
 

 
                                   

 

Číslo jednací: MěÚ/2408/2023/SEK 

 
Rada města Čáslavi 

 

USNESENÍ z 1. zasedání v roce 2023 konaného ve středu 11.1.2023 
 
RM/1/1/2023                                                                                                                            __                                                                      Program zasedání 
Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Schválení programu jednání  
Projekt „Podnikni to!“ – Max D. (spolumajitel) 
RNDr. Michal Ryšán (vedoucí oŽP) – Záměr „Rozšíření centra komplexního nakládání s odpady Čáslav“ – projednání vyjádření 
MUDr. Ctibor Provazník (pověřený ředitel MěN Čáslav) – informace o aktuální situaci v MěN Čáslav 
Kontrola plnění usnesení z jednání rady města 28.12.2022 
Doporučení ZM Změna č. 6 Územního plánu Čáslav 
Doporučení ZM Změna č. 6 Územního plánu Čáslav I.) 
Doporučení ZM Změna č. 6 Územního plánu Čáslav II.) 
Doporučení ZM Změna č. 6 Územního plánu Čáslav III.) 
Doporučení ZM Změna č. 6 Územního plánu Čáslav IV.) 
Doporučení ZM Změna č. 6 Územního plánu Čáslav V.) 
Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Družstevní  
Podlimitní veřejná zakázka  
„Stavební úpravy III. N.P. č.p. 6 v Čáslavi“ – Výběr dodavatele 
Veřejná zakázka malého rozsahu 
Doporučení ZM „Zpracování územní studie – areál Prokopa Holého Čáslav“ – Vzetí na vědomí územně plánovacího podkladu + a doporučení jeho 
registrace do centrální Evidence územně plánovací činnosti 
Kritéria pro poskytnutí dotací (a vyúčtování) vč. formulářů na rok 2023 z rozpočtu města Čáslavi - dotační Program sport 
Veřejná zakázka malého rozsahu 
„Oprava vodovodního potrubí na přístavbě v MěN Čáslav“ – Zahájení zadávacího řízení + Návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 
Veřejná zakázka malého rozsahu 
„Oprava, dodávka a montáž rozvodů medicinálních plynů na odd. interny JIP v MěN Čáslav“ – Zahájení zadávacího řízení + Návrh firem na obeslání 
výzvou k podání nabídky 
Schválení členů Redakční rady Čáslavských novin a pravidel pro vydávání Čáslavských novin 
Kritéria pro poskytnutí dotací (a vyúčtování) vč. formulářů na rok 2023 z rozpočtu města Čáslavi – dotační Program kultura, spolková činnost a 
cestovní ruch 
Kritéria pro poskytnutí dotací (a vyúčtování) vč. formulářů na rok 2023 z rozpočtu města Čáslavi – dotační Program podpory sociálních služeb a 
služeb ve zdravotnictví 
Uvolnění místa a opětovné jmenování člena Správní rady spol. ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. 
 

DODATEČNÁ ZPRÁVA: 
Veřejná zakázka malého rozsahu 
Ekonomický audit za roční zúčtovací obd. 2021 a 2022 v MěN Čáslav - Zahájení zadávacího řízení + Návrh firem na obeslání výzvou k podání 
nabídky 
Udělení výjimky z Revize č. 1 Metodického pokynu 1/2022 
 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY / RŮZNÉ: 
Betonové odpadkové koše 
Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
Žádost o zřízení nekuřácké zóny – SOU zemědělské v Čáslavi 

 

Doporučení ZM  

RM/1/2/2023                                                                                                                                                                        Změna č. 6 Územního plánu Čáslav 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje pořízení změny č. 6 Územního plánu Čáslav zkráceným postupem a určuje 
starostu města – Ing. Jaromíra Strnada, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořízení změny č. 6 Územního 
plánu Čáslav.  
 

Doporučení ZM  
RM/1/3/2023                                                                                                                                                                   Změna č. 6 Územního plánu Čáslav I.) 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje, aby při pořizované změně č. 6 Územního plánu Čáslav byl prověřen požadavek 
vlastníka pozemku: pozemková parcela číslo 341/8 v katastrálním území: Čáslav, na změnu funkčního využití plochy 
tohoto pozemku z plochy „veřejná prostranství – veřejná zeleň“ a „plocha zemědělská“ na plochu „bydlení městského 
charakteru“. 



