
 

 

 

 

                                   
Číslo jednací: MěÚ/6631/2022/SEK 

 

 

Rada města Čáslavi 

 

USNESENÍ z 1. zasedání v roce 2022 konaného ve středu 19.1.2022 
 

 
RM/1/2022                                                                                                                        __                                                            Program zasedání 
Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z RM – 22.12.2021 

Doporučení ZM Udělení čestného občanství města Čáslavi MUDr. Jiřímu Kunáškovi 

Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti za rok 2021 + Plán kontrolní činnosti na rok 2022 

Odměny členům JSDH za rok 2021 

Doporučení ZM Rozpočtové opatření č. 1/2022 

Veřejná zakázka – jednací řízení bez uveřejnění 

„3.etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi - část 1 - stavební práce v historické části budovy divadla (JŘBU)“ - Dodatek č. 4 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Oprava povrchu chodníku v ul. Žitenická / Kaunického - Výběr zhotovitele 

Podlimitní veřejná zakázka 

Opravy hradebního pásma v Čáslav_hradby – Vyhlášení zadávacího řízení 

Doporučení ZM Výjimka z Pravidel pro pořizování změn Územního plánu Čáslav 

Pronájem části pozemku p.č. 664/2 v k.ú. Čáslav - parkovací místo v ul. Husova 

Doporučení ZM Předání vodovodního a kanalizačního řádu v oblasti Na Skále v Čáslavi spol. VHS 

Doporučení ZM Zrušení usnesení č. ZM/84/2019 + Záměr koupě části pozemku č. 1594 a koupě pozemku st.p.č. 3831 v k.ú. Čáslav 

Doporučení ZM Záměr koupě pozemku č. 659/3 a části pozemku 658/74 v k.ú. Čáslav 

Rozšíření rozsahu věcného břemene-služebnosti_pozemek p.č. 666/3 o pozemky p.č. 664/2 a 660/9 v k.ú. Čáslav, ul. Tyršova 

Zřízení věcného břemene-služebnosti na pozemku p.č. 862/6 v k.ú. Čáslav, ul. Vrchovská 

Zřízení věcného břemene-služebnosti_pozemek p.č. 361/3 v k.ú. Čáslav, ul. Filipovská 

Zřízení věcného břemene-služebnosti_pozemky p.č. 288/3, 294/1, 298/25, 2101/2 a  2320 v k.ú. Čáslav, ul. Havlenova 

Nájemní smlouva na byt v ul. Prokopa Holého v Čáslavi pro MěN Čáslav 

Smlouva o nájmu nebytových prostor - Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. 

Schválení podání žádosti o dotaci - Domov důchodců Čáslav 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Tlakový injektor k CT pro MěN Čáslav“ – Výběr dodavatele 

Bezúplatné nabytí majetku ze ZŠ Čáslav, Masarykova 

Schválení odpisového plánu pro rok 2022 - ZŠ Čáslav, náměstí 

Metodický pokyn (MP) č. 1/2022 - Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

Odchod + jmenování členek z Komise pro občanské záležitosti 
 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Doporučení ZM Uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti 

Doporučení ZM Uzavření Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti 

Nadlimitní veřejná zakázka 

„3.etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi - část 2 – pořízení divadelní techniky (osvětlení, ozvučení)“ - Dodatek č. 2 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Dodávka ZP IVD reagencií a vypůjčení přístrojů pro PCR diagnostiku pro MěN Čáslav – Výběr dodavatele 
 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY / RŮZNÉ: 

Přehled pohledávek Města Čáslav – byty a nebytové prostory k 31.12.2021 

 
Doporučení ZM 

RM/2/2022                                                                                                     Udělení čestného občanství města Čáslavi MUDr. Jiřímu Kunáškovi 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi v souladu s § 84 ods.2 písm. t) zákona o obcích uděluje čestné občanství města Čáslavi 

panu MUDr. Jiřímu Kunáškovi za jeho dlouholetou obětavou práci v čáslavské nemocnici a za jeho občanskou 

angažovanost ve prospěch města Čáslavi v oblasti zdravotnictví. 

 
RM/3/2022                                                                   Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti za rok 2021 + Plán kontrolní činnosti na rok 2022 

Rada města Čáslavi  

1) bere na vědomí výsledky kontrol provedené v roce 2021 Městského úřadu Čáslav a Města Čáslav; 

2) schvaluje Plán kontrolní činnosti na rok 2022 Městského úřad a Města Čáslav. 

 

 



RM/4/2022                                                                                                                                                           Odměny členům JSDH za rok 2021 

Rada města Čáslavi schvaluje odměny členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Čáslav, dle uvedeného 

návrhu v důvodové zprávě. 

