
 Číslo jednací: MěÚ/20044/2021/SEK 

 

 
 

Zastupitelstvo města Čáslavi 
 

USNESENÍ ze 3. zasedání konaného v pondělí, 21.6.2021 
 
ZM/39/2021                                                                        __                                                                  Hlasování pomocí elektronického systému 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje hlasování pomocí elektronického systému. 
 

ZM/40/2021                                 __                                                                                                                                    Ověřovatelé dnešního zápisu 

Zastupitelstvo města Čáslavi určuje ověřovatele zápisu Mgr. Tomáše Hasíka a paní Jitku Polmanovou.  
 

ZM/41/2021                                                                                           ___                                                                             Členové návrhové komise 

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

ZM/42/2021                                     __                                                                 ____    _                                                   Program dnešního zasedání  

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání:   
Kontrola plnění usnesení z řádného zasedání ZM (19.4.2021) 

Dotazy a připomínky občanů 

Informace o aktuálním stavu Městské nemocnice v Čáslavi 

Průjezd nadměrných nákladů městem Čáslav (výstavba nového jaderného zdroje v elektrárně Dukovany) 

Závěrečný účet Města Čáslavi za rok 2020 

Schválení účetní závěrky Města Čáslavi k 31.12.2020 

Schválení zadání přezkoumání hospodaření Města Čáslavi za rok 2021 auditorské společnosti 

Rozpočtové opatření č. 3/2021 

Změna č. 4. Územního plánu Čáslav 

Možné budoucí pozemkové úpravy v k.ú. Čáslav 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

Rozdělení příspěvku od AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na rok 2021 

Záměr nabýt pozemek p.č. 341/9 a pozemek p.č. 2117/37 v k.ú. Čáslav 

Záměr odkoupit pozemek p.č. 2444/9 v k.ú. Čáslav 

Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 208/16 v k.ú. Čáslav 

Nabytí pozemku p.č. 862/6 a pozemku p.č. 862/8 v k.ú. Čáslav 

Nabytí spoluvlastnického podílu na pozemku p.č.st. 494/1 + učinění nabídky na odkup spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. st. 494/1 

Záměr prodat část pozemku p.č. 521/6 v k.ú. Čáslav 

Záměr směnit pozemek p.č. 150/7 za část pozemku p.č. 150/6, pozemek st.p.č. 2378 a část pozemku st.p.č. 2379 vše v k.ú. Čáslav 

Revokace usnesení č. ZM/34/2021 + uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky v bytovém domě v ul. Prokopa Holého v Čáslavi 

Založení SVJ Prokopa Holého 2086 a 2087, Čáslav 

Návrh na poskytnutí finančních dotací z Programu podpory sociálních služeb a služeb ve zdravotnictví a dotací z Programu kultura, spolková 

činnost a cestovní ruch na rok 2021 

Program regenerace městské památkové zóny pro rok 2021 

Program kultura, spolková činnost a cestovní ruch - Poskytnutí dotací z rozpočtu města na r. 2021 

Dotazy a připomínky zastupitelů 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY/RŮZNÉ 

--- 

 

ZM/43/2021                                                                                                                  ____                                                                    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 

19.4.2021, číslo jednací: MěÚ/11723/2021/SEK. 
 

ZM/44/2021                                                                                                                                      Prodloužení bodu Dotazy a připomínky občanů 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prodloužení bodu Dotazy a připomínky občanů do doby vyčerpání všech dotazů. 
 

ZM/45/2021                                              Průjezd nadměrných nákladů městem Čáslav (výstavba nového jaderného zdroje v elektrárně Dukovany) 

Zastupitelstvo města Čáslavi  

1) neschvaluje transport nadrozměrných a těžkých komponentů pro výstavbu nového jaderného zdroje v elektrárně 

Dukovany přes město Čáslav, z důvodu uvedených v důvodové zprávě, 

2) neschvaluje jiné varianty transportu nadrozměrných a těžkých komponentů pro výstavbu nového jaderného zdroje 

v elektrárně Dukovany, které by představovaly ohrožení poškození majetku města i jiných vlastníků ve městě Čáslavi.  

Pro zastupitelstvo města je nepřijatelné převedení tranzitní dopravy do města, způsobené trvalým nebo dočasným 

uzavřením obchvatu města Čáslavi na silnici I/38, z důvodu budování nových mostů nebo jejich objezdů nebo podepření.  
 



ZM/46/2021                                                                                                                                                  Závěrečný účet Města Čáslavi za rok 2020 

Zastupitelstvo města Čáslavi projednalo závěrečný účet Města Čáslavi k 31.12.2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním 

hospodařením bez výhrad. 

 
ZM/47/2021                                                                                                                                   Schválení účetní závěrky Města Čáslavi k 31.12.2020 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje účetní závěrku Města Čáslavi sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020. 

 
ZM/48/2021                                                                Schválení zadání přezkoumání hospodaření Města Čáslavi za rok 2021 auditorské společnosti 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje zadání přezkoumání hospodaření Města Čáslavi za rok 2021 auditorské 

společnosti C.J.Audit s.r.o., IČ: 254 95 542, DIČ: CZ25495542, se sídlem v Liberci, Senovážná 86/1, PSČ 460 01, 

(auditorka Ing. J. Č.). 