 
 Doporučení ZM 

RM/1/4/2023                                                                                                                                                                  Změna č. 6 Územního plánu Čáslav II.) 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje, aby při pořizované změně č. 6 Územního plánu Čáslav byl prověřen požadavek 
vlastníka pozemků: stavební parcely čísla 1370 a 1371 v katastrálním území: Čáslav, na změnu funkčního využití ploch 
těchto pozemků z plochy „výroba a skladování – drobná výroba“ na plochu „obytná smíšená městská“. 
 

Doporučení ZM  
RM/1/5/2023                                                                                                                                                                 Změna č. 6 Územního plánu Čáslav III.) 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje, aby při pořizované změně č. 6 Územního plánu Čáslav byl prověřen požadavek 
vlastníka pozemků: stavební parcely čísla 2376, 3298, 2375, 2374, pozemkové parcely čísla 355/5, 355/4, 355/24, 
355/25 v katastrálním území: Čáslav, na změnu funkčního využití ploch těchto pozemků z plochy „výroba a skladování 
– drobná výroba“ a plochy „ bydlení městského charakteru“ na plochu „obytná smíšená městská“. 
 

Doporučení ZM  
RM/1/6/2023                                                                                                                                                                Změna č. 6 Územního plánu Čáslav IV.) 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje, aby při pořizované změně č. 6 Územního plánu Čáslav byl prověřen požadavek 
vlastníka pozemku: pozemková parcela číslo 2013/4 v katastrálním území: Čáslav, na změnu funkčního využití plochy 
tohoto pozemku z plochy „dopravní infrastruktura – místní“ na plochu „smíšená obytná městská“. 
 

Doporučení ZM  
RM/1/7/2023                                                                                                                                                                  Změna č. 6 Územního plánu Čáslav V.) 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje, aby při pořizované změně č. 6 Územního plánu Čáslav byly prověřeny 
požadavky Města Čáslavi: 

a) část plochy pozemku: stavební parcela číslo 357 v katastrálním území: Čáslav s funkčním určením „plocha 
občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení“ změnit funkční určení na plochu „bydlení 
v bytových domech“, 

b) zpřesnit a vymezit koridor pro přeložku značenou v Územním plánu Čáslav jako WD1 – přeložka silnice II/339 
(přeložka úseku silnice II/339 okolo skládky, přes Pražské předměstí s napojením na silnici I/38). 

 
RM/1/8/2023                                                                                                                                           Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Družstevní  

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka místní komunikace v ul. Družstevní v Čáslavi, souhlasí s přechodnou 
úpravou provozu a úplnou uzavírkou místní komunikace v ul. Družstevní v Čáslavi, z důvodu návozu a zdvihu materiálu 
na střechu bytového domu k opravě havarijního stavu střechy, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  
 

Podlimitní veřejná zakázka  
RM/1/9/2023                                                                                                                                                            „Stavební úpravy III. N.P. č.p. 6 v Čáslavi“ 

 – Výběr dodavatele 

Rada města Čáslavi schvaluje  
1) jako dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku „Stavební úpravy III.N.P. č.p. 6 v Čáslavi“, uchazeče VIKTORSTAV 
s.r.o., IČ: 25618091, se sídlem: Dašická 409, 53701 Chrudim, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou;  
2) uzavření příslušné smlouvy s vybraným dodavatelem v souladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým v nabídce 
vybraného dodavatele. 
 

 Doporučení ZM 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/1/10/2023                                                                                                                         „Zpracování územní studie – areál Prokopa Holého Čáslav“  
– Vzetí na vědomí územně plánovacího podkladu + a doporučení jeho registrace do centrální Evidence územně plánovací činnosti 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení tohoto znění : 
Zastupitelstvo města Čáslavi bere na vědomí pořízení územně plánovacího podkladu „Územní studie – areál Prokopa 
Holého Čáslav“ vypracovaného společností ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o., IČ: 10722190, Na Maninách 1525/32, 170 
00 Praha 7 a doporučuje jeho registraci do centrální Evidence územně plánovací činnosti, kterou na základě žádosti 
provede Odbor výstavby a regionálního rozvoje v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu a studie se stane pokladem pro rozhodování v daném území. 
 
