
 

 

 

 
                              Číslo jednací: MěÚ/65840/2021/SEK 

 

 

Rada města Čáslavi 

 

USNESENÍ z 30. zasedání konaného ve středu 8.12.2021 
 

 
RM/536/2021                                                                                                                    __                                                            Program zasedání 
Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Valná hromada - Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. 

Kontrola plnění usnesení z RM – 28.11.2021 a z MRM – 1.12.2021 

MEMORANDUM O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI při systémovém řešení odpadového hospodářství města Čáslavi – STAŽENO před 

jednáním 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav - oprava povrchu chodníku v ul. Žitenická/Kaunického“ – Zahájení zadávacího řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – nový chodník v ul. Vrchovská“ – Zahájení zadávacího řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Zpracování projektové dokumentace na bytový dům Žitenická“ – Návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci dvora radnice“ – Návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Rekonstrukce osvětlení ledové plochy na zimním stadionu v Čáslavi“ – Schválení výběru zhotovitele 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Stavební úpravy bytu č. 8 v domě č.p. 1228 v ul. Jablonského v Čáslavi“ – Výběr dodavatele 

Podlimitní veřejná zakázka 

„Čáslav - oprava povrchů MK v ul. Čeplova a v ul. Lípová“ - 1. část VZ – „Oprava povrchů MK v ul. Čeplova - Uzavření Dohody o spolupráci 

ke Smlouvě o dílo 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Restaurování Klasicistní kamenné kašny se čtyřmi sochami v Čáslavi na náměstí Jana Žižky z Trocnova“ – Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě 

o dílo 

Doporučení ZM – Záměr prodeje části pozemku p.č. 197/2 v k.ú. Čáslav 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 2042 v k.ú. Čáslav 

Prodloužení nájemních smluv v domech č.p. 640 v ul. Boženy Němcové, č.p. 939 v ul. Jiřího z Poděbrad a č.p. 574 v ul. Filipovská 

Přidělení sociálního bytu č. 4, v domě č.p. 640, v ul. Boženy Němcové v Čáslavi 

Vynětí bytu č. 9, v domě č.p. 939, v ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi, ze seznamu bytů zvláštního určení a současně změnit tento byt na byt sociál-

ní 

Smlouva o ukládání uren do společného hrobu - STAŽENO před jednáním 

Schválení dodavatele ultrazvukového přístroje pro RDG odd. MěN Čáslav 

Schválení změny odpisového plánu č. 2 pro rok 2021 – Domov důchodců Čáslav 

Schválení změny odpisového plánu pro rok 2021 – DDM Čáslav 

Souhlas zřizovatele s přijetím nepeněžního věcného účelového daru pro MŠ Čáslav, Jahodová 1454 

Souhlas zřizovatele s přijetím nepeněžního věcného účelového daru pro ZŠ Čáslav, Masarykova 357 

Souhlas zřizovatele s přijetím nepeněžního věcného účelového daru pro ZŠ Čáslav, náměstí Jana Žižky z Trocnova 182 

Souhlas zřizovatele s přijetím nepeněžního věcného účelového daru pro ZŠ Čáslav, Sadová 1756 

Souhlas zřizovatele s přijetím nepeněžního věcného účelového daru pro DDM Čáslav 

Celoroční plán činnosti DDM Čáslav a výroční zprávy škol, školských organizací, dalších organizací zřizovaných městem  
 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Schválení Dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi KÚSK a městem Čáslav, schválení Nájemní smlouvy mezi ZŠ Čáslav, Husova a městem 

Čáslav 

Přijetí účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace 

Podlimitní veřejná zakázka 

„Čáslav - oprava povrchů MK v ul. Čeplova a v ul. Lípová“ - 1. část VZ – „Oprava povrchů MK v ul. Čeplova - Uzavření Dodatku č. 2 ke 

Smlouvě o dílo 

Nadlimitní veřejná zakázka 

„Správa a údržba systému veřejného osvětlení v Městě Čáslavi – opakované řízení“ – Výběr dodavatele 

Vyřazení člena ze sportovní komise 

Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru pro MěN Čáslav 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„TV Čáslav – AKTUALITY“ – Zahájení zadávacího řízení 

Výroba a distribuce Čáslavských novin - Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Organizační řád a stanovení počtu pracovníků MěÚ Čáslav s účinností od 1.1.2022 

Jmenování vedoucího odboru informačních a komunikačních technologií 

 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY / RŮZNÉ: 

 

 



Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/537/2021                                                                                                       „Čáslav - oprava povrchu chodníku v ul. Žitenická/Kaunického“  

– Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Čáslav - oprava povrchu chodníku v 

ul. Žitenická/Kaunického“ formou otevřené výzvy dle směrnice o zadávání veřejných zakázek, č. 1/2019 (včetně jejích 

dodatků), která upravuje postup při pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

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

nabídky. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/538/2021                                                                                                                                              „Čáslav – nový chodník v ul. Vrchovská“  

– Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Čáslav – nový chodník v ul. 