 
ZM/49/2021                                                                                                                                                                       Rozpočtové opatření č. 3/2021 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021 dle předloženého návrhu. Rekapitulace: upravené 

příjmy 367.276,84 tis. Kč, upravené výdaje 407.452,10 tis. Kč, financování plus 40.175,26 tis. Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
ZM/50/2021                                                                                                                                                            Změna č. 4. Územního plánu Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje návrh obsahu změny č. 4 Územního plánu Čáslav. 

 
ZM/51/2021                                                                                                                                         Možné budoucí pozemkové úpravy v k.ú. Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi souhlasí s navrženým obvodem možných budoucích pozemkových úprav v k.ú. Čáslav 

předložených Státním pozemkovým úřadem. 
 

ZM/52/2021                                                                    Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Čáslavi č. 3/2021, o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství. 

 
ZM/53/2021                                                                                             Rozdělení příspěvku od AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na rok 2021 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozdělení příspěvku na podporu sportovních, kulturních a sociálních aktivit ve 

městě Čáslavi pro rok 2021 od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. příjemcům ve výši: 
 

Organizace Výše příspěvku 

AC Čáslav                          15 000,00 Kč 

Bluegrassová asociace ČR (Banjo Jamboree Čáslav) 20 000,00 Kč 

Domov důchodců Čáslav     60 000,00 Kč 

FK Čáslav z.s. 100 000,00 Kč 

Hokejový klub Čáslav      50 000,00 Kč 

Městská nemocnice Čáslav  76 000,00 Kč 

Slavoj Čáslav                     25 000,00 Kč 

Tenisový klub Čáslav       15 000,00 Kč 

TJ Sokol Čáslav                 20 000,00 Kč 

V-Team Čáslav                15 000,00 Kč 

 
ZM/54/2021                                                                                                      Záměr nabýt pozemek p.č. 341/9 a pozemek p.č. 2117/37 v k.ú. Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr nabýt pozemek p.č. 341/9 o výměře 2163 m2 a pozemek p.č. 2117/37            

o výměře 216 m2, oba v k.ú. Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná 

Hora na LV č. 10396, které jsou ve spoluvlastnictví Ing. A. Ch., diplom. arch. ETH M. Ch. a doktor medician FMH E. 

R., úplatně za cenu 618.540,- Kč + náklady na realizaci prodeje. 

 
ZM/55/2021                                                                                                                                     Záměr odkoupit pozemek p.č. 2444/9 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje záměr odkoupit pozemek p.č. 2444/9 o výměře 26 m2, ostatní plocha, v katastrálním území 

Čáslav, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 2361, ve 

vlastnictví paní H. S., za cenu dle znaleckého posudku 270,- Kč/m2 + náklady na realizaci řízení.  

 
ZM/56/2021                                                                                                                                  Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 208/16 v k.ú. Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 208/16 o výměře 207 m2, v k.ú. Čáslav, 

zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10002,                        

od Státního pozemkového úřadu. 

 

 



ZM/57/2021                                                                                                                  Nabytí pozemku p.č. 862/6 a pozemku p.č. 862/8 v k.ú. Čáslav 
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje nabytí pozemku p.č. 862/6 o výměře 1177 m2 a pozemek p.č. 862/8 o výměře 

2421 m2, oba v k.ú. Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na 

LV č. 13724, úplatně od společnosti Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, Vinohrady, 120 00 Praha 2, za cenu 

1.864.550,- Kč vč. DPH + náklady na realizaci prodeje. 
 

ZM/58/2021                                                                                                                         Nabytí spoluvlastnického podílu na pozemku p.č.st. 494/1 

+ učinění nabídky na odkup spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. st. 494/1 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje: 

1) nabytí spoluvlastnického podílu M. H. ve výši 486/10000 na nemovitosti a to, pozemku parc. č. st. 494/1 – zastavěná 

plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 574 v ulici Filipovská, v k.ú. Čáslav, uzavřením kupní smlouvy;  

2) učinění nabídky na odkup spoluvlastnického podílu specifikovanému ad 1) insolvenčnímu správci M. H. v rámci 

insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Praze pod sp.zn. KSPH 70 INS 12924/2019, do maximální výše 

250 000,- Kč.. 
 

ZM/59/2021                                                                                                                                   Záměr prodat část pozemku p.č. 521/6 v k.ú. Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 521/6 o výměře cca 67 m2, v k.ú. Čáslav, 

zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, panu T. F., 

za cenu dle znaleckého posudku + náklady na realizaci prodeje. 
 

ZM/60/2021       Záměr směnit pozemek p.č. 150/7 za část pozemku p.č. 150/6, pozemek st.p.č. 2378 a část pozemku st.p.č. 2379 vše v k.ú. Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr směnit pozemek p.č. 150/7 o výměře 169 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 část pozemku p.č. 150/6, pozemek st.p.č. 2378 a část pozemku 

st.p.č. 2379 o celkové výměře 271 m2, v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský 

kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 261, ve vlastnictví společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice 

- Maleč, a.s., se sídlem Ku ptáku 387, Žižkov 284 01. Náklady spojené se směnou pozemků bude hradit město Čáslav. 
 

