
 

 
                                  Číslo jednací: MěÚ/58159/2022/SEK 

 

 

Rada města Čáslavi 
 
 

USNESENÍ z 29. zasedání v roce 2022 konaného ve středu 19.10.2022 

 

 
RM/441/2022                                                                                                                        __                                                        Program zasedání 
Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Valná hromada – Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. 

Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z RM – 5.10.2022 

DOPORUČENÍ ZM - Rozpočtové opatření č. 5 

DOPORUČENÍ ZM - Střednědobý výhled rozpočtu Města Čáslavi na roky 2023-2027 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

DOPORUČENÍ ZM – „Zpracování územní studie - areál Prokopa Holého Čáslav říjen 2022“ - Schválení zpracování územní studie 

Podlimitní veřejná zakázka 

„Zpracování návrhu/studie a projektové dokumentace na bytový dům na sídlišti R. Těsnohlídka“ – Změna zadávací dokumentace a Smlouvy o 

dílo 

Podlimitní veřejná zakázka 

„Stavební úpravy III. N.P. č.p. 6 v Čáslavi“ - Zahájení zadávacího řízení + pověření komise 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Zpracování studie rozvoje a funkčního využití oblasti Žitenická / R. Těsnohlídka - Zahájení zadávacího řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Zpracování studie rozvoje a funkčního využití parku R. Těsnohlídka vč. prostor Café pointu - Zahájení zadávacího řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Oprava povrchu komunikace Čáslav-Hejdof - Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

Podlimitní veřejná zakázka  

Zpracování projektové dokumentace Městský park Vala - Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

DOPORUČENÍ ZM - Snížení poplatku za zábor veřejného prostranství – umístění lešení v ul. Husova a Jablonského 

Prolongace Dodatku č. 30 ke Smlouvě č. S/100163/OT000178/001/2005 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu a jeho složek 

od obyvatel města Čáslavi  

DOPORUČENÍ ZM - Souhlasné prohlášení k pozemkům v Čáslavi pro Ing. Josefa B. 

DOPORUČENÍ ZM - Záměr směny pozemků se Středočeským krajem 

DOPORUČENÍ ZM - a) Prodej části pozemku p.č. 1172/39 manželům J.; b) Prodej části pozemku p.č. 1172/39 panu Miloši B. 

DOPORUČENÍ ZM - Prodej pozemku p.č. 1420/3 v k.ú. Čáslav spol. Tormit s.r.o. 

DOPORUČENÍ ZM - Směna pozemků s obcí Močovice 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohoda o umístění stavby na pozemku p.č. 266/33 

Prodloužení pronájmu nebytového prostoru v č.p. 74, nám. J. Žižky z Trocnova spol. Rabbit Trhový Štěpánov a.s. 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Dodávka reagencií a provozního spotřebního materiálu vázané na výpůjčku koagulometru pro MěN Čáslav - Zahájení zadávacího řízení 

Schválení změny účelu části investičního příspěvku pro MěN Čáslav 

Přidělení sociálního bytu č. 1 v č.p. 288 v ul. Masarykova v Čáslavi 

Podlimitní veřejná zakázka 

Pořízení elektronických úředních desek - Schválení výběru dodavatele 
 

DODATEČNÉ ZPRÁVY 

Odvolání vedoucí kanceláře tajemníka 

Komunikační strategie města Čáslav 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Restaurování Klasicistní kamenné kašny se čtyřmi sochami v Čáslavi na nám. J. Žižky z Trocnova – Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo 

Úsporná opatření v personální oblasti v MěN Čáslav 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Výměna technologie výtahu v DPS ANIMA ČÁSLAV o.p.s., Sv. Čecha 441 v Čáslavi - Návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 

Schválení návrhu nájemní smlouvy mezi ZŠ Čáslav a městem Čáslav 

 

 

 
 

Doporučení ZM 

RM/442/2022                                                                                                                                                                         Rozpočtové opatření č. 5 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení:   

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2022 Města Čáslavi dle předloženého návrhu a 

bere na vědomí Přílohy č.1 a č.2 k Rozpočtovému opatření č. 5/2022.  
 