Vrchovská“ formou otevřené výzvy dle směrnice o zadávání veřejných zakázek, č. 1/2019 (včetně jejích dodatků), 

která upravuje postup při pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, 

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

nabídky. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 
RM/539/2021                                                                                                        „Zpracování projektové dokumentace na bytový dům Žitenická“  

– Návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 

 

Rada města Čáslavi  

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

na výstavbu bytového domu včetně kotelny v ul. Žitenická, Čáslav“ formou otevřené výzvy dle směrnice o zadávání 

veřejných zakázek, č. 1/2019 (včetně jejích dodatků), která upravuje postup při pořizování zboží, služeb a prací 

požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

2) schvaluje, aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly obeslány firmy uvedené v důvodové  

zprávě výzvou k podání nabídky. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/540/2021                                                                                               „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci dvora radnice“  

– Návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 

Rada města Čáslavi  

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

na rekonstrukci dvora radnice“ formou otevřené výzvy dle směrnice o zadávání veřejných zakázek, č. 1/2019 (včetně 

jejích dodatků), která upravuje postup při pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

2) schvaluje, aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly obeslány firmy uvedené v důvodové  

zprávě výzvou k podání nabídky. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/541/2021                                                                                               „Rekonstrukce osvětlení ledové plochy na zimním stadionu v Čáslavi“  

– Schválení výběru zhotovitele 

 

Rada města Čáslavi 

1) schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce osvětlení ledové plochy na 

zimním stadionu v Čáslavi“ účastníka NORDIC LIGHT s.r.o., IČ: 267 04 471, se sídlem: Sarajevská 1051/10, 120 00 

Praha – Vinohrady, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, 

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/542/2021                                                                                          „Stavební úpravy bytu č. 8 v domě č.p. 1228 v ul. Jablonského v Čáslavi“  

– Výběr dodavatele 

Rada města Čáslavi 

1) schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytu č. 8 v domě č.p. 1228 v ul. 

Jablonského v Čáslavi“ uchazeče Vestaj s.r.o., IČ: 272 13 901, se sídlem: Chrást 45, 284 01 Kutná Hora, který podal 

nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, 

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

v nabídce vybraného dodavatele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. 



Podlimitní veřejná zakázka 

RM/543/2021                              „Čáslav - oprava povrchů MK v ul. Čeplova a v ul. Lípová“ - 1. část VZ – „Oprava povrchů MK v ul. Čeplova 

 - Uzavření Dohody o spolupráci ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dohody o spolupráci 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 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“, 1. část VZ – „Oprava povrchů MK v ul. Čeplova“.  

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/544/2021                                   „Restaurování Klasicistní kamenné kašny se čtyřmi sochami v Čáslavi na náměstí Jana Žižky z Trocnova“  

– Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo S BcA. Danielem Bartošem IČ: 651 90 629, se 

sídlem: Svitavská 634/26, 568 02 Svitavy, dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování Klasicistní 

kamenné kašny se čtyřmi sochami v Čáslavi na náměstí Jana Žižky z Trocnova“, dle důvodové zprávy.   

 
Doporučení ZM  

RM/545/2021                                                                                                                          Záměr prodeje části pozemku p.č. 197/2 v k.ú. Čáslav 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 197/2 o výměře cca 155 m2, ostatní plocha, 

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

Hora na LV č. 10001, paní J. A., za cenu dle znaleckého posudku + DPH + náklady na realizaci prodeje. 

 
RM/546/2021                                                                                       Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 2042 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 2042 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 9.755, 

- Kč + platná sazba DPH. 

 
RM/547/2021                                     Prodloužení nájemních smluv v domech č.p. 640 v ul. Boženy Němcové, č.p. 939 v ul. Jiřího z Poděbrad 

a č.p. 574 v ul. Filipovská 

Rada města Čáslavi schvaluje prodloužení nájemních smluv stávajícím nájemníkům v domech č.p. 640 v ul. Boženy 

Němcové, č.p. 939 v ul. Jiřího z Poděbrad a č.p. 574 v ul. Filipovská v Čáslavi, za podmínek uvedených v důvodové 

zprávě.  

