
                        Č.j.:  32210/2020 

 

Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ z 30. zasedání  
konaného v úterý, 11.11.2020 

 

RM/495/2020                                                                                                                __                                                                Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 

Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z jednání RM 27.10.2020 

Vývoj hospodaření Města Čáslavi za 1. – 3. čtvrtletí 2020 

Souhlas s realizací projektu „Rekonstrukce tepelných sítí v ulici Žitenická (2)“ 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Pořízení komunálního elektromobilu pro město Čáslav“ – Výběr dodavatele 

Podlimitní veřejná zakázka  

„Výstavba vícepodlažních bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi“ – Dodatek č. 3 ke Smlouvě 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – oprava povrchu Komenského náměstí“ - Uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – parkovací stání a oprava chodníku R. Těsnohlídka“ – Uzavření dohody o spolupráci 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – parkovací stání a oprava chodníku R. Těsnohlídka – Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  

Zřízení dvou vyhrazených parkovacích míst v areálu ul. Gen. Eliáše 

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elek. Zařízení – pozemek p.č. 2311/1 v k.ú. Čáslav 

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

Prominutí nájmu za nebytový prostor v č.p. 1618, ul. Pražská v Čáslavi 

Prominutí nájmu za nebytové prostory v Čáslavi spol. Čáslavská servisní, s.r.o. 

Přidělení bytu č. 2 v č.p. 1774, ul. Potoční v Čáslavi 

Projekt „Taxík Maxík“ - Smlouva o výpůjčce a o realizaci vč. Předávacího protokolu 

Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru pro MěN v Čáslavi 

Vynětí bytu č. 12 v DPS v č.p. 939, ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi, ze sezamu bytů zvláštního určení a současně změnit tento byt na byt sociální 

Schválení   změny Odpisového plánu pro rok 2020 – Domov důchodců v Čáslavi  

Schválení čerpání finančních prostředků z fondu odměn ZUŠ J.L. Dusíka v Čáslavi 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Rekonstrukce tepelných sítí v ul. Žitenická (2)“ – zahájení zadávacího řízení 

Plán inventur na rok 2020 

Ponechání finančních prostředků ve Fondu reprodukce investičního majetku spol. Anima Čáslav o.p.s. 

„Nákup radarového systému úsekového měření rychlosti v kombinaci s měřením okamžité rychlosti“ - Schválení odmítnutí námitek v rámci 

výběrového řízení 

„Nákup radarového systému úsekového měření rychlosti v kombinaci s měřením okamžité rychlosti“ - Schválení změny zadávací dokumentace 

výběrového řízení 

RŮZNÉ: 

EKO-KOM, a. s. – Přehled vytříděného odpadu + odměna za období: 1.7. – 30.9.2020 

 
                                                                                                                                        Kontrola plnění usnesení z jednání RM ze dne 27.10.2020 

Rada města Čáslavi bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 27.10.2020. 
 
                                                                                                                                           Vývoj hospodaření Města Čáslavi za 1. – 3. čtvrtletí 2020 

Rada města Čáslavi bere na vědomí zprávu o vývoji hospodaření Města Čáslavi za 1. – 3. čtvrtletí roku 2020.  
 
RM/496/2020                                                                                Souhlas s realizací projektu „Rekonstrukce tepelných sítí v ulici Žitenická (2)“ 

Rada města Čáslavi vyjadřuje souhlas s realizací projektu „Rekonstrukce tepelných sítí v ulici Žitenická (2)“, jehož 

žadatelem o dotaci v rámci Výzvy IV programu podpory Úspory energie v SZT Operačního programu Podnikání a 

inovace pro konkurenceschopnost a realizátorem je spol. Čáslavská servisní, s.r.o., IČ: 264 89 678, se sídlem: nám. 

