
 

 
                                   

 

Číslo jednací: MěÚ/5553/2023/SEK 

 
 

Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ ze 3. zasedání v roce 2023 konaného ve středu 25.1.2023 
 
 
RM/3/23/2023                                                                                                                            __                                                                      Program zasedání 
Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Schválení programu jednání 
Kontrola plnění usnesení z jednání rady města 11.1.2023 a 18.1.2023 
Doporučení ZM Rozpočtové opatření č. 1/2023 
Veřejná zakázka malého rozsahu  
„Pravidelné blokové čištění komunikací v Čáslavi na rok 2023-2025“ – Zrušení zadávacího řízení a znovuzahájení zadávacího řízení  
Podlimitní veřejná zakázka 
„Zpracování návrhu / studie a projektové dokumentace na bytový dům na sídlišti R. Těsnohlídka“ – Výběr zhotovitele 
Podlimitní veřejná zakázka  
„Mateřská škola Čáslav formou Design&Build“ – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
Příplatek za vedení a osobní příplatek pro ředitele příspěvkových organizací města 
Vyhodnocení plánu kontrolní činností za rok 2022 
   Plán kontrolní činností na rok 2023 
Veřejná zakázka malého rozsahu  
„Technické zajištění akcí pořádaných městem Čáslav“ – Zahájení zadávacího řízení  
Veřejná zakázka malého rozsahu  
„Rekreační pobyt rodičů a dětí v Chorvatsku 2023“ – Zahájení zadávacího řízení 
Doporučení ZM Schválení: 
- Dohody o postoupení smlouvy ke smlouvě ze dne 10.2.2022 k projektu nová výstavba „Koželuhy“ 
- Kupní smlouvy na pozemky určené pro výstavbu domů v Lokalitě „Koželuhy“ 
- Bezúplatné Smlouvy o zřízení práva stavby na pozemky určené pro výstavbu infrastruktury a parků v Lokalitě „Koželuhy“ se spol.     
   PROFISTAV Litomyšl, a.s., IČ: 27742741 
Doporučení ZM Bezúplatný převod části pozemku p.č. 2134/1, pozemku p.č. 1762/29 a p.č. 1776/149 a bezúplatné nabytí pozemky p.č. 309/2, 
části pozemku p.č. 309/3, pozemku p.č. 309/4, p.č. 306/124, p.č. 315/4 a p.č. 315/5 vše v k.ú. Čáslav 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby na pozemku p.č. St. 511/1 v k.ú. Čáslav 
Zvýšení cen nájemného v městských bytech; v městských bytech s pečovatelskou službou, v bytech sociálního určení a v bytech pro příjmově   
   vymezené osoby 
Zvýšení ceny nájemného za nebytové prostory v majetku Města Čáslav 
Zvýšení odměny za správu domu č.p. 3, ul. J. Žižky z Trocnova v Čáslavi 
Přidělení bytu č. 20 v č.p. 440 v ul. B. Němcové v Čáslavi 
Schválení podání žádosti o dotaci + příp. souhlas s přijetím dotace – Tenisový klub Čáslav, z.s. 
Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ Čáslav, náměstí na obědy dětem 
Záštita starosty města + použití městského znaku pro spol. HigBic s.r.o. – projekt „Na kole dětem 2023“ 
Poskytnutí individuální dotace pro spol. HigBic s.r.o. na projekt „Na kole dětem 2023“ 
Veřejná zakázka malého rozsahu 
„Oprava, dodávka a montáž rozvodů medicinálních plynů na odd. interny JIP v MěN Čáslav“ – Schválení dodavatele 
Přidělení bytu č. 15 v DPS v č.p. 1710 v ul. Generála Eliáše v Čáslavi 
Přidělení bytu č. 16 v DPS v č.p. 1710 v ul. Generála Eliáše v Čáslavi 
Souhlas zřizovatele s přijetím věcného sponzorského daru pro Domov důchodců Čáslav – Kyslíkový koncentrátor  
Souhlas zřizovatele s přijetím věcného sponzorského daru pro Domov důchodců Čáslav – Televizor Panasonic 
Veřejná zakázka malého rozsahu 
„Výroba krytu zimní kašny na nám. J. Žižky z Trocnova v Čáslavi“ – Schválení dodavatele 
Doporučení ZM Vyhodnocení Programu regenerace městské památkové zóny Čáslav za rok 2022 
DODATEČNÉ ZPRÁVY: 
Schválení podání Žádosti o poskytnutí dotace – Domov důchodců Čáslav 
Souhlas s podáním žádosti o dotaci - Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 
Schválení čerpání fondu investic ZŠ Sadová, Čáslav  
Doporučení ZM Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Městskou policií Čáslav v obci Drobovice u Čáslavi 
Doporučení ZM Souhlas k podání žádosti o dotaci a schválení investičního záměru Rekonstrukce Osaria obětí 1. světové války na hřbitově v 
Čáslavi 
INFORMATIVNÍ ZPRÁVY / RŮZNÉ: 
- Nabídka odkupu nepotřebných vozidel od HZS Kutná Hora 

