
                               

     
Číslo jednací: MěÚ/38095/2021/SEK 

 

 

Rada města Čáslavi 

 

USNESENÍ z 25. zasedání konaného ve středu 13.10.2021 

 

 
RM/455/2021                                                                                                                    __                                                            Program zasedání 
Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z RM – 29.9.2021 

Doporučení ZM - Rozpočtové opatření č.5 

Schválení přijetí dotace z rozpočtu SK ze Středočeského Fondu hejtmanky v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmanky“ a uzavření 

smlouvy o poskytnutí dotace 

Podlimitní veřejná zakázka 

„Správa a údržba systému veřejného osvětlení v Městě Čáslavi“ – Zrušení zadávacího řízení a znovuzahájení zadávacího řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci opěrné zdi u fotbalového hřiště“ – Návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 

Podlimitní veřejná zakázka 

„Zpracování projektové dokumentace Městský park Vala“ – Výběr dodavatele 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav - oprava povrchů MK v ul. Čeplova a ul. Lípová“ 

1. část VZ – „Oprava povrchů MK v ul. Čeplova - Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav - oprava povrchů MK v ul. Čeplova a ul. Lípová“ 

2. část VZ – „Oprava povrchů MK v ul. Lípová - Uzavření Dohody o spolupráci ke Smlouvě o dílo 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav - oprava povrchů MK v ul. Čeplova a ul. Lípová“ 

2. část VZ – „Oprava povrchů MK v ul. Lípová - Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Podlimitní veřejná zakázka 

„Cyklostezka Čáslav - Filipov“ – Dodatek č.2 ke Smlouvě 

Pronájem nebytového prostoru v přízemí, v č.p. 86 v ul. Přemysla Otakara II. 

Ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 664/2 v k.ú. Čáslav ze dne 1.7.2004 + záměr pronájmu části pozemku p.č. 664/2 v 

k.ú. Čáslav 

Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 2101/2, v k.ú. Čáslav 

Schválení poskytnutí finanční dotace spolku SK Barbora z.s.  

Směna bytu č. 1 za byt č. 4 v domě č.p. 640, v ul. Boženy Němcové v Čáslavi 

Schválení čerpání finančních prostředků rezervního fondu ZŠ Čáslav, náměstí 

Schválení čerpání finančních prostředků z fondu odměn, souhlas s přesunem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a 

čerpání fondu investic Domu dětí a mládeže Čáslav 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

MěN Čáslav _ Schválení dodavatele na parní čištění fasády 

MěN Čáslav _ Schválení dodavatele na rekonstrukci nákladního výtahu 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Odvoz zeminy z areálu bývalých kasáren Prokopa Holého – Zrušení usnesení + Výběr dodavatele 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY / RŮZNÉ: 

Bluegrassová Asociace ČR – ŽÁDOST (DZ 37027/2021) 

                                                                                                                                                    Kontrola plnění usnesení z jednání RM /29.9.2021/ 

Rada města Čáslavi bere na vědomí plnění usnesení z jednání rady města ze dne 29.9.2021. 
 

Doporučení ZM  

RM/456/2021                                                                                                                                                                          Rozpočtové opatření č.5 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021 dle předloženého návrhu: 

 

  

Rozpočet po 4. 

úpravě 
5. úprava Upravený rozpočet 

   
Příjmy celkem 409 397,80 13 567,09 422 964,89    
Výdaje celkem 436 083,76 6 380,75 442 464,51    
Saldo: Příjmy – výdaje -26 685,96 7 186,34 -19 499,62    

 

 

 

 

 



 

 

 
RM/457/2021                                   Schválení přijetí dotace z rozpočtu SK ze Středočeského Fondu hejtmanky v rámci Tematického zadání 

„Podpora hejtmanky“ a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

Rada města Čáslavi schvaluje  

1) přijetí dotace ve výši 100.000 Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmanky v rámci 

Tematického zadání „Podpora hejtmanky“; 

2) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace na realizaci akce Čáslavské slavnosti 

2021, ve znění dle důvodové zprávy.  