Jana Žižky z Trocnova 74/11, 286 01 Čáslav. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 
RM/497/2020                                                                                                                    „Pořízení komunálního elektromobilu pro město Čáslav“  

– Výběr dodavatele 

Rada města Čáslavi schvaluje 

1) jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení komunálního elektromobilu pro město Čáslav“ 

uchazeče Traktory Kolín s.r.o., IČ: 059 06 661, se sídlem: Vavřinecká 1573, 280 02 Kolín, který podal nabídku 

s nejnižší nabídkovou cenou; 

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

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



Podlimitní veřejná zakázka  

RM/498/2020                                     „Výstavba vícepodlažních bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi“  

– Dodatek č. 3 ke Smlouvě 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1/2020 mezi Městem Čáslav a firmou 

Trigema Building, a. s.; IČ: 276 53 579, se sídlem: Bucharova2641/14, 158 00 Praha 5, na realizaci stavby „Výstavba 

vícepodlažních bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi“. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/499/2020                                                                                                                                „Čáslav – oprava povrchu Komenského náměstí“  

- Uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 25/2020 mezi Městem Čáslav a firmou TES 

spol. s r.o., IČ 475 39 330 se sídlem Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav, na akci „Čáslav – oprava povrchu Komenského 

náměstí“.  
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/500/2020                                                                                                           „Čáslav – parkovací stání a oprava chodníku R. Těsnohlídka“ 

 – Uzavření dohody o spolupráci 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dohody o spolupráci ke Smlouvě o dílo č. 88/2020 mezi Městem Čáslav a 

firmou TES spol. s r.o., IČ 475 39 330, se sídlem: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav a firmou TLAPNET s.r.o., IČ: 271 

74 824, se sídlem: U Schodů 122/5, 190 00 Praha 9, na akci „Čáslav – parkovací stání a oprava chodníku R. 

Těsnohlídka“.  
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/501/2020                                                                                                             „Čáslav – parkovací stání a oprava chodníku R. Těsnohlídka  

– Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 88/2020 mezi Městem Čáslav a firmou TES 

spol. s r.o., IČ 475 39 330 se sídlem: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav, na akci „Čáslav – parkovací stání a oprava 

chodníku R. Těsnohlídka“.  
 

RM/502/2020                                                                                                  Zřízení dvou vyhrazených parkovacích míst v areálu ul. Gen. Eliáše 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení dvou vyhrazených parkovacích míst na parkovišti v areálu ul. Generála Eliáše 

v Čáslavi, pro příspěvkovou organizaci Města Čáslavi – ANIMA Čáslav, o.p.s., IČ: 272 26 751, se sídlem: Svatopluka 

Čecha 441, 286 01 Čáslav, na neomezenou dobu délky trvány, a to za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  
 

RM/503/2020                                            Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elek. zařízení 

– pozemek p.č. 2311/1 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 

elektrického zařízení k distribuční soustavě na pozemku p.č. 2311/1, zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav 

u Katastrálního úřadu po Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ: 

247 29 035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly. 
 

RM/504/2020                                                                                                                             Přidělení bytu č. 2 v č.p. 1774, ul. Potoční v Čáslavi 

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 2 v č. p. 1774, ul. Potoční v Čáslavi, a uzavření nájemní smlouvy, v tomto 

pořadí: 1. paní J. F.,  

            2. paní L. B.,  

            3. Z. D., za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
 

RM/505/2020                                                                      Projekt „Taxík Maxík“ - Smlouva o výpůjčce a o realizaci vč. Předávacího protokolu 

Rada města Čáslavi schvaluje Smlouvu o výpůjčce a o realizace, včetně Předávacího protokolu, mezi Městem Čáslav 

a spol. Anima Čáslav, o.p.s., IČ: 272 26 751, se sídlem: Svatopluka Čecha 441, 286 01 Čáslav, rámci projektu „Taxík 

Maxík“, dle důvodové zprávy.  
 

