
Č.j.: 4563/2020 

 

Zastupitelstvo města Čáslavi 
 

USNESENÍ z I. zasedání 
konaného dne 10.02.2020 

 
 

 

 

ZM/1/2020                                                                        __                                                                  Hlasování pomocí elektronického systému 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje hlasování pomocí elektronického systému. 

 
ZM/2/2020                                 __                                                                                                                                    Ověřovatelé dnešního zápisu 

Zastupitelstvo města Čáslavi určuje ověřovatele zápisu MUDr. Jana Spáčila a paní Jitku Polmanovou. 

 
ZM/3/2020                                                                                           ___                                                                             Členové návrhové komise 

Zastupitelstvo města Čáslavi určuje za členy návrhové komise Mgr. Martina Juska a MUDr. Lukáše Tichého. 

 
ZM/4/2020                                     __                                                                 ____    _                                                   Program dnešního zasedání  

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání:  
Program: 

Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM, ze dne 09.12.2019 

Dotazy a připomínky občanů 

Dotazy a připomínky zastupitelů 

Rozpočtové opatření č. 7/2019 

Výsledky rozpočtového hospodaření města Čáslavi za rok 2019 

Rozpočtové opatření č. 1/2020 

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území    

   města Čáslavi 

Nový Jednací řád Zastupitelstva města Čáslavi 

Schválení Dodatků č. 12 – Arriva Východní Čechy a.s. 

Plán kontrolní činnosti na rok 2020 pro Finanční výbor města Čáslavi 

Záměr k uzavření smluv o smlouvách budoucích na prodej bytů v ul. Prokopa Holého v Čáslavi 

Pravidla pro pořizování změn Územního plánu města Čáslavi 

Návrh na pořízení změny Územního plánu města Čáslavi 

Dotace z programu SPORT 

Nabytí pozemků st.p.č. 370/2 a 370/3 v k.ú. Čáslav 

Prodej části pozemku p.č. 285/1 v k.ú. Čáslav 

Záměr o bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2013/5 v k.ú. Čáslav 

Záměr prodat pozemek p.č. 1728/93 v k.ú. Čáslav 

Prominutí úroků z prodlení úhrady nájemného a služeb za byt č. 20 v č.p. 86 v Čáslavi 

Souhrnná zpráva Kontrolního výboru města Čáslavi za rok 2019 

Nominace nových členů Kontrolního výboru města Čáslavi 

Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2019 

Informativní zprávy / Různé: 

• Mašínův statek – památník tří odbojů, z.s. 

 
ZM/5/2020                                                                                                                  ____                                                                  _Průběh zasedání 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje, aby jednání probíhalo ke každému bodu zvlášť a na konci každého bodu bylo 

přijato usnesení. 

 
__                               _________________________________________                                     __                                     Kontrola plnění usnesení 

Zastupitelstvo města Čáslavi bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Čáslavi ze dne 

09.12.2019. 

 
ZM/6/2020                                                                                                                                                                      Rozpočtové opatření č. 7/2019 

Zastupitelstvo města Čáslavi bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2019 dle předloženého návrhu.  

Rekapitulace: upravené příjmy 331.401,87 tis. Kč, upravené výdaje: 349.417,86 tis. Kč, financování plus: 18.015,99 

tis. Kč. 

 
ZM/7/2020                                                                                                             Výsledky rozpočtového hospodaření města Čáslavi za rok 2019 

Zastupitelstvo města Čáslavi bere na vědomí výsledky rozpočtového hospodaření Města Čáslavi za rok 2019. 
 

 

 



ZM/8/2020                                                                                                                                                                      Rozpočtové opatření č. 1/2020 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 dle předloženého návrhu  

Rekapitulace: upravené příjmy 250.605,50 tis. Kč, upravené výdaje: 307.906,39 tis. Kč, financování plus: 57.300,89 

tis. Kč. 

 
ZM/9/2020                                                                                                                                              Obecně závazná vyhláška o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslavi 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslavi, dle důvodové zprávy. 

 
ZM/10/2020                                                                                                                                        Nový Jednací řád Zastupitelstva města Čáslavi 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje, podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nový návrh 

Jednacího řádu Zastupitelstva města Čáslavi ve znění pozměňovacích návrhů s účinností od schválení tohoto usnesení. 

 
ZM/11/2020                                                                                                                         Schválení Dodatků č. 12 – Arriva Východní Čechy a.s. 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 12 ke smlouvě č. 651/351/2008 o závazku veřejné služby 

ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti („smlouva“) a uzavření Dodatku č. 12 ke smlouvě 

č. 651/352/2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění Města Čáslav městskou autobusovou 

dopravou („smlouva“). 

