
                        Č.j.:  30867/2020 

 

Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ z 29. zasedání  
konaného v úterý, 27.10.2020 

 

RM/479/2020                                                                                                                __                                                                Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 

Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z jednání RM 14.10.2020 

Poskytnutí individuální dotace na ošetření bezprizorních zvířat 2020 

Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby a ze stavebního povolení a dohoda o investorství stavby – VHS 

   - Přeložka na mostě v ul. Pražská 

Smlouva o realizaci překládky sítě Tlapnet - Přeložka sítí na mostě v ul. Pražská 

Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – Tlapnet - Přeložka na sítí na mostě v ul. Pražská 

Přehled neuhrazených pohledávek – byty a nebytové prostory – k 30.09.2020 

Zřízení věcného břemene – služebnosti - pozemek p.č. 2096 v k.ú. Čáslav 

Zřízení věcného břemene – služebnosti – pozemek p.č. 1203/2 a 1202/26 v k.ú. Čáslav 

Prodloužení nájemní smlouvy v domě č.p. 939, ul. Jiřího z Poděbrad 

Schválení jmenování členů Hodnotící komise v souladu s Pravidly hodnocení ředitelů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských   

   zařízení zřizovaných městem Čáslav 

Souhlas zřizovatele s přijetím nefinančního účelového daru pro ZŠ Čáslav, Sadová 1756 

Schválení změny odpisového plánu pro rok 2020 – ZŠ Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 182 

Schválení odchodu člena z Komise pro regeneraci kulturních památek  

Schválení nominace a odchodu členů – Komise pro kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Úplná uzavírka účelové komunikace na parc. č. 2046/1 (komunikace vedoucí na obec Lochy) 

Úplná uzavírka účelové komunikace na parc. č. 2046/1 (komunikace vedoucí na obec Lochy) 

 
                                                                                                                                        Kontrola plnění usnesení z jednání RM ze dne 14.10.2020 

Rada města Čáslavi bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 14.10.2020. 
 
RM/480/2020                                                                                                  Poskytnutí individuální dotace na ošetření bezprizorních zvířat 2020 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na ošetření bezprizorních zvířat ve výši 

28.000 Kč, ve znění dle důvodové zprávy.  
 
RM/481/2020                                                                                 Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby 

a ze stavebního povolení a dohoda o investorství stavby – VHS - Přeložka na mostě v ul. Pražská 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření dohody o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby 

a ze stavebního povolení mezi Městem Čáslav a Vodohospodářskou společností Vrchlice – Maleč, a. s.; Ku Ptáku 

387, 284 01 Kutná Hora, IČ: 46356967 související s rekonstrukcí mostu v ulici Pražská, Čáslav.   
 

RM/482/2020                                                                              Smlouva o realizaci překládky sítě Tlapnet - Přeložka sítí na mostě v ul. Pražská 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi Městem 

Čáslav a společností Tlapnet, s. r. o.; U Schodů 122/5, 190 00 Praha 9, IČ: 27174824 související s rekonstrukcí mostu 

v ulici Pražská, Čáslav.   
 

RM/483/2020                                                                                 Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby 

– Tlapnet - Přeložka na sítí na mostě v ul. Pražská 

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.; U Schodů 122/5, 190 00 Praha 9, IČ: 27174824, související s 

rekonstrukcí mostu v ulici Pražská, Čáslav.   
 

RM/484/2020                                                                                    Přehled neuhrazených pohledávek – byty a nebytové prostory – k 30.09.2020 

Rada města Čáslavi bere na vědomí přehled pohledávek Města Čáslavi – byty a nebytové prostory k 30.09.2020 – 

současní a odstěhovaní nájemníci. 
 

RM/485/2020                                                                                          Zřízení věcného břemene – služebnosti - pozemek p.č. 2096 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 2096, zapsaného 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, úplatně ve výši 100,- Kč + platná sazba DPH za každý započatý běžný metr sítě uložené 

v budoucích služebných pozemcích, nejméně však 1.000,- Kč + platná sazba DPH.  
 



RM/486/2020                                                                      Zřízení věcného břemene – služebnosti – pozemek p.č. 1203/2 a 1202/26 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 1203/2 a p.č. 1202/26, 

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, úplatně ve výši 100,- Kč + platná sazba DPH za každý započatý běžný metr 

sítě uložené v budoucích služebných pozemcích, nejméně však 1.000,- Kč + platná sazba DPH.  
 

RM/487/2020                                                                                                 Prodloužení nájemní smlouvy v domě č.p. 939, ul. Jiřího z Poděbrad 

Rada města Čáslavi schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v domě č.p. 939, ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi, paní K. 

P., dle důvodové zprávy.  
 
RM/488/2020                                                                                                                                     Schválení jmenování členů Hodnotící komise 

v souladu s Pravidly hodnocení ředitelů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Městem Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje jmenování členů Hodnotící komise v souladu s Pravidly hodnocení ředitelů 

právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Městem Čáslav, ve znění dle 

důvodové zprávy.  
 
RM/489/2020                                                                 Souhlas zřizovatele s přijetím nefinančního účelového daru pro ZŠ Čáslav, Sadová 1756 

Rada města Čáslavi souhlasí s přijetím nefinančního účelového daru – 10 ks tabletů LENOVO, včetně silikonových 

pouzder, pro Základní školu Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora, na podporu on-line výuky, dle důvodové zprávy.  
 
RM/490/2020                                                     Schválení změny odpisového plánu pro rok 2020 – ZŠ Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 182 

Rada města Čáslavi schvaluje změnu odpisového plánu Základní školy Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 182, 

okres Kutná Hora, na rok 2020, dle předložené žádosti.  
 

RM/491/2020                                                                                              Schválení odchodu člena z Komise pro regeneraci kulturních památek  

Rada města Čáslavi schvaluje odchod člena z Komise pro regeneraci kulturních památek – Ing. Martina Peldy, 

z důvodu uvedeného v důvodové zprávě.  
 
RM/492/2020                                                      Schválení nominace a odchodu členů – Komise pro kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch 

Rada města Čáslavi schvaluje  

1) odchod členů z Komise pro kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch – Ing. Martiny Peldy, Mgr. Davida 

Smejkala, Bc. Lenky Vohradníkové a paní Evy Albrechtové, 

2) nominaci člena do Komise pro kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch – Mgr. Lady Bartošové, 

z důvodů uvedených v důvodové zprávě.  
 
RM/493/2020                                                         Úplná uzavírka účelové komunikace na parc. č. 2046/1 (komunikace vedoucí na obec Lochy) 

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

vedoucí na obce Lochy), souhlasí s přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou účelové komunikace na parc. č. 

2046/1 v k.ú. Čáslav (komunikace vedoucí na obec Lochy) z důvodu výstavby kabelového vedení VN za podmínek 

uvedených v důvodové zprávě.  
 

RM/494/2020                                                         Úplná uzavírka účelové komunikace na parc. č. 2046/1 (komunikace vedoucí na obec Lochy) 

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

komunikace směrem na Lochy) a místní komunikace v ul. Emila Picka, 

1) souhlasí s přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou části účelové komunikace na parc. č. 2046/1 v k.ú. 

Čáslav (účelová komunikace směrem na Lochy) z důvodu výstavby vodovodu a plynovodu, v termínu od 18.11.2020 

do 30.11.2020, za podmínek uvedených v důvodové zprávě a 

2) souhlasí s objízdnou trasou dle přiložené situace.  
 

 

 

 

 

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

  


