Přechodná úprava provozu a vedení objízdné trasy na pozemních komunikacích v Čáslavi 

 

 

 

 

 



Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/295/2022                                                                                                                                                                         „Dětská skupina Grand“  

– Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dětská skupina Grand“ formou otevřené 

výzvy dle směrnice S-02, která upravuje postup při pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

2) schvaluje zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Dětská skupina Grand“; 

3) schvaluje, aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány výzvou k podání 

nabídky. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/296/2022                                                                                                „Oprava střechy a doplnění chlazení Nové scény v Dusíkově divadle“  

– Zahájení opětovného zadávacího řízení / schválení zhotovitele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava střechy a doplnění chlazení Nové 

scény v Dusíkově divadle“ z důvodu uvedeného v důvodové zprávě, 

2) schvaluje opětovné zadávacího řízení na veřejné zakázky malého rozsahu  

   a)„Oprava střechy Dusíkova divadla“ formou otevřené výzvy dle směrnice S-02, která upravuje postup při pořizování 

zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

   b) „Doplnění chlazení Nové scény v Dusíkově divadle“ formou otevřené výzvy dle směrnice S-02, která upravuje 

postup při pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, 

3) schvaluje zadávací dokumentaci pro veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy Dusíkova divadla a Doplnění 

chlazení Nové scény v Dusíkově divadle“. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/297/2022                                                                 „Výměna a oprava střešního pláště bytového domu - ul. Potoční č.p. 1744-1777, Čáslav“  

– Návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna a oprava střešního pláště 

bytového domu ul. Potoční 1774-1777, Čáslav“ formou otevřené výzvy dle směrnice S-02, která upravuje postup při 

pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

2) schvaluje, aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové  

zprávě obeslány výzvou k podání nabídky. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/298/2022                                                                   „Výměna zdroje tepla a oprava kotelny DPS domu v ul. Generála Eliáše 1709, Čáslav“  

– Návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna zdroje tepla a oprava kotelny 

DPS domu v ulici Generála Eliáše 1709, Čáslav“ formou otevřené výzvy dle směrnice S-02, která upravuje postup při 

pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

2) schvaluje, aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové  

zprávě obeslány výzvou k podání nabídky. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/299/2022                                                                                                                „Čáslav – oprava povrchu MK v ul. Bojovníků za svobodu“  

– Výběr zhotovitele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje, jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Čáslav – oprava povrchu MK v ul. Bojovníků za 

svobodu“, uchazeče SILNICE ČÁSLAV s.r.o., IČ: 28447085, Zbraslavice 2, 285 71 Zbraslavice, která jako jediná 

podala nabídku;  

2) schvaluje uzavření příslušené smlouvy s vybraným zhotovitelem v souladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým 

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

Podlimitní veřejná zakázka 

RM/300/2022                                                                                                                                          „Čáslav – oprava MK v ul. R. Těsnohlídka“ 

 – Výběr zhotovitele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje, jako zhotovitele podlimitní veřejné zakázky „Čáslav – oprava MK v ul. R. Těsnohlídka“, firmu 

SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599, Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako 

ekonomicky nejvýhodnější; 

2) pověřuje starostu města uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem postupem stanoveným v § 124 ZZVZ, případně 

postupem stanoveným v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
 



Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/301/2022                                                                   „Výměna zdroje tepla a oprava kotelny DPS domu v ul. Generála Eliáše 1710, Čáslav“  

– Výběr dodavatele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje, jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna zdroje tepla a oprava kotelny DPS domu v ulici 

Generála Eliáše 1710, Čáslav“, uchazeče Tomáš Tesař, IČ: 65248147, Hořany 51, 284 01 Miskovice, který podal 

nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. 

2) schvaluje uzavření příslušné smlouvy s vybraným dodavatelem v souladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým 

v nabídce vybraného dodavatele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. 
 

RM/302/2022                                           Dodatek č. 3 ke Smlouvě o realizaci překládky – ČEZ Distribuce; Přeložka sítí na mostě v ul. Pražská 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k 

dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120060698 mezi Městem Čáslav a ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, související s rekonstrukcí mostu v ulici Pražská, Čáslav.   
 

RM/303/2022            Souhlas o přijetí dotace ze Státního rozpočtu ČR na rok 2022 – MŠMT na akci „Adaptační skupina pro děti z Ukrajiny“ 

Rada města Čáslavi přijímá dotaci ze Státního rozpočtu České republiky na rok 2022 Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy na akci „Adaptační skupina pro děti z Ukrajiny“, z důvodu a ve výši dle důvodové zprávy.  
 