 
 



RM/1/11/2023                                                     Kritéria pro poskytnutí dotací (a vyúčtování) vč. formulářů na rok 2023 z rozpočtu města Čáslavi 
- dotační Program sport 

Rada města Čáslavi schvaluje Kritéria pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Čáslavi na rok 2023 na sportovní činnost 
(paragraf 3900, ostatní příspěvky), a to v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle 
důvodové zprávy.  
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 
RM/1/12/2023                                                                                                                               „Oprava vodovodního potrubí na přístavbě v MěN Čáslav“  

– Zahájení zadávacího řízení + Návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 

Rada města Čáslavi schvaluje  
a) zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu: „Oprava vodovodního potrubí na přístavbě v Městské 
nemocnici Čáslav,“ formou uzavřené výzvy, dle platné směrnice města Čáslav, která upravuje postup při pořizování 
zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;  
b) aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány výzvou k podání nabídky. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 
RM/1/13/2023                                                                  „Oprava, dodávka a montáž rozvodů medicinálních plynů na odd. interny JIP v MěN Čáslav“  

– Zahájení zadávacího řízení + Návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 

Rada města Čáslavi schvaluje  
a) zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu: „Oprava, dodávka a montáž rozvodů medicinálních plynů na 
oddělení interny JIP v Městské nemocnici Čáslav,“ formou uzavřené výzvy, dle platné směrnice města Čáslav, která 
upravuje postup při pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek;  
b) aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány výzvou k podání nabídky. 
 
RM/1/14/2023                                                                 Schválení členů Redakční rady Čáslavských novin a pravidel pro vydávání Čáslavských novin 

Rada města Čáslavi schvaluje  
a) členy Redakční rady Čáslavských novin: 

▪ Mgr. Ing. Markéta Čapková, Ph.D.  
▪ Mgr. Martin Kolář 
▪ Vojtěch Nezbeda  
▪ Ing. Igor Sloboda 
▪ Mgr. Jaroslava Šorčíková 
▪ JUDr. Jan Urban  
▪ Mgr. Filip Velímský, Ph.D.; 

b) Statut redakční rady; 
c) Pravidla pro vydávání Čáslavských novin.  
 
RM/1/15/2023                                                      Kritéria pro poskytnutí dotací (a vyúčtování) vč. formulářů na rok 2023 z rozpočtu města Čáslavi 
- dotační Program kultura, spolková činnost a cestovní ruch 

Rada města Čáslavi schvaluje Kritéria pro poskytnutí dotací (a vyúčtování), včetně formulářů, na rok 2023 z rozpočtu 
města Čáslavi, z Dotačního programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch, dle důvodové zprávy.  
 
RM/1/16/2023                                                          Kritéria pro poskytnutí dotací (a vyúčtování) vč. formulářů na rok 2023 z rozpočtu města Čáslavi  
- dotační Program podpory sociálních služeb a služeb ve zdravotnictví 

Rada města Čáslavi schvaluje Kritéria pro poskytnutí dotací (a vyúčtování), včetně formulářů, na rok 2023 z rozpočtu 
města Čáslavi, z Dotačního programu podpory sociálních služeb a služeb ve zdravotnictví, dle důvodové zprávy.  
 
RM/1/17/2023                                                                            Uvolnění místa a opětovné jmenování člena Správní rady spol. ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. 

Rada města Čáslavi schvaluje uvolnění a opětovné jmenování člena správní rady společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s., 
IČ: 27226751, se sídlem: Svatopluka Čecha 441, 286 01 Čáslav, Ing. Antonína Hejzlara, dle důvodové zprávy.   
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 
RM/1/18/2023                                                                                                         Ekonomický audit za roční zúčtovací obd. 2021 a 2022 v MěN Čáslav  

- Zahájení zadávacího řízení + Návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 

Rada města Čáslavi schvaluje  
a) zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu: „Ekonomický audit za roční zúčtovací období 2021, 2022 v 
Městské nemocnici Čáslav,“ formou uzavřené výzvy, dle platné směrnice města Čáslav, která upravuje postup při 
pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;  
b) aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány výzvou k podání nabídky. 



RM/1/19/2023                                                                                                                          Udělení výjimky z Revize č. 1 Metodického pokynu 1/2022 

Rada města Čáslavi schvaluje výjimku z Revize č. 1 Metodického pokynu 1/2022 Postup při zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu pro spol. Dusíkovo divadlo, s.r.o., IČ: 05156286, se sídlem: Masarykova 194, 286 01 Čáslav, na všechny 
smlouvy týkající se konání kulturních akcí.  
 
 
 

 

 

 

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