 
RM/548/2021                                                                                Přidělení sociálního bytu č. 4, v domě č.p. 640, v ul. Boženy Němcové v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení sociálního bytu č. 4, v domě č.p. 640, v ul. Boženy Němcové v Čáslavi, paní 

K. B., na dobu určitou – do 31.12.2022, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. 

 
RM/549/2021                                         Vynětí bytu č. 9, v domě č.p. 939, v ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi, ze seznamu bytů zvláštního určení 

a současně změnit tento byt na byt sociální 

Rada města Čáslavi souhlasí s vynětím bytu č. 9, v domě č.p. 939, v ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi, ze seznamu bytů 

zvláštního určení a současně souhlasí změnit tento byt na byt sociální, dle důvodové zprávy. 

Tímto se mění a rozšiřuje čl. IV., bod 1 Zásad pronajímání bytů v majetku města Čáslavi, schválených Radou města 

Čáslavi usnesením č. 409/2017, dne 27.11.2017. 

 
RM/550/2021                                                                                        Schválení dodavatele ultrazvukového přístroje pro RDG odd. MěN Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje firmu AURA Medical s.r.o., IČ: 654 12 559, jako dodavatele 1 ks ultrazvukového 

přístroje pro RDG oddělení Městské nemocnice Čáslav, dle důvodové zprávy.  

 
RM/551/2021                                                                              Schválení změny odpisového plánu č. 2 pro rok 2021 – Domov důchodců Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje změnu odpisového plánu Domova důchodců Čáslav, IČ: 486 77 787, se sídlem: Nazaret 

94, Čáslav, na rok 2021, dle předložené žádosti.  

 
RM/552/2021                                                                                                        Schválení změny odpisového plánu pro rok 2021 – DDM Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje změnu odpisového plánu Domu dětí a mládeže Čáslav, IČ: 705 66 399, se sídlem: 

Jeníkovská 222, Čáslav, na rok 2021, dle předložené žádosti.  

 
RM/553/2021                                              Souhlas zřizovatele s přijetím nepeněžního věcného účelového daru pro MŠ Čáslav, Jahodová 1454 

Rada města Čáslavi souhlasí s přijetím nepeněžního věcného účelového daru pro Mateřskou školu Čáslav, IČ: 750 

34 832, se sídlem: Jahodová 1454, okr. Kutná Hora – učební pomůcky v celkové výši 196.053,- Kč, dle důvodové 

zprávy.  

 

 



RM/554/2021                                             Souhlas zřizovatele s přijetím nepeněžního věcného účelového daru pro ZŠ Čáslav, Masarykova 357 

Rada města Čáslavi souhlasí s přijetím nepeněžního věcného účelového daru pro Základní školu Čáslav, IČ: 750 

34 824, se sídlem: Masarykova 357, okr. Kutná Hora – učební pomůcky a knihy v celkové výši 44.848,- Kč, dle 

důvodové zprávy.  

 
RM/555/2021              Souhlas zřizovatele s přijetím nepeněžního věcného účelového daru pro ZŠ Čáslav, náměstí Jana Žižky z Trocnova 182 

Rada města Čáslavi souhlasí s přijetím nepeněžního věcného účelového daru pro Základní školu Čáslav, IČ: 495 41 

030, se sídlem: nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okr. Kutná Hora – učební pomůcky v celkové výši 38.086,- Kč, dle 

důvodové zprávy.  

 
RM/556/2021                                                   Souhlas zřizovatele s přijetím nepeněžního věcného účelového daru pro ZŠ Čáslav, Sadová 1756 

Rada města Čáslavi souhlasí s přijetím nepeněžního věcného účelového daru pro Základní školu Čáslav, IČ: 711 76 

683, se sídlem: Sadová 1756, okr. Kutná Hora – učební pomůcky v celkové výši 48.995,- Kč, dle důvodové zprávy.  

 
RM/557/2021                                                                      Souhlas zřizovatele s přijetím nepeněžního věcného účelového daru pro DDM Čáslav 

Rada města Čáslavi souhlasí s přijetím nepeněžního věcného účelového daru pro Dům dětí a mládeže Čáslav, IČ: 705 

66 399, se sídlem: Jeníkovská 222, okr. Kutná Hora – výukový materiál a učební pomůcky v celkové výši 42.718,- Kč, 

dle důvodové zprávy.  