 
ZM/12/2020                                                                                                 Plán kontrolní činnosti na rok 2020 pro Finanční výbor města Čáslavi 

Zastupitelstvo města Čáslavi stanovuje Finančnímu výboru města Čáslavi na rok 2020 do plánu činnosti: kontrolu Města 

Čáslav a organizací: 1) Domov důchodců v Čáslavi, 2) Dům dětí a mládeže v Čáslavi, 3) Základní škola Sadová 

v Čáslavi, 4) Dusíkovo divadlo, s.r.o. v Čáslavi, 5) Základní škola Masarykova v Čáslavi, 6) Městské muzeum a 

knihovna v Čáslavi, jejichž zřizovatelem a zakladatelem je Město Čáslav, dle důvodové zprávy.  

 
ZM/13/2020                                                     Záměr k uzavření smluv o smlouvách budoucích na prodej bytů v ul. Prokopa Holého v Čáslavi 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr města Čáslav uzavřít smlouvy o smlouvách budoucích na prodej bytů, 

které budou vystavěny na části pozemku parc. č. 322/1 – ostatní plocha, v k.ú. Čáslav dle projektové dokumentace 

vypracované Ing. Vladimírem Merenusem v bytových domech označených v projektové dokumentaci jako B5 a B6, tj. 

34 bytových jednotek. Projektová dokumentace v podobě půdorysných vymezení bytů je přílohou tohoto záměru, stejně 

tak výsek katastrální mapy s vymezením části pozemku parc. č. 322/1 v k.ú. Čáslav, kde budou bytové domy vystavěny. 

Cena za budoucí prodej bytových jednotek je uvedena v příloze. Cena zahrnuje podíl na budoucích společných částech 

nemovitosti, které budou určeny v prohlášení vlastníka. Budoucí kupující uhradí náklady za správní poplatek za vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
 

Ze zájemců, kteří se k záměru přihlásí, budou vybráni ti, se kterými bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní, 

a to dle následujících kritérií: 
 

• zájemce smí podat přihlášku max. na 2 byty na standardizovaném formuláři, kde označí byt o který má zájem (2 

byty 2 přihlášky) 

• zájemce může koupit pouze 1 byt 

• uzávěrka přihlášek bude do 15 dnů od vyvěšení záměru 

• pokud bude více zájemců na jeden konkrétní byt, pak rozhodne o pořadí zájemců los 

• v případě jednoho zájemce o konkrétní byt se tento zájemce stává první v pořadí 

• podmínkou pro účast v losování je složení jistoty 20.000,- Kč/byt 

• jistota bude složena na účet města Čáslav nejpozději 1 den před losováním 

• jistota bude započtena oproti kupní ceně, neúspěšnému zájemci bude po ukončení losování jistota vrácena 

nejpozději do 5 pracovních dnů, úspěšnému uchazeči v losování se v případě jeho odstoupení po uzavření budoucí 

kupní smlouvy jistota nevrací 

• zájemce může být účasten na losování pouze o byty uvedené v jeho přihláškách (max. 2 byty) 

• zájemce, který byl úspěšný hned při prvním losování, se dalšího losování již nesmí účastnit (každý zájemce může 

koupit jen 1 byt) 

• přiřazení konkrétního podzemního parkovacího stání bude v kompetenci města Čáslav po provedeném slosování 

• první část kupní ceny ve výši 20 %, dle konkrétního bytu, bude uhrazena nejpozději do 15 dní od uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě kupní (na první část kupní ceny bude započtena složená jistota ve výši 20.000,- Kč) 

• druhá část kupní ceny ve výši 70 %, dle konkrétního bytu, bude uhrazena nejpozději do 15 dnů po dokončení 

hrubé stavby po úroveň stropu nejvyššího podlaží  

• třetí část kupní ceny ve výši 10 %, dle konkrétního bytu, bude uhrazena nejpozději do 15 dní od uzavření kupní 

smlouvy (kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 10 dní od kolaudace) 
 



Pokud by se některý byt neprodal (neuzavření kupní smlouvy, nesplnění platebních podmínek, rozvod atp.), město Čáslav 

osloví neúspěšné zájemce, kteří uvolněný byt uvedli v přihlášce. Pokud oslovení neúspěšní zájemci potvrdí svůj zájem a 

bude jich více než jeden, proběhne losování s těmito neúspěšnými zájemci za stejných podmínek. Pokud oslovení zájemci 

nepotvrdí svůj zájem, město Čáslav zveřejní možnost podání přihlášky na uvolněný byt a rada města, resp.  zastupitelstvo 

města si vyhrazuje právo zrušit záměr k prodeji takto uvolněného bytu. 

