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Zastupitelstvo města Čáslavi 
 

USNESENÍ ze VII. zasedání 
konaného dne 14.12.2020 

 

 
ZM/117/2020                                                                        __                                                              Hlasování pomocí elektronického systému 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje hlasování pomocí elektronického systému. 

 
ZM/118/2020                                 __                                                                                                                                Ověřovatelé dnešního zápisu 

Zastupitelstvo města Čáslavi určuje ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Havlíčka, MBA a paní Jitku Polmanovou. 

 
ZM/119/2020                                                                                           ___                                                                         Členové návrhové komise 

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

 
ZM/120/2020                                     __                                                                 ____    _                                               Program dnešního zasedání  

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání:  
Program: 

Kontrola plnění usnesení z řádného zasedání ZM (2.11.2020) 

Dotazy a připomínky občanů 

Rozpočtové opatření č. 6/2020 

Delegace k uskutečňování rozpočtových opatření 

Návrh rozpočtu Města Čáslavi na rok 2021 

Schválení rozdělení výdajů rozpočtu Města Čáslavi v paragrafu 3900 na rok 2021 

Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi č. 5/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a    

   odstraňování komunálních odpadů 

Smlouvy k zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2021 – Arriva Východní Čechy a.s. 

Zařazení správního území města Čáslavi do území působnosti MAS Lípa pro venkov z.s. 

Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům v ul. Dusíkova v Čáslavi  

Termíny zasedání Zastupitelstva města Čáslavi v roce 2021 

Vstup města Čáslavi do Svazu měst a obcí České republiky 

Odkup části pozemku p.č. 1727/1 v k.ú. Čáslav 

Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na prodej bytů v ul. Prokopa Holého v Čáslavi 

Schválení uzavření Dodatku ke “Smlouvě o smlouvě budoucí kupní o převodu vlastnictví jednotky” - byty v ul. Prokopa Holého v Čáslavi“ 

Převod 14 bytových jednotek č.p. 1706, ul. Jeníkovská v Čáslavi spolu s podíly na společných částech domu + prodej příslušných spoluvlastnických  

   podílů 

Poskytování odměn a ostatních souvisejících plnění uvolněným členům Zastupitelstva města Čáslavi 

Dotazy a připomínky zastupitelů 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY/RŮZNÉ 

Informace o vývoji v kauze poplatků za odpady + informace z Městské nemocnice v Čáslavi 

 
ZM/121/2020                                                                                                                  ____                                                                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 

2.11.2020. 

 
ZM/122/2020                                                                                                                                                                  Rozpočtové opatření č. 6/2020 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020 dle předloženého návrhu. Rekapitulace: upravené 

příjmy: 348.463,10 tis. Kč, upravené výdaje: 424.537,95 tis. Kč, financování plus 76.077,27 tis. Kč.  

 
ZM/123/2020                                                                                                                                   Delegace k uskutečňování rozpočtových opatření 

Zastupitelstvo města Čáslavi deleguje svou pravomoc schvalovat rozpočtová opatření [§ 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů] v období od posledního zasedání Zastupitelstva města Čáslavi v 

roce 2020 do konce kalendářních roku 2020, tj. v období od 15.12.2020 do 31.12.2020 včetně, na Radu města Čáslavi. 

Rozpočtová opatření uskutečněná v tomto období dá Rada města Čáslavi na vědomí Zastupitelstvu města Čáslavi na 

jeho prvním zasedání v roce 2021. 

 



 
ZM/124/2020                                                                                                                                           Návrh rozpočtu Města Čáslavi na rok 2021 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočet Města Čáslavi na rok 2021 podle předloženého návrhu. Rekapitulace: 

příjmy: 226.414,00 tis. Kč, výdaje: 200.799,00 tis. Kč, financování mínus: 25.615,00 tis. Kč.  