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/458/2021                                                                                                         „Správa a údržba systému veřejného osvětlení v Městě Čáslavi“ 

– Zrušení zadávacího řízení a znovuzahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi schvaluje 

1) zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Správa a údržba systému veřejného osvětlení 

v Městě Čáslavi” z důvodu uvedeného v důvodové zprávě, 

2) opětovné zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Správa a údržba systému veřejného osvětlení 

ve Městě Čáslavi“ v nadlimitním režimu z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/459/2021                                                                  „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci opěrné zdi u fotbalového hřiště“ 

 – Návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky“ 

Rada města Čáslavi schvaluje 

1) zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na 

rekonstrukci opěrné zdi u fotbalového hřiště“ formou uzavřené výzvy dle směrnice č. 1/2019, která upravuje postup 

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

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

 
Podlimitní veřejná zakázka 

RM/460/2021                                                                                                                  „Zpracování projektové dokumentace Městský park Vala“ 

 – Výběr dodavatele 

Rada města Čáslavi schvaluje 

1) jako dodavatele podlimitní veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace Městský park Vala“ uchazeče 

GREGOR – projekt invest s.r.o., IČ: 049 01 916, se sídlem: Počítky 18, 591 01 Ždár nad Sázavou, 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, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/461/2021                                 „Čáslav - oprava povrchů MK v ul. Čeplova a ul. Lípová“ - 1. část VZ – „Oprava povrchů MK v ul. Čeplova  

- Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 71/2021 mezi Městem Čáslav a společností 

SILNICE ČÁSLAV s.r.o., IČ 284 47 085, se sídlem: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, na akci „Čáslav – oprava 

povrchů MK v ul. Čeplova a ul. Lípová“, 1. část VZ – „Oprava povrchů MK v ul. Čeplova“.  

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/462/2021                                   „Čáslav - oprava povrchů MK v ul. Čeplova a ul. Lípová“ - 2. část VZ – „Oprava povrchů MK v ul. Lípová  

- Uzavření Dohody o spolupráci ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dohody o spolupráci ke Smlouvě o dílo č. 72/2021 mezi Městem Čáslav, 

společností SILNICE ČÁSLAV s.r.o., IČ 284 47 085, se sídlem: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice a firmou TLAPNET 

s.r.o., IČ 271 74 824, se sídlem: U Schodů 122/5, 190 00 Praha 9, na akci „Čáslav – oprava povrchů MK v ul. 

Čeplova a ul. Lípová“, 2. část VZ – „Oprava povrchů MK v ul. Lípová“.  

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/463/2021                                   „Čáslav - oprava povrchů MK v ul. Čeplova a ul. Lípová“ - 2. část VZ – „Oprava povrchů MK v ul. Lípová  

- Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 72/2021 mezi Městem Čáslav a společností 

SILNICE ČÁSLAV s.r.o., IČ 284 47 085, se sídlem: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice na akci „Čáslav – oprava 

povrchů MK v ul. Čeplova a ul. Lípová“, 2. část VZ – „Oprava povrchů MK v ul. Lípová“.  

 

 

 
 



Podlimitní veřejná zakázka 

RM/464/2021                                                                                                                                                               „Cyklostezka Čáslav - Filipov“  

– Dodatek č.2 ke Smlouvě 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 115/2020, mezi Městem Čáslav a firmou 

Konstrukce a dopravní stavby, s.r.o., IČ: 284 47 085, se sídlem: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, na akci 

„Cyklostezka Čáslav - Filipov“, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. 

 
RM/465/2021                                                                                 Pronájem nebytového prostoru v přízemí, v č.p. 86/1 v ul. Přemysla Otakara II 

Rada města Čáslavi schvaluje pronájem nebytového prostoru v přízemí budovy č.p. 86/1, jenž je součástí pozemku 

parc. p. č. st. 154/1 v k.ú. Čáslav, ul. Přemysla Otakara II., který je určen pro provoz ordinace lékaře, a to společnosti 

MUDr. Marie Finsterlová s.r.o., IČ: 119 13 720, se sídlem: Přemysla Otakara II. 86/1, 286 01 Čáslav, za měsíční 

nájemné 8.094,- Kč bez DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za podmínek uvedených v důvodové 

zprávě.   