Každý kupující si hradí vklad na katastr nemovitostí (náklady na realizaci prodeje). 

 
ZM/14/2020                                                                                                               Pravidla pro pořizování změn Územního plánu města Čáslavi 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Pravidla pro pořizování změn Územního plánu města Čáslavi, dle důvodové 

zprávy.  

 
ZM/15/2020                                                                                                                       Návrh na pořízení změny Územního plánu města Čáslavi 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje 

1) návrh na pořízení změny Územního plánu města Čáslavi, který podal vlastník pozemku: pozemková parcela číslo 

1208/1 v katastrálním území Čáslav, začlenit k projednání zastupitelstvem města dle článku VI. a VII. Pravidel pro 

pořizování změn Územního plánu města Čáslavi; 

2) termín pořizování další změny Územního plánu města Čáslavi vyplyne ze schválených Pravidel pro pořizování změn 

Územního plánu města Čáslavi.  

 
ZM/16/2020                                                                                                                                                                         Dotace z programu SPORT 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje poskytnutí dotací pro rok 2020 z programu SPORT dle důvodové zprávy. 

 
ZM/17/2020                                                                                                                                  Nabytí pozemků st.p.č. 370/2 a 370/3 v k.ú. Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje 

1) nabýt pozemek st.p.č. 370/2 o výměře 18 m2, zastavěná plocha – zbořeniště, zapsaný u Katastrálního úřadu pro 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 194, ve vlastnictví paní M. J., za symbolickou 1,- Kč; 

2) nabýt pozemek st.p.č. 370/3 o výměře 25 m2, zastavěná plocha – zbořeniště, zapsaný u Katastrálního úřadu pro 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 376, ve vlastnictví paní P. K. a paní L. M., za symbolickou 

1,- Kč. 

 
ZM/18/2020                                                                                                                                           Prodej části pozemku p.č. 285/1 v k.ú. Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prodej části pozemku p.č. 285/1 o výměře 20 m2, v katastrálním území Čáslav, 

zapsaného u Katastrální úřadu pro Středočeské kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, společnosti 

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, za cenu dle znaleckého 

posudku ve výši 15.300,- Kč + DPH + náklady na realizaci prodeje. 

 
ZM/19/2020                                                                                                               Záměr o bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2013/5 v k.ú. Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr o bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2013/5 o výměře 1281 m2, 

v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora 

na LV č. 60000, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

 
ZM/20/2020                                                                                                                                   Záměr prodat pozemek p.č. 1728/93 v k.ú. Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodat pozemek p.č. 1728/93 o výměře 186 m2, orná půda, v katastrálním 

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

manželům T., za cenu dle znaleckého posudku + DPH + náklady na realizaci prodeje. 

Na pozemku p.č. 1728/93 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. 

  
ZM/21/2020                                                                     Prominutí úroků z prodlení úhrady nájemného a služeb za byt č. 20 v č.p. 86 v Čáslavi 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prominutí úroků z prodlení úhrady nájemného a služeb za byt č. 20 v č.p. 86, ul. 

Přemysla Otakara II. v Čáslavi, paní H. L., ve výši 90% z celkové částky a možnost uhradit splatnou část úroků z 

prodlení ve splátkách dle návrhu v důvodové zprávě.  

 
ZM/22/2020                                                                                                        Souhrnná zpráva Kontrolního výboru města Čáslavi za rok 2019 
Zastupitelstvo města Čáslavi bere na vědomí souhrnnou zprávu o činnosti Kontrolního výboru města Čáslavi za rok 

2019. 
 

 

 

 



ZM/23/2020                                                                                                                    Nominace nových členů Kontrolního výboru města Čáslavi 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje nominaci nových členů Kontrolního výboru města Čáslavi, kterými se stávají: 

o Mgr. Tomáš Hasík, člen Zastupitelstva města Čáslavi 

o MUDr. Martin Novák, člen Zastupitelstva města Čáslavi  

o Ing. Jaromír Strnad, člen Zastupitelstva města Čáslavi 

o Ing. Milan Urban, člen Zastupitelstva města Čáslavi. 

a zároveň výše uvedené členy pověřuje provádět kontrolu hospodaření Městské nemocnice v Čáslavi. 

ZM/24/2020                                                                                           Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2019 a nominace nové členky 

Zastupitelstvo města Čáslavi 

1) bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti finančního výboru v roce 2019, 

2) schvaluje uvolnění z funkce členky Finančního výboru města Čáslavi paní Soňu Dedíkovou a zároveň jmenuje          

do funkce členky Finančního výboru města Čáslavi paní Ing. Janu Schovancovou. 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 