 
ZM/125/2020                                                                          Schválení rozdělení výdajů rozpočtu Města Čáslavi v paragrafu 3900 na rok 2021 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozdělení částky 3.725.000,00 Kč určeně v rozpočtu města na rok 2021 na dotace 

na sport, kulturní a spolkovou činnost a na individuální dotace (paragraf 3900 - ostatní příspěvky) takto: Z výše uvedené 

částky jsou 2.800.000,00 Kč určeny na dotace na sportovní činnost, částka 825.000,00 Kč je určena na kulturní a 

spolkovou činnost a zbývajících 100.000,00 Kč na individuální dotace.   

 
ZM/126/2020                                                                                                                                 Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi č. 5/2020 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Čáslavi č. 5/2020 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

 
ZM/127/2020                                                       Smlouvy k zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2021 – Arriva Východní Čechy a.s. 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje  

a) uzavření Smlouvy č. 651/002/2021 o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti 

veřejnou linkovou osobní dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně 

dalších zákonů 

a   

b) uzavření Smlouvy č. 651/003/2021 o veřejných službách v přepravě cestujících Města Čáslav městskou autobusovou 

dopravou k zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o 

změně dalších zákonů. 

 
ZM/128/2020                                                             Zařazení správního území města Čáslavi do území působnosti MAS Lípa pro venkov z.s. 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje zařazení správního území města Čáslavi do území působnosti MAS Lípa pro 

venkov z.s. na období 2014 – 2020. Schválením zařazení do území působnosti MAS Lípa pro venkov z.s. nevznikají 

obci žádné závazky vůči MAS.  

 
ZM/129/2020                                                                                              Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům v ul. Dusíkova v Čáslavi  

Zastupitelstvo města Čáslavi  

a) schvaluje majetkoprávní řešení spočívající ve vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům uvedených v důvodové 

zprávě, ohledně kterých je veden u Okresního soudu v Kutné Hoře spor pod sp. zn. 8C107/2016 mezi Mgr. H. a městem 

Čáslav, 

b) schvaluje uzavření dohody účastníků soudního řízení vedeného u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 

8C107/2016 v intencích výše uvedeného vypořádání vlastnických vztahů.  

 
ZM/130/2020                                                                                                                Termíny zasedání Zastupitelstva města Čáslavi v roce 2021 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva města Čáslavi v roce 2021 takto:  

• pondělí - 8.2.2021  

• pondělí - 19.4.2021  

• pondělí - 21.6.2021  

• pondělí - 13.9.2021  

• pondělí - 1.11.2021  

• pondělí - 13.12.2021  

Zasedání Zastupitelstva města Čáslavi budou probíhat vždy od 17:00 hodin, na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi. 

 
ZM/131/2020                                                                                                                   Vstup města Čáslavi do Svazu měst a obcí České republiky 

Zastupitelstvo města Čáslavi  

a) souhlasí se vstupem a členstvím do spolku Svazu měst a obcí České republiky, 

b) schvaluje zaplacení členského příspěvku města Čáslavi pro rok 2021 ve výši 3,12 Kč na obyvatele Čáslavi / rok, 

který bude každý kalendářní rok valorizován o 2 % se zaokrouhlením na 2 desetinná místa, + paušální poplatek ve výši 

5.000 Kč / rok.  

 
ZM/132/2020                                                                                                                                      Odkup části pozemku p.č. 1727/1 v k.ú. Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje odkup části pozemku p.č. 1727/1 o výměře 80 m2 v katastrálním území Čáslav, 

zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 11439, od vlastníků 

pozemku p.č. 1727/1, za cenu dle znaleckého posudku 270,- Kč/m2 + náklady na realizaci řízení. 

 



ZM/133/2020                                                                  Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na prodej bytů v ul. Prokopa Holého v Čáslavi 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej bytů v bytovém domě, který 

bude vystavěn na části pozemku p.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: 

paní P. P. 

B6–3.NP 

OZNAČENÍ BYTU VELIKOST SKLEP PARKOVACÍ STÁNÍ ZAHRADA m2 CENA 

B03.03 3+kk S37  parkovací stání  0 3 703 000,00 Kč 

 

 

paní L. B. 