 
Doporučení ZM 

RM/5/2022                                                                                                                                                                    Rozpočtové opatření č. 1/2022 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi  

1) schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2022 Města Čáslavi, dle předloženého návrhu; 

2) bere na vědomí Přílohu č. 1 k Rozpočtovému opatření č. 1/2022 Města Čáslavi. 

 

Položka PŘÍJMY 

Schválený 

rozpočet města 
RO č. 1 

Upravený 

rozpočet města 

1xxx Daňové příjmy 203 000,00 0,00 203 000,00 

2xxx Nedaňové příjmy 36 595,00 0,00 36 595,00 

3xxx Kapitálové příjmy 364,00 0,00 364,00 

4xxx Přijaté transfery 26 500,00 0,00 26 500,00 

Příjmy celkem   266 459,00 0,00 266 459,00 

Položka VÝDAJE       

5xxx   224 694,45 67 197,38 291 891,83 

z toho:         

5331 MŠ příspěvek na provoz 4 953,00 0,00 4 953,00 

5331 ZŠ Náměstí příspěvek 3 951,00 0,00 3 951,00 

5331 ZŠ Masarykova příspěvek 3 201,00 0,00 3 201,00 

5331 ZŠ Sadová příspěvek 4 777,00 235,00 5 012,00 

5331 ZUŠ příspěvek 951,00 0,00 951,00 

5331 

Muzeum a knihovna 

příspěvek 8 694,00 0,00 8 694,00 

5213 Dusíkovo divadlo dotace 6 200,00 0,00 6 200,00 

5213 Čáslavská servisní příspěvek 6 000,00 0,00 6 000,00 

5331 DDaM příspěvek 1 180,00 0,00 1 180,00 

5331 Městská nemocnice příspěvek 15 000,00 0,00 15 000,00 

5221 Anima příspěvek 5 700,00 0,00 5 700,00 

5331 Domov důchodců příspěvek 7 000,00 0,00 7 000,00 

6xxx   38 505,20 18 237,00 56 742,20 

Výdaje celkem   263 199,65 85 434,38 348 634,03 

Saldo: Příjmy – 

výdaje   3 259,35 -85 434,38 -82 175,03 

Položka Financování (třída 8)       

8xxx   -3 259,35 85 434,38 82 175,03 

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

Veřejná zakázka – jednací řízení bez uveřejnění 

RM/6/2022                      „3.etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi - část 1 - stavební práce v historické části budovy divadla (JŘBU)“ 

 - Dodatek č. 4 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 73/2021 mezi Městem Čáslav a firmou PWB 

stavby, s. r. o.; IČ: 014 34 837, se sídlem: Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 9 – Černý Most, na realizaci stavby „III. 

etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 1 – stavební práce v historické části budovy divadla (JŘBU)“. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/7/2022                                                                                                                           Oprava povrchu chodníku v ul. Žitenická / Kaunického  

- Výběr zhotovitele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Čáslav – oprava povrchu chodníku v ul. 

Žitenická/Kaunického“ uchazeče TES spol. s r.o.; IČ: 475 39 330, se sídlem: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav, která 

podala 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. 

https://monitor.statnipokladna.cz/


Podlimitní veřejná zakázka 

RM/8/2022                                                                                                                                            Opravy hradebního pásma v Čáslav / hradby  

– Vyhlášení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi schvaluje vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Opravy 

hradebního pásma v Čáslavi / hradby“ s tím, že výběr zhotovitele veřejné zakázky bude proveden formou otevřeného 

řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 
Doporučení ZM 

RM/9/2022                                                                                                           Výjimka z Pravidel pro pořizování změn Územního plánu Čáslav 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje, dle bodu IX. Pravidel pro pořizování změn Územního plánu Čáslav (dále jen 

„pravidel“), výjimku z ustanovení bodu VI. pravidel následovně: Zastupitelstvo města bude návrhy na změny 

územního plánu podané v termínu dle článku V. pravidel projednávat na některém z příštích zasedání zastupitelstva 

města následujících po konci příslušného termínu, tj. po 31.12.2021, v němž byl návrh na změnu územního plánu 

doručen. 

 
RM/10/2022                                                                                 Pronájem části pozemku p.č. 664/2 v k.ú. Čáslav - parkovací místo v ul. Husova 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 664/2 o výměře 12,5 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 41,- Kč/m2/rok + DPH 21 % na dobu neurčitou, paní Monice V., z důvodu 

uvedeném v důvodové zprávě. 

 
Doporučení ZM 

RM/11/2022                                                                            Předání vodovodního a kanalizačního řádu v oblasti Na Skále v Čáslavi spol. VHS 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje předání vodovodního a kanalizačního řádu v oblasti Na Skále v Čáslavi 

společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s., IČ: 463 569 67, se sídlem: Ku ptáku 387, 284 01 Kutná 

Hora, v souladu se smlouvou o sdružení ze dne 31.08.2000 a naplněním podmínek z dotačního programu pro výstavbu 

nájemních bytů a technické infrastruktury. 