 

 



 

Doporučení ZM  

RM/3/24/2023                                                                                                                                                                             Rozpočtové opatření č. 1/2023 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2023 Města Čáslavi, dle předloženého návrhu a bere 
na vědomí přílohu č. 1 a č. 2. 

 
Příjmy 

Položka Ukazatel     Schválený rozpočet Změny rozpočtu Upravený rozpočet 

1xxx Celkem za třídu Daňové příjmy 253 599 000,00 0,00 253 599 000,00 

2xxx Celkem za třídu Nedaňové příjmy 38 997 000,00 0,00 38 997 000,00 

3xxx Celkem za třídu Kapitálové příjmy 365 000,00 0,00 365 000,00 

4xxx Celkem za třídu Přijaté transfery 27 000 000,00 2 004 000,00 29 004 000,00 

 
Celkem Příjmy 319 961 000,00 2 004 000,00 321 965 000,00 

 
Výdaje 

Položka Ukazatel     Schválený rozpočet Změny rozpočtu Upravený rozpočet 

5xxx Celkem za třídu Běžné výdaje 288 433 400,00 31 800 151,00 320 233 551,00 

z toho:             

5331     MŠ - provozní příspěvek 5 678 000,00 0,00 5 678 000,00 

5331     ZŠ Náměstí - provozní příspěvek 5 986 000,00 0,00 5 986 000,00 

5331     ZŠ Masarykova - provozní příspěvek 5 460 000,00 0,00 5 460 000,00 

5331     ZŠ Sadová - provozní příspěvek 8 122 000,00 0,00 8 122 000,00 

5331     ZUŠ - provozní příspěvek 951 000,00 0,00 951 000,00 

5331 
    Muzeum a knihovna - provozní příspěvek 9 855 000,00 0,00 9 855 000,00 

5331     DDaM - provozní příspěvek 1 180 000,00 0,00 1 180 000,00 

5331 
    Městská nemocnice - provozní příspěvek 14 376 849,00 20 623 151,00 35 000 000,00 

5331     Domov důchodců - provozní příspěvek 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 

5221     Anima - provozní příspěvek 7 200 000,00 0,00 7 200 000,00 

5213     Dusíkovo divadlo - dotace 7 754 000,00 470 000,00 8 224 000,00 

5213     Čáslavská servisní - dotace 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 

6xxx Celkem za třídu Kapitálové výdaje 31 527 600,00 72 320 354,00 103 847 954,00 

z toho:             

6351     ZŠ Náměstí-investiční příspěvek 0,00 100 000,00 100 000,00 

6351     ZŠ Masarykova - investiční příspěvek 0,00 45 000,00 45 000,00 

6351     ZŠ Sadová-investiční příspěvek 0,00 146 000,00 146 000,00 

  Celkem Výdaje 319 961 000,00 104 120 505,00 424 081 505,00 

  Saldo: příjmy - výdaje -102 116 505,00 

 
Financování 

Položka Ukazatel     Schválený rozpočet Změny rozpočtu Upravený rozpočet 

8xxx Celkem za třídu Financování 0,00 102 116 505,00 102 116 505,00 

 
Celkem Financování 0,00 102 116 505,00 102 116 505,00 

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněny na internetu viz https://monitor.statnipokladna.cz   
 
 
 
 
 

https://monitor.statnipokladna.cz/


 
Veřejná zakázka malého rozsahu  

RM/3/25/2023                                                                                                         „Pravidelné blokové čištění komunikací v Čáslavi na rok 2023-2025“  
– Zrušení zadávacího řízení a znovuzahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi schvaluje  
   1) zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Pravidelné blokové čištění komunikací v 
Čáslavi na rok 2023 – 2025“ z důvodu uvedeného v důvodové zprávě,  
   2) znovuzahájení zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Pravidelné blokové čištění 
komunikací v Čáslavi na rok 2023 – 2025“ z důvodu uvedeného v důvodové zprávě, 
   3) zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Pravidelné blokové 
čištění komunikací v Čáslavi na rok 2023 – 2025“,   
   4) aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány výzvou k podání nabídky,  
   5) členy hodnotící komise ve složení, které je uvedeno v důvodové zprávě. 