B5 – 4.NP 

OZNAČENÍ BYTU VELIKOST SKLEP PARKOVACÍ STÁNÍ ZAHRADA m2 CENA 

B03.04 3+kk S13  parkovací stání  0 3 703 000,00 Kč 

 

 

manželé S. 

B5 – 2.NP 

OZNAČENÍ BYTU VELIKOST SKLEP PARKOVACÍ STÁNÍ ZAHRADA m2 CENA 

B01.02 2+kk S03  parkovací stání  0 2 873 000,00 Kč 

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. 

 
ZM/134/2020                                       Schválení uzavření Dodatku ke “Smlouvě o smlouvě budoucí kupní o převodu vlastnictví jednotky” 

- byty v ul. Prokopa Holého v Čáslavi“ 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku ke „Smlouvě o smlouvě budoucí kupní o převodu vlastnictví 

jednotky“, jehož předmětem je závazek budoucího prodávajícího Města Čáslav jednotlivým níže uvedeným budoucím 

kupujícím prodat bytovou jednotku s možností výlučně užívat mimo jiné část pozemku – předzahrádku, nyní 

definovanou jako část pozemku parc. č. 322/1 – ostatní plocha v k.ú. Čáslav. Uzavřením dodatku dojde jednak ke 

zvýšení výměry do budoucna výlučně užívané předzahrádky a jednak k navýšení ceny bytu u těchto budoucích 

kupujících, resp. bytových jednotek: 

byt budoucí vlastníci adresa 
cena  

bez DPH 

cena  

s DPH 

B5/B03.01 
P. M. 

M. K. 
 57 225,00  65 809  

B6/B02.01 
M. Č. 

Z. Č. 
 46 550,00  53 533  

B6/B03.01 
Ing. T. F. 

Mgr. K. F. 
 58 800,00  67 620  

B6/B01.01 A. S.  14 052,50  16 160  

dle důvodové zprávy   

 
ZM /135/2020                              Převod 14 bytových jednotek č.p. 1706, ul. Jeníkovská v Čáslavi spolu s podíly na společných částech domu 

+ prodej příslušných spoluvlastnických podílů 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje 

a) převést 14 bytových jednotek, vymezených prohlášením vlastníka č.p.1706 spolu s podíly ve výši 1/14 na 

společných částech domu na pozemku st. p. č. 3354 v katastrálním území Čáslav, v ulici Jeníkovská Čáslav, 

nájemcům těchto bytů dle uzavřených opčních smluv schválených usnesením ZM č. 81/99 ze dne 17.11.1999 

+ náklady na realizaci prodeje. 



b) prodej příslušných spoluvlastnických podílů na pozemku st. p. č. 3354 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

302 m2 v katastrálním území Čáslav v ulici Jeníkovská nájemcům, kteří jsou dle opčních smluv dle usnesení 

ZM č. 81/99 ze dne 17.11.1999 budoucími vlastníky bytových jednotek v doměč.p.1706 za 50% ceny pozemku. 

Cena pozemku ve výši 1 700,- Kč/m2 je stanovena znaleckým posudkem č. 329/13/2020 vypracovaným Ing. J. 

H. dne 5.8.2020. 

 
ZM/136/2020                                           Poskytování odměn a ostatních souvisejících plnění uvolněným členům Zastupitelstva města Čáslavi 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje poskytování odměn a ostatních souvisejících plnění uvolněným členům 

zastupitelstva ve stejném rozsahu – stanoveném Kolektivní smlouvou pro rok 2021 – jako zaměstnancům města.  

 
 

 

 

             

 

 

 

 

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

                     starosta                                                                                                                                                                            místostarosta 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

                

 

Ing. Jiří Havlíček, MBA v. r.                                                                                                              Jitka Polmanová v. r. 

              člen zastupitelstva                                                                                                                                                        členka zastupitelstva  

   