RM/304/2022                                                     Souhlas o přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 

na „Pořízení nového dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro JSDH Čáslav“ 

Rada města Čáslavi přijímá dotaci z rozpočtu Středočeského kraje a uzavře se Středočeským krajem veřejnoprávní 

Smlouvu o poskytnutí dotace na „Pořízení nového dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro JSDH 

Čáslav““, z důvodu a ve výši dle důvodové zprávy.  
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/305/2022                                        „Restaurování klasicistní kamenné kašny se čtyřmi sochami v Čáslavi na náměstí J. Žižky z Trocnova“  

– Uzavření Dodatku č. 4 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo s BcA. Danielem Bartošem, IČ: 65190629, 

Svitavská 634/26, 568 02 Svitavy, dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu Restaurování klasicistní kamenné kašny 

se čtyřmi sochami v Čáslavi na náměstí J. Žižky z Trocnova“, dle důvodové zprávy.  
 

RM/306/2022                Umístění lešení na chodníku + úplná uzavírka části chodníku na místní komunikaci v ul. Husova a v ul. Jablonského 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka místní komunikace v ul. Husova a v ul. Jablonského v Čáslavi,  

1) neschvaluje umístění lešení na veřejném prostranství u č.p. 386/1 – chodníku na místní komunikaci v ul. Husova a 

v ul. Jablonského v Čáslavi; 

2) neschvaluje přechodnou úpravu provozu a úplnou uzavírku části chodníku na místní komunikaci v ul. Husova a v ul. 

Jablonského v Čáslavi, 

pro žadatele Realitní a stavební společnost, s.r.o., IČ: 41432037, Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany, do doby 

doložení podrobné konkretizace záměru (dokumentace rozsahu udržovacích prací a stavební nebo montážní výkresy specifikující 

navrhované úpravy) Odboru výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu v Čáslavi. 
 

RM/307/2022                                                                                                             Umístění předzahrádky v ul. Klimenta Čermáka u č.p. 107/30 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka místní komunikace v ul. Klimenta Čermáka v Čáslavi, schvaluje umístění 

předzahrádky u č.p. 107/30, v ul. Klimenta Čermáka v Čáslavi, pro žadatele pana Roni M. S. pro provozovnu „Kebab 

House“ v období od 11.7.2022 do 30.9.2022, za podmínek stanovených v důvodové zprávě.  
 

Doporučení ZM  

RM/308/2022                                                                                                                 a) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1172/39 manželům J.; 

                                                                                                                                     b) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1179/39 panu Miloši B. 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje 

1) záměr prodeje části pozemku p.č. 1172/39 o výměře cca 60m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním 

území Čáslav, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, 

manželům J., bytem Čáslav , za cenu 350,-Kč/m2 dle znaleckého posudku + náklady na realizaci řízení. 

2) záměr prodeje části pozemku p.č. 1172/39 o výměře cca 64m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním 

území Čáslav, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, 

Miloši B., bytem Čáslav, za cenu 350,-Kč/m2 dle znaleckého posudku + náklady na realizaci řízení. 
 

RM/309/2022                     Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 2412, 2420/1, 2430, 2431, 2403/2 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6009282/VB001, na pozemcích 

p.č. 2412, 2420/1, 2430, 2431, 2403/2 zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce 

a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02. Smluvní strany se dohodly na jednorázové 

úplatě za zřízení věcného břemene v celkové výši 70.900, - Kč + platná sazba DPH. 



RM/310/2022                                                                         Prodloužení nájemní smlouvy bytu č. 5 v č.p. 86, ul. Přemysla Otakara II. v Čáslavi 
Rada města Čáslavi schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy bytu č. 5 v č.p. 86, ul. Přemysla Otakara II. v Čáslavi, 

paní Petře H., bytem Čáslav, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

 
RM/311/2022           Návrh mimořádných odměn za I. pololetí kalendářního roku 2022 pro ředitele školských příspěvkových organizací města 

Rada města Čáslavi schvaluje mimořádné odměny za I. pololetí kalendářního roku 2022 pro ředitele školských 

příspěvkových organizací města, dle důvodové zprávy. 

Odměny budou vyplaceny v nejbližším výplatním termínu z prostředků jednotlivých zařízení.  

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/312/2022                                                                                                             „Úprava hematologického oddělení – II. fáze v MěN Čáslav“  

– Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi souhlasí se zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Úprava 

hematologického oddělení – II. fáze v Městské nemocnic Čáslav“ formou uzavřené výzvy pro Městskou nemocnici 

Čáslav, dle důvodové zprávy.  

 
RM/313/2022                      Zrušení usnesení č. RM/292/2022 – mimořádné přidělení bytu č. 9, v domě č.p. 193, ul. Kostelní náměstí v Čáslavi 

Rada města Čáslavi ruší své usnesení č. RM/292/2022 ze dne 15.6.2022 o mimořádném přidělení bytu č. 9, v domě č.p. 