 
Podlimitní veřejná zakázka 

RM/3/26/2023                                                           „Zpracování návrhu / studie a projektové dokumentace na bytový dům na sídlišti R. Těsnohlídka“  
– Výběr zhotovitele 

Rada města Čáslavi neschvaluje jako zhotovitele podlimitní veřejné zakázky „Zpracování návrhu / studie a projektové 
dokumentace na bytový dům na sídlišti R. Těsnohlídka“, společnost Architektura s.r.o., IČ: 2650525, se sídlem: Vikova 
1142/15, 140 00 Praha 4, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

 
Podlimitní veřejná zakázka  

RM/3/27/2023                                                                                                                                                         „Mateřská škola Čáslav formou Design&Build“  
– Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 97/2022 u podlimitní veřejné zakázky s názvem 
„Mateřská škola Čáslav formou Design&Build“ s firmou Trigema Building, a. s.; IČ: 27653579, se sídlem: Bucharova 
2641/14, Praha, která je vítězným zhotovitelem této zakázky. 

 
RM/3/28/2023                                                                                  Příplatek za vedení a osobní příplatek pro ředitele příspěvkových organizací města 

Rada města Čáslavi schvaluje změnu příplatků za vedení a osobních příplatků ředitelů příspěvkových organizací města 
od 1. 2. 2023, dle důvodové zprávy.  

 
RM/3/29/2023                                                                                                                                              Vyhodnocení plánu kontrolní činností za rok 2022 
                                                                                                                                                                                                  Plán kontrolní činností na rok 2023 

Rada města Čáslavi bere na vědomí výsledky kontrol provedené v roce 2022 Městského úřadu Čáslav a Města Čáslav 
a schvaluje Plán kontrolní činnosti na rok 2023 Městského úřadu Čáslav a Města Čáslav. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu  

RM/3/30/2023                                                                                                                                        „Technické zajištění akcí pořádaných městem Čáslav“  
– Zahájení zadávacího řízení  

Rada města Čáslavi schvaluje  
   a) zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Technické zajištění akcí pořádaných městem 
Čáslav“ formou uzavřené výzvy v souladu se směrnicí S - 02, upravující postup při pořizování dodávek zboží, služeb a 
prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
   b) aby pro veřejnou zakázku malého rozsahu byly obeslány výzvou k podání nabídky firmy: 
- A-TechService, Na Rovinách 1003/9, 142 00 Praha 4 Lhotka, IČ 24837016 
- Cross Audio Production, Jízdecká 110, 288 02 Nymburk, IČ 28510381 
- Agentur JK, Josef Krčil, Rudní 633, 28401 Kutná Hora, IČ 48671533 
- Unlimited Event Service, s.r.o., Londýnská 254/7, 1200 Praha 2, IČ 2692228 
- Joinmusic, s.r.o., Pod Baštami 293/6, 16000 Praha 6, IČ 27122069 
- ROMAX agentura, Roman Minařík, Zenklova 641/145, 18000 Praha, IČ 47110058 
- MB Agency, Okružní 649, 280 02 Kolín, IČ 46370862 
- SOUNDFACTORY, Zděněk Petráň, Dolní Roveň 211,PSČ 53371, IČ 27537188 
 
 
 
 
 
 
 



Veřejná zakázka malého rozsahu  
RM/3/31/2023                                                                                                                                            „Rekreační pobyt rodičů a dětí v Chorvatsku 2023“ 

 – Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi schvaluje 
   a) zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekreační pobyt rodičů a dětí v Chorvatsku 2023“ 
formou uzavřené výzvy v souladu s Metodickým pokynem č. 1/2022 – revize č. 1, č.j. 77671/2022 s účinností od 
1.1.2023 upravující postup při pořizování dodávek zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
   b) aby pro veřejnou zakázku malého rozsahu byly obeslány výzvou k podání nabídky cestovní kanceláře: 
- DER Touristik CZ a.s., Babákova 2390/2, 148 00 Praha 4, IČ 45312974, DIČ CZ45312974 
- 101 Cestovní kancelář Zemek, s.r.o., Boleslavská 31/4, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČ 61682039, DIČ 
CZ61682039 
- Cestovní kancelář Kotour s.r.o, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička, IČ 06808522 
 

Doporučení ZM  
RM/3/32/2023                                                                                                                                                                                                                                             Schválení: 
-                                                                 Dohody o postoupení smlouvy ke smlouvě ze dne 10.2.2022 k projektu nová výstavba „Koželuhy“ 
-                                                                                                      Kupní smlouvy na pozemky určené pro výstavbu domů v Lokalitě „Koželuhy“ 
- Bezúplatné Smlouvy o zřízení práva stavby na pozemky určené pro výstavbu infrastruktury a parků v Lokalitě „Koželuhy“ se spol. PROFISTAV 
Litomyšl, a.s., IČ: 27742741 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení tohoto znění: 
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje:  
   1) Dohodu o postoupení smlouvy ke smlouvě ze dne 10.02.2022 uzavřenou mezi Městem Čáslav a firmou PROFISTAV 
Litomyšl, a.s. IČ: 27742741, zastoupena Ing. Tomášem Zavřelem, MBA, k projektu „nová výstavba Koželuhy“ na 
postupníka firmu PROFISTAV Koželuhy s.r.o., IČ: 17795397, zastoupena Ing. Tomášem Zavřelem, MBA;  
   2) Kupní smlouvu na pozemky určené pro výstavbu domů v Lokalitě „Koželuhy“, společnosti PROFISTAV Koželuhy 
s.r.o., IČ: 17795397, na základě smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 10.02.2022 a to pouze v případě, že bude schválen 
bod číslo 1. této zprávy;  
   3) bezúplatnou Smlouvu o zřízení práva stavby na pozemky určené pro výstavbu infrastruktury a parků v Lokalitě 
„Koželuhy“, společnosti PROFISTAV Koželuhy s.r.o., IČ: 17795397, na základě smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 
10.02.2022 k pozemkům p.č. 1451/1 o výměře 6.249 m2, St. 2378 o výměře 40 m2, 150/9 o výměře 231 m2 a část 
pozemku p.č. 2102 o výměře cca 735 m2 
 

Doporučení ZM  
RM/3/33/2023                                                                        Bezúplatný převod části pozemku p.č. 2134/1, pozemku p.č. 1762/29 a p.č. 1776/149 
a bezúplatné nabytí pozemky p.č. 309/2, části pozemku p.č. 309/3, pozemku p.č. 309/4, p.č. 306/124, p.č. 315/4 a p.č. 315/5 vše v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení tohoto znění: 
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje bezúplatně převést část pozemku p.č. 2134/1, orná půda, o celkové výměře 
11.159 m2, p.č. 1762/29 o výměře 102 m2 a část pozemku p.č. 1776/149 o celkové výměře 35 m2  v k.ú. Čáslav vedený 
v majetku města Čáslavi na LV 10001 a bezúplatně nabýt pozemky p.č. 309/2, ostatní plocha jiná plocha, o celkové 
výměře 260 m2, část pozemku p.č. 309/3, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 153 m2, p.č. 309/4, ostatní 
plocha, jiná plocha, o celkové výměře 145 m2, p.č. 306/124, ostatní plocha, manipulační plocha, o celkové výměře 280 
m2, p.č. 315/4, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 48 m2 a p.č. 315/5, ostatní plocha, zeleň, o celkové výměře 
174 m2 vše v k.ú. Čáslav v majetku Středočeského kraje vedený na LV 13835, z důvodu uvedených v důvodové zprávě.  
 
RM/3/34/2023        Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby na pozemku p.č. St. 511/1 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, na 
pozemku p.č. St. 511/1, zapsaný na LV č. 2468 v k.ú. Čáslav, v majetku Jany S., Čáslav, Hany T., Čáslav, Iva T. – Husova, 
Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora pro oprávněného z 
věcného břemene Město Čáslav IČ: 00236021, Nám. J. Žižky z Trocnova 1/1, 286 01 Čáslav – Staré Město. Smluvní 
strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene ve výši 2.460, - Kč + platná sazba DPH. 
 