 

 

 
 



Příjmy 

Položka Ukazatel     
Schválený 

rozpočet 
Změny rozpočtu 

Upravený 

rozpočet 
 

1xxx Celkem za třídu Daňové příjmy 203 000 000,00 59 718 083,83 262 718 083,83  

2xxx Celkem za třídu Nedaňové příjmy 36 595 000,00 9 471 745,28 46 066 745,28  

3xxx Celkem za třídu Kapitálové příjmy 364 000,00 130 800,00 494 800,00  

4xxx Celkem za třídu Přijaté transfery 26 500 000,00 24 199 481,96 50 699 481,96  

 
Celkem Příjmy 266 459 000,00 93 520 111,07 359 979 111,07  

 
Výdaje  

Položka Ukazatel     
Schválený 

rozpočet 
Změny rozpočtu 

Upravený 

rozpočet 
 

5xxx Celkem za třídu Běžné výdaje 224 694 450,00 188 735 713,14 413 430 163,14  

z toho:              

5331     MŠ - provozní příspěvek 4 953 000,00 725 000,00 5 678 000,00  

5331     ZŠ Náměstí - provozní příspěvek 3 951 000,00 1 285 967,00 5 236 967,00  

5331     ZŠ Masarykova - provozní příspěvek 3 201 000,00 690 000,00 3 891 000,00  

5331     ZŠ Sadová - provozní příspěvek 4 777 000,00 2 140 700,00 6 917 700,00  

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

5331 
    

Muzeum a knihovna - provozní 

příspěvek 
8 694 000,00 651 814,00 9 345 814,00  

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

5331 
    

Městská nemocnice - provozní 

příspěvek 
15 000 000,00 28 843 406,00 43 843 406,00  

5331 
    

Domov důchodců - provozní 

příspěvek 
7 000 000,00 3 000 000,00 10 000 000,00  

5221     Anima - provozní příspěvek 5 700 000,00 1 500 000,00 7 200 000,00  

5213     Dusíkovo divadlo - dotace 6 200 000,00 258 000,00 6 458 000,00  

5213     Čáslavská servisní - dotace 6 000 000,00 3 500 000,00 9 500 000,00  

6xxx Celkem za třídu Kapitálové výdaje 38 505 200,00 40 155 028,41 78 660 228,41  

z toho:              

6351 
    

Městská nemocnice -investiční 

příspěvek 
0,00 2 356 950,00 2 356 950,00  

  Celkem Výdaje 263 199 650,00 228 890 741,55 492 090 391,55  

  Saldo: příjmy - výdaje -132 111 280,48 
 

 
Financování  

Položka Ukazatel     
Schválený 

rozpočet 
Změny rozpočtu 

Upravený 

rozpočet 
 

8xxx Celkem za třídu Financování -3 259 350,00 135 370 630,48 132 111 280,48  

 
Celkem Financování -3 259 350,00 135 370 630,48 132 111 280,48  

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

 

 

 
 

Doporučení ZM  

RM/443/2022                                                                                                          Střednědobý výhled rozpočtu Města Čáslavi na roky 2023-2027 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení:   

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Města Čáslavi na roky 2023-2027. 

 

 

 

 

 



Doporučení ZM 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/444/2022                                                                                             „Zpracování územní studie - areál Prokopa Holého Čáslav říjen 2022“  

   - Schválení zpracování územní studie  
Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení tohoto znění: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje územně plánovací podklad „Územní studie – areál Prokopa Holého Čáslav říjen 

2022“ vypracovaný 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. 
 