 
                                 Celoroční plán činnosti DDM Čáslav a výroční zprávy škol, školských organizací, dalších organizací zřizovaných městem 

Rada města Čáslavi bere na vědomí celoroční plán činnosti DDM Čáslav a výroční zprávy škol, školských organizací 

a dalších organizací, které zřizuje nebo zakládá město Čáslav: 

- Dům dětí a mládeže Čáslav, Jeníkovská 222, okr. Kutná Hora 

- Městské muzeum a knihovna Čáslav, okr. Kutná Hora 

- Mateřská škola Čáslav, Jahodová 1454, okr. Kutná Hora 

- Základní škola Čáslav, Masarykova 357, okr. Kutná Hora 

- Základní školu Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okr. Kutná Hora 

- Základní školu Čáslav, Sadová 1756, okr. Kutná Hora 

- Základní umělecká škola J. L. Dusíka Čáslav, Jeníkovská 222, okr. Kutná Hora 

 
RM/558/2021                                                                                  Schválení Dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi KÚSK a městem Čáslav, 

schválení Nájemní smlouvy mezi ZŠ Čáslav, Husova a městem Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje  

1) Dohodu o ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi Středočeským krajem Praha, IČ: 708 91 095, zastoupeným 

ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Čáslav, IČ: 708 36 205, se sídlem: Husova 526, okr. Kutná Hora a 

Městem Čáslav, IČ: 002 36 021; 

2) uzavření Nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací Základní škola Čáslav, IČ: 708 36 205, se sídlem: Husova 

526, okr. Kutná Hora a Městem Čáslav, IČ: 002 36 021, dle důvodové zprávy.  

 
RM/559/2021                              Přijetí účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace 

Rada města Čáslavi schvaluje 

1) přijetí účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace, ve 

výši a z důvodu uvedených v důvodové zprávě; 

2) uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci 

řešení krizové situace s poskytovatelem dotace – Středočeská kraj, IČ: 708 91 095, se sídlem: Zborovská 11, Praha 5. 

 
Podlimitní veřejná zakázka 

RM/560/2021                              „Čáslav - oprava povrchů MK v ul. Čeplova a v ul. Lípová“ - 1. část VZ – „Oprava povrchů MK v ul. Čeplova  

- Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 2 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“.  

 
Nadlimitní veřejná zakázka 

RM/561/2021                                                                         „Správa a údržba systému veřejného osvětlení v Městě Čáslavi – opakované řízení“  

– Výběr dodavatele 

Rada města Čáslavi 

1) schvaluje dodavatele nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Správa a údržba systému veřejného osvětlení v Městě 

Čáslavi – opakované řízení“ uchazeče AVE Kolín s.r.o., IČ: 251 48 117, se sídlem: Třídvorská 1501, Kolín V, 280 02 

Kolín, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, 

2) pověřuje starostu města uzavřením příslušné smlouvy s vybraným uchazečem postupem stanoveným v § 124 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 



RM/562/2021                                                                                                                                                        Vyřazení člena ze sportovní komise 

Rada města Čáslavi schvaluje ukončení členství zástupce SK Slavoj Čáslav, z.s. – Ing. Antonína Hejzlara, ve 

Sportovní komisi města Čáslavi, ke dni 31.12.2021, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě.  

 
RM/563/2021                                                                                                              Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru pro MěN Čáslav 

Rada města Čáslavi souhlasí, podle § 27, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici Čáslav, od Sboru 

dobrovolných hasičů Vrdy – převazové vaničky včetně přebalovacího pultu, hraček a dětského nádobí, v ceně 6 tis. Kč 

vč. DPH, dle důvodové zprávě.  

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/564/2021                                                                                                                                                                  „TV Čáslav – AKTUALITY“  

– Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „TV Čáslav – AKTUALITY“ formou 

uzavřené výzvy dle směrnice o zadávání veřejných zakázek, č. 1/2019 (včetně jejích dodatků), která upravuje postup 

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

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

nabídky. 

 
RM/565/2021                                                                                                                                                  Výroba a distribuce Čáslavských novin  

- Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6/2021 mezi Městem Čáslav a společností 

SAMAB PRESS GROUP, a.s., IČ: 255 24 291, se sídlem: Cyrilská 357/14, 602 00 Brno, dle důvodové zprávy.   

 
RM/566/2021                                                                         Organizační řád a stanovení počtu pracovníků MěÚ Čáslav s účinností od 1.1.2022 

Rada města Čáslavi schvaluje, v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, aktualizovaný organizační řád Městského úřadu Čáslav a počet zaměstnanců s účinností ke dni 01.01.2022, dle 

důvodové zprávy. 

 
RM/567/2021                                                                                        Jmenování vedoucího odboru informačních a komunikačních technologií 

Rada města Čáslavi jmenuje Tomáše Rudolfa do funkce vedoucího odboru informačních a komunikačních technologií 

Městského úřadu Čáslav s účinností od 01.01.2022. 

 

 

 

 

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