RM/3/35/2023      Zvýšení cen nájemného v městských bytech; v městských bytech s pečovatelskou službou, v bytech sociálního určení a v 
bytech pro příjmově vymezené osoby 

Rada města Čáslavi schvaluje:  
a) zvýšení ceny nájemného v městských bytech o 6,2 %,   
b) zvýšení ceny nájemného v městských bytech s pečovatelskou službou, v bytech sociálního určení  
a v bytech pro příjmově vymezené osoby o 6,2 %, 
c) zvýšení ceny nájemného v městských bytech č. 599/9 a 600/9 o 13 %, dle návrhu v důvodové zprávě. 
 
 

https://gis.meucaslav.cz/registry/ren-gdpr/vlastnici/report_output.php?ID=477720205
https://gis.meucaslav.cz/registry/ren-gdpr/vlastnici/report_output.php?ID=461058205
https://gis.meucaslav.cz/registry/ren-gdpr/vlastnici/report_output.php?ID=480399205
https://gis.meucaslav.cz/registry/ren-gdpr/vlastnici/report_output.php?ID=480399205


RM/3/36/2023                                                                                                  Zvýšení ceny nájemného za nebytové prostory v majetku Města Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zvýšení ceny nájemného za nebytové prostory v majetku Města Čáslav o míru inflace za 
rok 2022, dle důvodové zprávy.  
 
RM/3/37/2023                                                                                                         Zvýšení odměny za správu domu č.p. 3, ul. J. Žižky z Trocnova v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje navýšení odměny za správu domu čp. 3 o míru inflace za rok 2022, dle důvodové zprávy.  
 
RM/3/38/2023                                                                                                                                   Přidělení bytu č. 20 v č.p. 440 v ul. B. Němcové v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení bytu č. 20 v č. p. 440 ul. Boženy Němcové v Čáslavi a uzavření nájemní smlouvy, 
v tomto pořadí: 1. Radka Z., Čáslav, 2. Jana Č., Čáslav, 3. Miroslav Š., Čáslav, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
 
RM/3/39/2023                                                             Schválení podání žádosti o dotaci + příp. souhlas s přijetím dotace – Tenisový klub Čáslav, z.s. 

     Rada města Čáslavi schvaluje  
        a) podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Středočeského kraje - Fond sportu a volného času, Podpora sportovních 

a volnočasových aktivit na akci „Realizace 1. etapy zavlažovacího systému tenisových kurtů TK Čáslav, z.s. (kurt č. 4 a 
kurt č. 5), SA Vodranty“, 

        b) že v případě obdržení dotace z dotačního titulu Středočeského kraje - Fond sportu a volného času, Podpora 
sportovních a volnočasových aktivit, je město Čáslav oprávněno tuto dotaci přijmout. 
 
RM/3/40/2023                                           Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ Čáslav, náměstí na obědy dětem 

Rada města Čáslavi souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu Čáslav, IČ: 49541030, nám. 
Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., na obědy dětem, dle předložené žádosti. 
 
RM/3/41/2023                                            Záštita starosty města + použití městského znaku pro spol. HigBic s.r.o. – projekt „Na kole dětem 2023“ 

Rada města Čáslavi schvaluje 
   a) záštitu starosty města společnosti HigBic s. r. o., IČ: 29208521, se sídlem: Na Hrázi 244, 698 01 Veselí nad Moravou, 
v rámci projektu „Na kole dětem 2023“,  
   b) společnosti HigBic s. r. o. použití městského znaku v rámci propagace projektu Na kole dětem 2023, ve znění dle 

důvodové zprávy. 
 
RM/3/42/2023                                                                            Poskytnutí individuální dotace pro spol. HigBic s.r.o. na projekt „Na kole dětem 2023“ 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města společnosti HigBic s.r.o., IČ: 29208521, 
se sídlem: Na Hrázi 244, 698 01 Veselí nad Moravou, na projekt „Na kole dětem 2023“, ve výši 20 000 Kč, ve znění dle 
důvodové zprávy. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 
RM/3/43/2023                                                                  „Oprava, dodávka a montáž rozvodů medicinálních plynů na odd. interny JIP v MěN Čáslav“  

– Schválení dodavatele 

Rada města Čáslavi schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu: „Oprava, dodávka a montáž rozvodů 
medicinálních plynů na oddělení JIP v Městské nemocnici Čáslav“ spol. Flídr medical s.r.o., IČ: 03372600, se sídlem: 
Široký Důl 200, 572 01 Polička, dle důvodové zprávy. 
 