 
Doporučení ZM 

RM/12/2022                        Zrušení usnesení č. ZM/84/2019 + Záměr koupě části pozemku č. 1594 a koupě pozemku st.p.č. 3831 v k.ú. Čáslav 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi 

1) ruší své usnesení ZM/84/2019 - záměr města koupit část pozemku st.p.č. 1594 o výměře cca 492 m2 a pozemek 

st.p.č. 3831 o výměře 39 m2, oba v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10364 pro obec a katastrální území Čáslav, ve spoluvlastnictví vlastníků 

domů čp. 1219, 1220 a 1221, za cenu dle znaleckého posudku a prodat část pozemku st.p.č. 357 o výměře cca 347 m2, 

v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná 

Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, ve vlastnictví města Čáslav, za cenu dle znaleckého 

posudku + platná sazba DPH. Náklady spojené se směnou pozemků bude hradit každá ze stran jednou polovinou. 

Směna je podmíněna prohlášením obou smluvních stran, že nebudou zpětně požadovat vydání bezdůvodného 

obohacení za užívání směnovaných pozemků či jejich částí. 

2) schvaluje záměr města koupit část pozemku č. 1594 o výměru 491 m2 a pozemek st.p.č. 3831 o výměře 39 m2, oba 

v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora 

na LV č. 10364 pro obec a katastrální území Čáslav, ve spoluvlastnictví vlastníků domů čp. 1219, 1220 a 1221, za 

cenu dle znaleckého posudku č. 325/9/2020 a prodat část pozemku st.p.č. 357 o výměře cca 347 m2, v katastrálním 

území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 

10001 pro obec a katastrální území Čáslav, ve vlastnictví města Čáslav, za cenu dle znaleckého posudku a prodat část 

pozemku st.p.č. 357 o výměře 317 m2, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský 

kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, ve vlastnictví města 

Čáslav, za cenu dle znaleckého posudku č. 325/9/2020. 

 
Doporučení ZM 

RM/13/2022                                                                                                   Záměr koupě pozemku č. 659/3 a části pozemku 658/74 v k.ú. Čáslav 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr koupě pozemku 659/3 o výměře 678 m2, ostatní plocha a části pozemku 

658/74 o výměře 1306 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, zahrnuté do správy konkurzního řízení 

s úpadcem Státní statek Čáslav, spravovaného firmou Záveská a spol., v.o.s. za cenu 450,- Kč/m2. 
 

 



RM/14/2022                                                                                          Rozšíření rozsahu věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 666/3 

o pozemky p.č. 664/2 a 660/9 v k.ú. Čáslav, ul. Tyršova 

Rada města Čáslavi schvaluje rozšíření rozsahu věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 666/3 o pozemky 

664/2 a 660/9 zapsaných 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 31.850, - Kč + platná sazba DPH. 

 
RM/15/2022                                                                Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 862/6 v k.ú. Čáslav, ul. Vrchovská 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 862/6 ostatní plocha, 

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 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 2000, - Kč + platná sazba DPH. 

 
RM/16/2022                                                               Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 361/3 v k.ú. Čáslav, ul. Filipovská 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 361/3 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 společnost ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 

874/8, PSČ 405 02, v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 26.04.2021 v rozsahu 

dle geometrického plánu č. 3379-694/2021 v celkové výměře 7 bm. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě 

za zřízení věcného břemene v celkové výši 1.000, - Kč + platná sazba DPH. 

 
RM/17/2022          Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 288/3, 294/1, 298/25, 2101/2 a  2320 v k.ú. Čáslav, ul. Havlenova 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 288/3, p.č. 294/1, p.č. 298/25, 

p.č. 2101/2 a p.č. 2320 zapsaných 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 GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, 

Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 

02.10.2020 v rozsahu dle geometrického plánu č. 3403-1324/2021 v celkové výměře  122,06 bm. Smluvní strany se 

dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v celkové výši 12.300, - Kč + platná sazba DPH, což činí 

celkem 14.883, -Kč. 

 
RM/18/2022                                                                                           Nájemní smlouva na byt v ul. Prokopa Holého v Čáslavi pro MěN Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na byt v ul. Prokopa Holého v Čáslavi pro příspěvkovou 

organizaci Městská nemocnice Čáslav, IČ: 008 73 764, se sídlem: Jeníkovská 348/17, 286 01 Čáslav, určeného pro 

bydlení lékařů a zdravotních sester v dané nemocnici, dle důvodové zprávy.  

 
RM/19/2022                                                                                                Smlouva o nájmu nebytových prostor - Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. 

