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Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ z 23. zasedání  
konaného ve středu, 05.08.2020 

 

 
RM/358/2020                                                                                                                __                                 Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 

 

Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z jednání RM 21.07.2020 

Doporučení ZM: Odpis zaniklé pohledávky – povinná A. D. 

Poskytnutí individuální dotace na XXIX. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – oprava veřejného osvětlení v ul. Bojovníků za svobodu“ – Výběr zhotovitele  

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – oprava povrchu chodníku v ul. Jahodová“ – Uzavření dohody o spolupráci ke Smlouvě o dílo 

Umístění lešení na chodnících v ul. Žacká u vchodů před č.p. 1426 

Částečná uzavírka místní komunikace v ul. Za Rybníkem 

Stavební úpravy prodejny v ul. Klimenta Čermáka – č.p. 1599 

Dodávka odběrových souprav na odběr a zpracování krve + bezplatná výpůjčka dvou kusů automatických lisů na zpracování 

odebrané krve pro MěN 

Přidělení bytu č. 1 v DPS, Kostelní náměstí č.p. 193 v Čáslavi 

Přidělení bytu č. 5 v DPS, Generála Eliáše č.p. 1709 v Čáslavi 

Nominování členů do Komise pro občanské záležitosti  

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Umístění lešení na chodníku na místní komunikaci v ul. Dusíkova u č.p. 75/12 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Rekonstrukce tepelných sítí v ul. Žitenická“ – zrušení zadávacího řízení 

 
                                                                                                                     Kontrola plnění usnesení z jednání RM 21.07.2020 

Rada města Čáslavi bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 21.07.2020. 

 
Doporučení ZM 

RM/359/2020                                                                                                              Odpis zaniklé pohledávky – povinná A. D. 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit níže uvedené usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje odpis zaniklé pohledávky z titulu neuhrazení části poskytnuté 

půjčky z Fondu rozvoje bydlení za povinnou A. D.  

 
RM/360/2020                                      Poskytnutí individuální dotace na XXIX. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií 

Rada města Čáslavi neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Čáslavi na XXIX. 

ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/361/2020                                                                      „Čáslav – oprava veřejného osvětlení v ul. Bojovníků za svobodu“  

– Výběr zhotovitele  

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Čáslav – oprava veřejného osvětlení 

v ul. Bojovníků za svobodu“ uchazeče AVE Kolín s.r.o.; IČ: 25148117, Třídvorská 1501, 280 00 

Kolín, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou; 

2) schvaluje uzavření příslušné smlouvy s vybraným zhotovitelem v souladu se závazným návrhem 

smlouvy obsaženým v nabídce vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. 

 

 

 

 

 



Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/362/2020                                                                                            „Čáslav – oprava povrchu chodníku v ul. Jahodová“  

– Uzavření dohody o spolupráci ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření dohody o spolupráci ke Smlouvě o dílo č. 78/2020 mezi 

Městem Čáslav, společností TES spol. s r.o., IČ 47539330, se sídlem Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav 

a firmou TLAPNET s.r.o., IČ 27174824, se sídlem U Schodů 122/5, 190 00 Praha 9 na akci „Čáslav – 

oprava povrchu chodníku v ul. Jahodová“.  

 
RM/363/2020                                                                     Umístění lešení na chodnících v ul. Žacká u vchodů před č.p. 1426 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka chodníků na místní komunikaci v ul. Žacká v Čáslavi, 

schvaluje umístění lešení na veřejném prostranství u vchodů před č.p. 1426 – chodníků na pozemní 

komunikaci v ul. Žacká v Čáslavi, pro společnost GRIFMONT CZ s.r.o., IČ 26012120 se sídlem 

Budovatelů 917, 527 01 Chrudim, a to v období 07.08.2020 – 31.10.2020 za podmínek stanovených v 

důvodové zprávě. 

 
RM/364/2020                                                                                     Částečná uzavírka místní komunikace v ul. Za Rybníkem 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici Za Rybníkem v Čáslavi, 

dodatečně souhlasí s přechodnou úpravou provozu a uzavírkou místní komunikace v ul. Za Rybníkem 

v Čáslavi z důvodu prováděných stavebních prací na křižovatce Žacká x Za Rybníkem za podmínek 

uvedených v důvodové zprávě. 

RM/365/2020                                                                              Stavební úpravy prodejny v ul. Klimenta Čermáka – č.p. 1599 
Rada města Čáslavi souhlasí se stavebními úpravami „Prodejna Čáslav v ul. Klimenta Čermáka, č.p. 

1599, 286 01 Čáslav – Nové Město“ na p.č. 2054/1, 2054/3, 2054/7, 2054/8, 2054/12, 2054/13, 

2054/14, 2505/1, 2505/4, 2507/1, 2909/1, 2909/2, 2909/3, 2909/4, vše v k.ú. Čáslav.     

 
RM/366/2020                                                                                  Dodávka odběrových souprav na odběr a zpracování krve 

+ bezplatná výpůjčka dvou kusů automatických lisů na zpracování odebrané krve pro MěN 

Rada města Čáslavi schvaluje firmu VIVACOM s.r.o., IČ: 27127131, se sídlem  

U Švehlova altánu 1598/7, Hostivař, 102 00 Praha, jako dodavatele odběrových souprav na odběr 

krve a bezplatné výpůjčky dvou kusů automatických lisů na zpracování odebrané krve pro 

Městskou nemocnici v Čáslavi, dle důvodové zprávy.  
 
RM/367/2020                                                                              Přidělení bytu č. 1 v DPS, Kostelní náměstí č.p. 193 v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení bytu č. 1 v DPS, Kostelní náměstí č.p. 193 v Čáslavi, paní M. 

B., na dobu určitou, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
 

RM/368/2020                                                                           Přidělení bytu č. 5, v DPS, č.p. 1709, ul. Gen. Eliáše v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 5, v domě s pečovatelskou službou, 

č.p. 1709, ul. Generála Eliáše v Čáslavi, manželům H., na dobu určitou, za podmínek uvedených 

v důvodové zprávě. 

 
RM/369/2020                                                                                          Nominování členů do Komise pro občanské záležitosti  

Rada města Čáslavi  

a) schvaluje odchod členek z Komise pro občanské záležitosti: Mgr. Jarmila Sejčková, Dana Loňková 

Andělová, Hana Fialová, Mgr. Iva Hulejová a Mgr. Ilona Thaherová; 

b) jmenuje nové členky: Ilonu Hrubanovu, jako předsedkyni komise, Markétu Dvořákovou, Kláru 

Holbojovou, Danu Magdalenu Němcovou a Jiřinu Pospíšilovou, dle důvodové zprávy.  

 
RM/370/2020                                                  Umístění lešení na chodníku na místní komunikaci v ul. Dusíkova u č.p. 75/12 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka chodníku na místní komunikaci v ul. Dusíkova v Čáslavi, 

schvaluje umístění lešení na veřejném prostranství u č.p. 75/12 - chodník na místní komunikaci v ul. 

Dusíkova v Čáslavi, pro žadatele AGOS stavební a.s. Pelhřimov, IČ: 466 79 626, Tomáše ze Štítného 

634, 393 01 Pelhřimov, a to v období 01.09.2020 – 30.11.2020, za podmínek stanovených v důvodové 

zprávě.  

 

 



Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/371/2020                                                                                                         „Rekonstrukce tepelných sítí v ul. Žitenická“ 

– zrušení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Rekonstrukce tepelných sítí v ul. Žitenická“, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě.  
 

 

 

 

 

 

 

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