RM/3/44/2023                                                                                                                Přidělení bytu č. 15 v DPS v č.p. 1710 v ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Rada  města Čáslavi schvaluje přidělení  bytu zvláštního určení č. 15, v domě s pečovatelskou službou v č.p. 1710 v ul. 
Generála Eliáše v Čáslavi, panu Dezideru F., Čáslav, na dobu určitou, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
 
RM/3/45/2023                                                                                                                Přidělení bytu č. 16 v DPS v č.p. 1710 v ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Rada  města Čáslavi schvaluje přidělení  bytu zvláštního určení č. 16, v domě s pečovatelskou službou v č.p. 1710 v ul. 
Generála Eliáše v Čáslavi, panu Janu J., Čáslav, na dobu určitou, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
 
RM/3/46/2023                                Souhlas zřizovatele s přijetím věcného sponzorského daru pro Domov důchodců Čáslav – Kyslíkový koncentrátor  

Rada města Čáslavi souhlasí, podle § 27, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, s přijetím sponzorského věcného daru pro Domov důchodců Čáslav - Kyslíkový 
koncentrátor (1 ks) zn. DEDA DE – 1LV od pana Jiřího Ch., dle důvodové zprávy. 
 
RM/3/47/2023                                    Souhlas zřizovatele s přijetím věcného sponzorského daru pro Domov důchodců Čáslav – Televizor Panasonic 

Rada města Čáslavi souhlasí, podle § 27, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, s přijetím sponzorského věcného daru pro Domov důchodců Čáslav - Televizor Panasonic 
TX-65GZ2000E (1 ks) od spol. Panasonic Marketing Europe GmbH, IČ: 24655121, dle důvodové zprávy. 
 



Doporučení ZM  
RM/3/48/2023                                                                                     Vyhodnocení Programu regenerace městské památkové zóny Čáslav za rok 2022 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje vyhodnocení Programu regenerace městské památkové zóny Čáslav za rok 
2022, dle předloženého hodnocení. 
 
RM/3/49/2023                                                                                                     Schválení podání Žádosti o poskytnutí dotace – Domov důchodců Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 
2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci 
tematického zadání: „Podpora sociálních služeb“ na nákup Ohřevného vozíku VOS 14 (1 ks) a Sprchovacího 
elektrického křesla (1 ks), z důvodu zajištění základních činností Domova důchodců Čáslav, IČ: 486 77 787, se sídlem: 
Nazaret 94/3, 28601 Čáslav-Nové Město. 
 
RM/3/50/2023                                                                             Souhlas s podáním žádosti o dotaci - Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 

Rada města Čáslavi souhlasí s podáním Žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu 
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci tematického zadání „Podpora akceschopnosti jednotek SDH obcí“, 
za účelem nákupu věcných prostředků požární ochrany. 
 
RM/3/51/2023                                                                                                                                             Schválení čerpání fondu investic ZŠ Sadová, Čáslav  

Rada města Čáslavi schvaluje čerpání fondu investic Základní školy Čáslav, IČ: 71176683, se sídlem: Sadová 1756, okres 
Kutná Hora, dle důvodové zprávy.  
 

Doporučení ZM 
RM/3/52/2023                                                                                  Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Městskou policií Čáslav v obci Drobovice u Čáslavi 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku Městskou policií Čáslav mezi městem Čáslav a obcí Drobovice, IČ: 00640204se sídlem Drobovice 64, PSČ 286 
01. 
 

Doporučení ZM  
RM/3/53/2023                                                                                                  Souhlas k podání žádosti o dotaci a schválení investičního záměru 
Rekonstrukce Osaria obětí 1. světové války na hřbitově v Čáslavi 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit následující usnesení: 
Zastupitelstvo města Čáslavi souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu „Zachování a obnova historických hodnot 
I“ z Ministerstva obrany a schvaluje investiční záměr „Rekonstrukce Osaria obětí 1. světové války na hřbitově 
v Čáslavi“. 
 

 

 

 

 

 

Ing. Jaromír Strnad v. r.                                                                                                                       Mgr. Renata Vaculíková v. r. 
                  starosta                                                                                                                                                                                        místostarostka 