ZM/61/2021                                                                                                                                                           Revokace usnesení č. ZM/34/2021 

+ uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky v bytovém domě v ul. Prokopa Holého v Čáslavi 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje 

1. revokaci části usnesení zastupitelstva Města č. 34/2021, ze dne 19.4.2021, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o 

smlouvě budoucí na prodej bytové jednotky panu I. Z. a schvaluje dohodu, kterou byly vypořádány vzájemná práva a 

povinnosti toho se týkající. 

2. uzavření kupní smlouvy na prodej jednotky bytu č. B03.02 a bytu B01.05 v bytovém domě č.p. 2086 a č.p. 2087, který 

je vystavěn na pozemku st.p.č. 4354 a st.p.č. 4355 v k.ú. Čáslav dle projektové dokumentace vypracované Ing. 

Vladimírem Merenusem v bytových domech označených v projektové dokumentaci jako B5 a B6: 

1. J. H. 

B5–2.NP 

OZNAČENÍ BYTU VELIKOST SKLEP PARKOVACÍ STÁNÍ ZAHRADA m2 CENA 

B03.02 3+kk S01  parkovací stání 0 3 734 000,00 Kč 
 

2. Manželé L. 

B6–5.NP 

OZNAČENÍ BYTU VELIKOST SKLEP PARKOVACÍ STÁNÍ ZAHRADA m2 CENA 

B01.05 4+kk S25  parkovací stání 0 5 721 000,00 Kč 

Cena zahrnuje podíl na budoucích společných částech nemovitosti, které jsou určeny v prohlášení vlastníka. Budoucí 

kupující uhradí náklady za správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
 

ZM/62/2021                                                                                                                                   Založení SVJ Prokopa Holého 2086 a 2087, Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi souhlasí se založením Společenství vlastníků jednotek Prokopa Holého 2086 a 2087, 

Čáslav, v ul. Prokopa Holého v Čáslavi, městem Čáslav tak, aby mohlo dojít k převodu bytů jednotlivým kupujícím a 

zároveň souhlasí se zněním stanov tohoto společenství.  

ZM/63/2021                                           Návrh na poskytnutí finančních dotací z Programu podpory sociálních služeb a služeb ve zdravotnictví 

a dotací z Programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch na rok 2021 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje poskytnutí finančních dotací z Programu podpory sociálních služeb a služeb ve 

zdravotnictví a dotací z Programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch na rok 2021 organizacím a sdružením: 

Helpicon, z.ú., Prostor plus, o.p.s. Kolín, Oblastní charita Kutná Hora, Povídej, z.s., Diakonie ČCE Střední Čechy, 

Život Plus, z.ú., Domácí hospic Srdcem, z. ú., v navržené výši dle důvodové zprávy. 
 

 

 



ZM/64/2021                                                                                                                      Program regenerace městské památkové zóny pro rok 2021 

Zastupitelstvo města Čáslavi  

a) ruší usnesení č. ZM/37/2021 ze dne 19.4.2021, 

b) schvaluje rozdělení finančního příspěvku státu a finanční příspěvek města pro rok 2021 na podporu obnovy 

kulturních památek v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, dle 

rozdělení uvedeného v důvodové zprávě 
 
ZM/65/2021                                                     Program kultura, spolková činnost a cestovní ruch - Poskytnutí dotací z rozpočtu města na r. 2021 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje poskytnutí dotací z Programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch na rok 

2021: 

č. kategorie žadatel navrž. dot.                 v Kč 

1. I. Formanova Čáslav, z.s., Čáslav 194 40 000,00 

2. II. Formanova Čáslav, z.s., Čáslav 194 40 000,00 

3. II. LETky, z.s., Čáslav, Formanova 555 40 000,00 

4. I. LETky, z.s., Čáslav, Formanova 555 40 000,00 

5. I. Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská, Husova 291 40 000,00 

6. II. Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská, Husova 291 40 000,00 

7. II. Nadační fond dr. Dagmar Lieblové, Praha 30 000,00 

8. II. Nadační fond dr. Dagmar Lieblové, Praha 20 475,00 

9. II. Sdružení rodičů, přátel a žáků SZeŠ Čáslav, z.s., Sadová 1234 40 000,00 

10. I. Sdružení rodičů, přátel a žáků SZeŠ Čáslav, z.s., Sadová 1234 36 400,00 

11. I. Liga na ochranu zvířat, místní org. Kutná Hora 16 250,00 

14. II. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Čáslavi 5 850,00 

    celkem dotace  388 975,00 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé: 

 

                                                                   

Mgr. Tomáš Hasík v. r.                                                                                                                      Jitka Polmanová v. r. 
         člen zastupitelstva                                                                                                                                                              členka zastupitelstva 

 