Podlimitní veřejná zakázka 

RM/445/2022                                                   „Zpracování návrhu/studie a projektové dokumentace na bytový dům na sídlišti R. Těsnohlídka“  

- Změna zadávací dokumentace  

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje změnu zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zpracování návrhu/studie a projektové 

dokumentace na bytový dům na sídlišti R. Těsnohlídka“ z důvodu uvedeného v důvodové zprávě; 

2) schvaluje změnu smlouvy o dílo podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zpravování návrhu/ studie a projektové 

dokumentace na bytový dům na sídlišti R. Těsnohlídka“ z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. 
 

Podlimitní veřejná zakázka 

RM/446/2022                                                                                                                                          „Stavební úpravy III. N.P. č.p. 6 v Čáslavi“  

- Zahájení zadávacího řízení + pověření komise 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Stavební úpravy III. N.P. č.p. 6 v Čáslavi“ 

formou otevřené výzvy s tím, že výběr zhotovitele veřejné zakázky bude proveden formou zjednodušeného podlimitního 

řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění; 

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

nabídky; 

3) pověřuje, aby zadavatele město Čáslav zastupovala otevíráním, posouzením a hodnocením obálek na podlimitní 

veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy III. N.P. č.p. 6 v Čáslavi“, komise ve složení dle důvodové zprávy.  
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/447/2022                                                                          „Zpracování studie rozvoje a funkčního využití oblasti Žitenická / R. Těsnohlídka“  

- Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování studie rozvoje a funkčního 

využití oblasti Žitenická / R. Těsnohlídka“ formou uzavřené výzvy dle platné směrnice města Čáslavi, která upravuje 

postup při pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek; 

2) schvaluje, aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové  

zprávě obeslány výzvou k podání nabídky. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/448/2022                                                       „Zpracování studie rozvoje a funkčního využití parku R. Těsnohlídka vč. prostor Café pointu“ 

- Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování studie rozvoje a funkčního 

využití parku R. Těsnohlídka včetně prostoru Café pointu“ 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. 

2) schvaluje, aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové  

zprávě obeslány výzvou k podání nabídky. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/449/2022                                                                                                                                     „Oprava povrchu komunikace Čáslav-Hejdof“  

- Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 93/2022 mezi městem Čáslav a spol. SILNICE 

ČÁSLAV, IČ: 28447085, se sídlem: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, na akci „Oprava povrchu komunikace Čáslav-

Hejdof“, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě.  
 

Podlimitní veřejná zakázka  

RM/450/2022                                                                                                                      Zpracování projektové dokumentace Městský park Vala  

- Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - č. objednatele 121/2021, č. zhotovitele 

1101/2021 k projektu „Zpracování projektové dokumentace Městský park Vala“, uzavřenou mezi Městem Čáslav a 

firmou Gregor – projekt invest, s.r.o., IČ: 04901916, se sídlem: Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou, z důvodu 

uvedeného v důvodové zprávě.  

 



Doporučení ZM 

RM/451/2022                                                      Snížení poplatku za zábor veřejného prostranství – umístění lešení v ul. Husova a Jablonského 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Rada města Čáslavi schvaluje snížení poplatku za zábor veřejného prostranství – umístění lešení na chodníku na místní 

komunikaci v ul. Husova a Jablonského pro žadatele SVJ Jablonského 386, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 

 
RM/452/2022                                                                                            Prolongace Dodatku č. 30 ke Smlouvě č. S/100163/OT000178/001/2005 

na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu a jeho složek od obyvatel města Čáslavi  

Rada města Čáslavi schvaluje prolongaci Dodatku č. 30 ke Smlouvě č. S/100163/OT000178/001/2005 na zajištění 

odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu a jeho složek od obyvatel města Čáslavi, uzavřeného dne 6.4.2021 se 

spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 493 56 089, se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 ke Smlouvě 

č. S/100163/OT000178/001/2005 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu a jeho složek od obyvatel 

města Čáslavi, uzavřené dne 8.12.2004, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. 