RM/506/2020                                                                                                          Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru pro MěN v Čáslavi 

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

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

CZECH s.r.o. – odsávačka mateřského mléka – 2 ks, typ Medela flex, v celkové hodnotě 8.640 Kč vč. DPH, dle 

důvodové zprávy.  
 

RM/507/2020                                                                                                    Vynětí bytu č. 12 v DPS v č.p. 939, ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi, 

ze sezamu bytů zvláštního určení a současně změnit tento byt na byt sociální 

Rada města Čáslavi souhlasí s vynětím bytu č. 12 v domě s pečovatelskou službou v č.p. 939, ul. Jiřího z Poděbrad     

v Čáslavi, ze sezamu bytů zvláštního určení, a současně souhlasí změnit tento byt na byt sociální, dle důvodové 

zprávy. Tím se mění a rozšiřuje čl. IV., bod 1. Zásad pronajímání bytů v majetku města Čáslavi, schválených Radou 

města Čáslavi dne 27.11.2017, usnesením č. 409/2017. 

 



 
RM/508/2020                                                                                Schválení změny Odpisového plánu pro rok 2020 – Domov důchodců v Čáslavi  

Rada města Čáslavi schvaluje změnu Odpisového plánu Domova důchodců v Čáslavi, IČ: 486 77 787, se sídlem: 

Nazaret 94, 286 01 Čáslav, pro rok 2020, dle předložené žádosti.  
 

RM/509/2020                                                                        Schválení čerpání finančních prostředků z fondu odměn ZUŠ J.L. Dusíka v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje čerpání finančních prostředků z fondu odměn Základní umělecké školy J. L. Dusíka 

v Čáslavi, IČ: 708 70 012, se sídlem: Jeníkovská 222, 286 01 Čáslav.  
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/510/2020                                                                                                                                  „Rekonstrukce tepelných sítí v ul. Žitenická (2)“  

– zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi schvaluje 

1) zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce tepelných sítí v ul. Žitenická (2)“ 

formou otevřené výzvy dle Pravidel pro výběr dodavatelů a postupu dle Pravidel nebo Zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (Ministerstvo průmyslu a obchodu, účinnost od 15.1.2018) a dále dle interních předpisů 

spol. Čáslavská servisní, s.r.o., IČ: 264 89 678, se sídlem: nám. Jana Žižky z Trocnova 74/11, 286 01 Čáslav;  

2) aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly obeslány výzvou k podání nabídky firmy uvedené v důvodové zprávě.  
 

RM/511/2020                                                                                                                                                                      Plán inventur na rok 2020 

Rada města Čáslavi schvaluje  

1) provedení periodické inventarizace veškerého majetku Města Čáslavi ke dni 31.12.2020; 

2) složení ústřední inventarizační komise, dílčích inventarizačních a likvidačních komisí Města Čáslavi.  
 

RM/512/2020                                        Ponechání finančních prostředků ve Fondu reprodukce investičního majetku spol. Anima Čáslav o.p.s. 

Rada města Čáslavi schvaluje ponechání finanční částky, ve výši 186.993 Kč, ve fondu spol. Anima Čáslav, o.p.s., IČ: 

272 26 751, se sídlem: Svatopluka Čecha 441, 286 01 Čáslav – Fond reprodukce investiční majetku, dle důvodové 

zprávy.  
 

RM/513/2020                                            „Nákup radarového systému úsekového měření rychlosti v kombinaci s měřením okamžité rychlosti“  

- Schválení odmítnutí námitek v rámci výběrového řízení 

Rada města Čáslavi schvaluje odmítnutí námitek ze dne 10.11.2020 dle důvodové zprávy.  
 

RM/514/2020                                            „Nákup radarového systému úsekového měření rychlosti v kombinaci s měřením okamžité rychlosti“  

- Schválení změny zadávací dokumentace výběrového řízení 

Rada města Čáslavi schvaluje změnu zadávací dokumentace č. 1 dle důvodové zprávy. 

 

 

 

 

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

  