193 v ul. Kostelní náměstí v Čáslavi paní Natalii L. a Vitalii M., z důvodu uvedeném v důvodové zprávě.   

 
RM/314/2022                                                                                  Mimořádné přidělení bytu č. 9, v domě č.p. 193, ul. Kostelní náměstí v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje mimořádné přidělení bytu č. 9, v domě č.p. 193, v ul. Kostelní náměstí v Čáslavi paní 

Oksaně K. a paní Oksaně S.., na dobu určitou – do 31.8.2022, dle důvodové zprávy.   

 
RM/315/2022                                                                                                   Přidělení bytu č. 8 v DPS, v č.p. 1709, ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 8, v domě s pečovatelskou službou, v č.p. 1709, v ul. 

Generála Eliáše v Čáslavi, paní Jindře V., bytem Čáslav, na dobu určitou – 2 roky, dle důvodové zprávy.   

 
RM/316/2022                                   Prodloužení nájemních smluv v domech v ul. Filipovská č.p. 574 a ul. Jiřího z Poděbrad č.p. 939 v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje prodloužení nájemních smluv vybraným stávajícím nájemníkům v domech č.p. 571, ul. 

Filipovská a v č.p. 939 v ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  

 
RM/317/2022                                                                                      Podání žádosti o poskytnutí dotace pro MěN Čáslav – Nákup elektromobilů 

Rada města Čáslavi nesouhlasí s podáním žádosti Městské nemocnice Čáslav o poskytnutí dotace na nákup 

elektromobilů, dle Výzvy Národního programu Životního prostředí č. 3/2022: Ekomobilita, a současně nesouhlasí a 

nepovoluje umístění nabíjecích stanic. 

 
RM/318/2022       Návrh mimořádných odměn za I. pololetí kalendářního roku 2022 pro ředitele neškolských příspěvkových organizací města 

Rada města Čáslavi schvaluje mimořádné odměny za I. pololetí kalendářního roku 2022 pro ředitele neškolských 

příspěvkových organizací města, dle důvodové zprávy. 

Odměny budou vyplaceny v nejbližším výplatním termínu z prostředků jednotlivých zařízení.  

 
Podlimitní veřejná zakázka 

RM/319/2022                                                                                                                „Geografický informační systém pro Městský úřad Čáslav“  

- Schválení výběru dodavatele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje, jako dodavatele veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Geografický 

informační systém pro Městský úřad Čáslav“, uchazeče T-MAPY spol. s r.o., IČ: 47451084, Špitálská 150, 500 03 

Hradec Králové, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější; 

2) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo a Servisní smlouvy s vybraným dodavatelem v souladu se závaznými návrhy smluv 

obsaženými v nabídce vybraného dodavatele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. 

 
RM/320/2022                                                 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu „Taxík Maxík“ 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách provozování automobilu v rámci 

projektu „Taxík Maxík“, uzavřenou dne 14.9.2020 mezi městem Čáslav a Nadací Charty 77, IČ: 00417904 

Melantrichova 5, 110 00 Praha 1, dle důvodové zprávy.  

Předmětem Dodatku č. 1 je změna ceny přepravní služby poskytované v rámci projektu „Taxík Maxík“. 
 

 

 

 

 

 



Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/321/2022                                                                                         „Oprava bytů č. 1, 5 a 9 v domě č.p. 640 v ul. Boženy Němcové v Čáslavi“  

- Schválení výběru dodavatele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje, jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava bytů č. 1, 5 a 9 v domě č.p. 640 v ul. Boženy 

Němcové v Čáslavi“, uchazeče Vestaj s.r.o., IČ: 27213901, Chrást 45, 284 01 Kutná Hora, který podal nabídku 

s nejnižší nabídkovou cenou. 

2) schvaluje uzavření příslušné smlouvy s vybraným dodavatelem v souladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým 

v nabídce vybraného dodavatele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. 

 
Výtvarná soutěž 

RM/322/2022                                                                                                 „Čáslav Miloši Formanovi – výtvarné dílo na Komenského náměstí“  

– Rozhodnutí o výběru návrhu 

Rada města Čáslavi  

1) přijímá a schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího soutěžního návrhu na výtvarné dílo „Čáslav Miloši 

Formanvoi – výtvarné dílo na Komenském náměstí“, dle vydaného stanoviska poroty doloženého zápisem z hodnotícího 

zasedání ze dne 20.6.2022; 

2) souhlasí s proplacením cen a odměn dle soutěžních podmínek schválených Radou města Čáslavi dne 9.3.2022, 

usnesením č. RM/108/2022. 
 

 

 

 

 

 

 

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