Rada města Čáslavi schvaluje 

1) uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Čáslav a Dusíkovým divadlem Čáslav, s.r.o., IČ: 051 

56 289, se sídlem: Masarykova 194, 286 01 Čáslav; 

2)  podnájem nebytového prostoru v přízemí budovy č.p. 194, na parc. č. st. 466 v k.ú. Čáslav, ulice Masarykova, který 

je určen pro provoz restaurace a kuchyně, a to pro pana Jakuba Legnera, IČ: 075 39 193; se sídlem: Čeplova 1498, 

286 01 Čáslav; 

3) výpůjčku nebytového prostoru v přízemí budovy č.p. 194, na parc. č. st. 466 v k.ú. Čáslav, ulice Masarykova, který 

je určen pro testování na COVID 19, a to pro Městskou nemocnici Čáslav, IČ: 008 73 764, se sídlem: Jeníkovská 

348/17, 286 01 Čáslav. 

 
RM/20/2022                                                                                                                Schválení podání žádosti o dotaci - Domov důchodců Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 

2022 pro poskytování dotací Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci tematického zadání 

„Podpora sociálního služeb“ na nákup 12 ks aktivní samonosné antidekubitní matrace k zajištění základních činností 

Domova důchodců Čáslav, dle důvodové zprávy.  

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/21/2022                                                                                                                                                „Tlakový injektor k CT pro MěN Čáslav“  

– Výběr dodavatele 

Rada města Čáslavi schvaluje firmu EDOMED a.s., IČ: 636 73 169, se sídlem: U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 

Praha 3, jako dodavatele 1 ks Tlakového injektoru k CT pro Městskou nemocnici Čáslav, dle důvodové zprávy. 
 

 

 

 



RM/22/2022                                                                                                                           Bezúplatné nabytí majetku ze ZŠ Čáslav, Masarykova 

Rada města Čáslavi schvaluje bezúplatné nabytí radiomagnetofonů a CD přehrávače Philips ze Základní školy 

Čáslav, IČ: 750 34 824, Masarykova 357, 286 01 Čáslav, v souladu s § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy.  

 
RM/23/2022                                                                                                            Schválení odpisového plánu pro rok 2022 - ZŠ Čáslav, náměstí 

Rada města Čáslavi schvaluje odpisový plán Základní školy Čáslav, IČ: 495 41 030, Nám. Jana Žižky z Trocnova 

182, 286 01 Čáslav, na rok 2022, dle žádosti uvedené v příloze. 

 
RM/24/2022                                                                Metodický pokyn (MP) č. 1/2022 - Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

Rada města Čáslavi schvaluje Metodický pokyn (MP) č. 1/2022 pro organizace města ze dne 12. 1. 2022, který 

upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 

 
RM/25/2022                                                                                                              Odchod + jmenování členek z Komise pro občanské záležitosti 
 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje odchod členek - paní Dany Magdaleny Němcové a paní Heleny Pecharové z Komise pro občanské 

záležitosti města Čáslavi; 

2) jmenuje novou členku Komise pro občanské záležitosti města Čáslavi - paní Janu Obořilovou, z důvodů uvedených 

v přílohách. 

 
Doporučení ZM 

RM/26/2022                                  Uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy (smlouvy č. 117/2021) o spolupráci při 

zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti s příspěvkovou organizací Integrovaná doprava Středočeského 

kraje, IČ: 057 92 291, se sídlem: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 

 
RM/27/2022                                                                                                    Uzavření Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje uzavření smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti 

s příspěvkovou organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje, IČ: 05792291, se sídlem: Sokolovská 100/94, 

Karlín, 186 00 Praha 8, z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 

 
Nadlimitní veřejná zakázka 

RM/28/2022                                „3.etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi - část 2 – pořízení divadelní techniky (osvětlení, ozvučení)“  

- Dodatek č. 2 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 81/2021 mezi Městem Čáslav a firmou 

MusicData, s. r. o.; IČ: 262 27 142, se sídlem U Tržiště 2246, 594 01 Velké Meziřící, na realizaci stavby „III. etapa 

rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 2 – pořízení divadelní techniky (osvětlení, ozvučení)“. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/29/2022                                                                    Dodávka ZP IVD reagencií a vypůjčení přístrojů pro PCR diagnostiku pro MěN Čáslav  

– Výběr dodavatele 

Rada města Čáslavi schvaluje firmu GeneProof a.s., IČ: 269 81 947, se sídlem: Vídeňská 101/119 Dolní Heršpice, 

619 00, Brno, jako dodavatele ZP IVD reagencií a současně jako vypůjčitele přístrojů pro PCR diagnostiku pro 

Městskou nemocnici Čáslav, dle důvodové zprávy. 

 

 

 

 

 

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

 