 
Doporučení ZM 

RM/453/2022                                                                                                         Souhlasné prohlášení k pozemkům v Čáslavi pro Ing. Josefa B. 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení tohoto znění: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje souhlasné prohlášení k pozemkům st. p.č. 3294 o výměře 20 m2, st. p.č. 3295 o 

výměře 21 m2, p.č. 249/4 o výměře 255 m2, dále díl „c“ o výměře 56 m2, oddělený z pozemku p.č. 249/1 a sloučený do 

pozemku p.č. 229/2, v katastrálním území Čáslav, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, pro pana Ing. Josefa B., Čáslav, dle důvodové zprávy.  

 
Doporučení ZM 

RM/454/2022                                                                                                                                   Záměr směny pozemků se Středočeským krajem 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení tohoto znění: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr směnit pozemek p.č. St. 2205 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.328 

m2 v k.ú. Čáslav vedený v majetku města Čáslav na LV 10001, za pozemek p.č. St. 578/2 zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 1.290 m2 v k.ú. Čáslav v majetku Středočeského kraje vedený na LV 13835, z důvodů uvedených v důvodové 

zprávě.   

 
Doporučení ZM 

RM/455/2022                                                                                                                              a) Prodej části pozemku p.č. 1172/39 manželům J.;  

                                                                                                                                                  b) Prodej části pozemku p.č. 1172/39 panu Miloši B. 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení tohoto znění:  

1) Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prodej části pozemku p.č. 1172/39 o výměře cca 60 m2 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, v katastrálním území Čáslav, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Kutná Hora na LV č. 10001, manželům J., bytem Čáslav, za cenu 350,-Kč/m2 dle znaleckého posudku + náklady na 

realizaci řízení. 

2) Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prodej části pozemku p.č. 1172/39 o výměře cca 64 m2 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, v katastrálním území Čáslav, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Kutná Hora na LV č. 10001, Miloši B., bytem Čáslav, za cenu 350,-Kč/m2 dle znaleckého posudku + náklady na realizaci 

řízení. 

 
Doporučení ZM 

RM/456/2022                                                                                                                Prodej pozemku p.č. 1420/3 v k.ú. Čáslav spol. Tormit s.r.o. 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení tohoto znění: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prodej pozemku p.č. 1420/3 o výměře 579 m2 v k.ú. Čáslav, zapsaný u 

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, společnosti Tormit s.r.o., 

IČ: 07198744, se sídlem nám. Jana Žižky z Trocnova 81, Čáslav, úplatně za cenu 123.210,- Kč + platná sazba DPH + 

náklady na realizaci.  
 

Doporučení ZM  

RM/457/2022                                                                                                                                                           Směna pozemků s obcí Močovice 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení tohoto znění: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje směnit části pozemků p.č. 2053 ostatní plocha o výměře 37 m2 a p.č. 2051 ostatní 

plocha o výměře 137 m2 v k.ú. Čáslav vedené v majetku města Čáslavi na LV 10001, za část pozemku p.č. 1262 ostatní 

plocha o výměře 174 m2 v k.ú. Močovice v majetku obce Močovice vedené na LV 10001, z důvodu vybudování polní 

cesty HPC3 a záchytného příkopu, které jsou ve společném plánu obce Močovic a Krajského pozemkového úřadu pro 

Středočeský kraj a hl. m. Prahy.   
 

 

 

 

 



RM/458/2022                                Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohoda o umístění stavby na pozemku p.č. 266/33 

Rada města Čáslavi schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby na 

pozemku p.č. 266/33 zapsaný 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. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení 

věcného břemene v celkové výši 2.000, - Kč + platná sazba DPH. 
 

RM/459/2022                        Prodloužení pronájmu nebytového prostoru v č.p. 74, nám. J. Žižky z Trocnova spol. Rabbit Trhový Štěpánov a.s. 