 
RM/466/2021                                                   Ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 664/2 v k.ú. Čáslav ze dne 1.7.2004 

+ záměr pronájmu části pozemku p.č. 664/2 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi  

1) bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 664/2, ze dne 1.7.2004, s panem P. P., 

ke dni 31.12.2020; 

2) schvaluje záměr města Čáslavi na pronájem části pozemku p.č. 664/2 o výměře 14 m2, nacházející se v k.ú. Čáslav, 

který je zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, za 

účelem parkování, za cenu 9,- Kč/m2/rok + DPH 21 %, na dobu neurčitou, panu K. V., z důvodu uvedeného 

v důvodové zprávě.  

 
RM/467/2021                                                                                    Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 2101/2, v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 2101/2, zapsaného 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 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, v souladu 

se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 30.7.2020, v rozsahu dle geometrického plánu č. 

3374-231/2021 v celkové výměře 1 bm.  

Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemen v celkové výši 1.000,- Kč + platná sazba 

DPH. 

 
RM/468/2021                                                                                                              Schválení poskytnutí finanční dotace spolku SK Barbora z.s.  

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí finanční dotace spolku SK Barbora z.s., IČ: 226 65 889, se sídlem: Husova 

151/6, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora, ve výši 10.000,- Kč, dle důvodové zprávy.  

 
RM/469/2021                                                                                      Směna bytu č. 1 za byt č. 4 v domě č.p. 640, v ul. Boženy Němcové v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje směnu bytu č. 1 za byt č. 4 v domě se sociálními byty č.p. 640, v ul. Boženy Němcové 

v Čáslavi, paní K. B., za podmínek uvedených v důvodové zprávě.   

 
RM/470/2021                                                                                Schválení čerpání finančních prostředků rezervního fondu ZŠ Čáslav, náměstí 

Rada města Čáslavi schvaluje čerpání rezervního fondu Základní školy Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 182, 

okres Kutná Hora, dle předložené žádosti. 

 
RM/471/2021                                                                                                             Schválení čerpání finančních prostředků z fondu odměn, 

souhlas s přesunem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a čerpání fondu investic Domu dětí a mládeže Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje čerpání finančních prostředků z fondu odměn, souhlasí s přesunem finančních 

prostředků z rezervního fondu do fondu investic organizace a schvaluje čerpání fondu investic Domu dětí a mládeže 

Čáslav, dle důvodové zprávy. 

 
RM/472/2021                                                                                                                 MěN Čáslav - Schválení dodavatele na parní čištění fasády 

Rada města Čáslavi schvaluje firmu DOMERINO s.r.o., IČ: 031 53 886, se sídlem: Mladoboleslavská 1108, Praha 9, 

jako dodavatele parního čištění fasády Městské nemocnice Čáslav, dle důvodové zprávy.  

 
RM/473/2021                                                                                            MěN Čáslav - Schválení dodavatele na rekonstrukci nákladního výtahu 

Rada města Čáslavi schvaluje firmu Výtahy Petersik s.r.o., IČ: 250 10 549, se sídlem: Xaveriova 1894/39, Praha 5, 

jako dodavatele rekonstrukce nákladního výtahu ve stravovacím provozu v Městské nemocnici Čáslav, dle důvodové 

zprávy.  
 

 

 

 

 

 



Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/474/2021                                                                                                                   Odvoz zeminy z areálu bývalých kasáren Prokopa Holého  

– Zrušení usnesení + Výběr dodavatele 

Rada města Čáslavi:  

1) ruší své usnesení č. RM/432/2021 ze dne 29.09.2021, 

2) schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Odvoz zeminy z areálu bývalých kasáren Prokopa 

Holého“ uchazeče ROKOS STAVBY, s. r. o., IČ: 294 14 431, se sídlem: Trnková 1816, 286 01 Čáslav,  

3) schvaluje uzavření příslušné smlouvy s vybraným dodavatelem v souladu se závazným návrhem smlouvy 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