Rada města Čáslavi schvaluje Prodloužení pronájmu nebytového prostoru v č.p. 74, nám. J. Žižky z Trocnova, v 1. NP 

spol. Rabbit Trhový Štěpánov a.s., IČ: 18622437, Trhový Štěpánov 302, 257 63 Trhový Štěpánov, na dobu neurčitou 

s Dodatkem č. 6, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/460/2022                             „Dodávka reagencií a provozního spotřebního materiálu vázané na výpůjčku koagulometru pro MěN Čáslav“  

- Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu - VZ/17/2022 - 

„Dodávka reagencií a provozního spotřebního materiálu vázané na výpůjčku koagulometru pro Městskou nemocnici 

Čáslav“ ,formou uzavřené výzvy, dle důvodové zprávy.  
 

RM/461/2022                                                                                                 Schválení změny účelu části investičního příspěvku pro MěN Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje změnu účelu části investičního příspěvku pro Městskou nemocnici Čáslav, schváleného 

Zastupitelstvem města Čáslavi dne 12.9.2022, v Rozpočtovém opatření č. 4/2022, dle důvodové zprávy.  
 

RM/462/2022                                                                                                    Přidělení sociálního bytu č. 1 v č.p. 288 v ul. Masarykova v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení sociálního bytu č. 1, v domě č.p. 288 v ul. Masarykova v Čáslavi, paní Michaele 

V., bytem Čáslav, na dobu určitou – 1 rok, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.   
 

Podlimitní veřejná zakázka 

RM/463/2022                                                                                                                                                 Pořízení elektronických úředních desek  

- Schválení výběru dodavatele 

Rada města Čáslavi 

1) schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Pořízení 

elektronických úředních desek“ uchazeče DigiDay Czech s.r.o., IČ: 06078362, 1. máje 481/16, 709 00 Ostrava - 

Mariánské Hory, jelikož jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, 

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

nabídce vybraného dodavatele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu.  
 

RM/464/2022                                                                                                                                                  Odvolání vedoucí kanceláře tajemníka 

Rada města Čáslavi odvolává Bc. Jaroslavu Lepeškovou z vedoucího pracovního místa „vedoucí kanceláře tajemníka“. 
 

RM/465/2022                                                                                                                                                      Komunikační strategie města Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje Komunikační strategii města Čáslav (projekt „Efektivní a přívětivá správa města 

Čáslavi“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016855, Operační program Zaměstnanost).   
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/466/2022                                            „Restaurování Klasicistní kamenné kašny se čtyřmi sochami v Čáslavi na nám. J. Žižky z Trocnova“ 

– Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo s BcA. Danielem Bartošem, IČ: 65190629, 

Svitavská 634/26, 568 02 Svitavy, dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování Klasicistní kamenné 

kašny se čtyřmi sochami v Čáslavi na nám. J. Žižky z Trocnova“, dle důvodové zprávy. 
 

                                                                                                                                                  Úsporná opatření v personální oblasti v MěN Čáslav 

Rada města Čáslavi bere na vědomí navrhované úsporné opatření v personální oblasti v Městské nemocnici Čáslav, dle 

důvodové zprávy.  
 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/467/2022                                                   ___„Výměna technologie výtahu v DPS ANIMA ČÁSLAV o.p.s. o.p.s., Sv. Čecha 441 v Čáslavi“ 

Návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna technologie výtahu v DPS 

ANIMA ČÁSLAV o.p.s., Sv. Čecha 441 v Čáslavi“ 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. 

2) schvaluje, aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové  

zprávě obeslány výzvou k podání nabídky. 



 
RM/468/2022                                     _                                                         Schválení návrhu nájemní smlouvy mezi ZŠ Čáslav a městem Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje návrh „Nájemní smlouvy o pronájmu části budovy čp. 526 pro potřeby Mateřské školy 

Čáslav, IČ: 75034832, Jahodová 1454, 286 01 Čáslav“ mezi Základní školou Čáslav, příspěvková organizace, IČ: 

70836205, Husova 526/15, 286 01 Čáslav a Městem Čáslav, IČ: 00236021,nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav, 

z důvodu uvedeného v důvodové zprávě.  

 

 

 

 

JUDr. Vlastislav Málek                                                                                                                             Martin Horský   
                  starosta                                                                                                                                                                            místostarosta 


