
                    Č.j.:  5904/2020 

 

Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ ze 6. zasedání  
konaného ve středu, 19.02.2020 

 
 

 
RM/60/2020                                                                                                                __                                   Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z RM (5.2.2020) 

Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku, závazků a pohledávek města a jím zřízených příspěvkových organizací  

   k 31.12.2019 

Zvýšení cen nájmu v městských bytech 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Údržba travnatých ploch ve městě Čáslav v roce 2020“ - výběr zhotovitele 

Přehled neuhrazených pohledávek – byty a nebytové prostory – k 31.01.2020 

Doporučení ZM - Prodej pozemku st.p.č. 2079/1 v k.ú. Čáslav 

Doporučení ZM - Záměr o bezúplatné nabytí pozemků 658/72, 658/74 a 659/3 vše v  k.ú. Čáslav  

Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 2541 v k.ú. Čáslav 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 1958/7 v k.ú. Čáslav 

Prodloužení podnájmu nebytového prostoru na zimním stadionu v Čáslavi 

Přidělení sociálního bytu č. 18 v domě č.p. 939 v Čáslavi 

Přidělení bytu č. 5 v DPS - č.p. 1709 v Čáslavi 

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy v krizovém bytu 

Vynětí bytu č.18 v domě č.p. 939 v Čáslavi ze seznamu bytů v domě zvláštního určení – domů s pečovatelskou službou    

   města Čáslavi a současně změnit tento byt jako byt zvláštního určení – sociální byt 

Schválení kritérií pro poskytnutí a vyúčtování finančních prostředků z rozpočtu města Čáslavi a poskytnutí dotací z  

   Programu podpory sociálních služeb a služeb ve zdravotnictví na rok 2020 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Částečná uzavírka úseků silnice I/38 (obchvat) 

Podlimitní veřejná zakázka 

Cyklostezka Čáslav – Filipov – vyloučení uchazeče 

 
                                                                                                                                    Kontrola plnění usnesení z RM (5.2.2020) 

Rada města Čáslavi bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 5.2.2020. 

 
                                                                             Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku, závazků a pohledávek  

města a jím zřízených příspěvkových organizací k 31.12.2019 

Rada města Čáslavi bere na vědomí zprávu o provedení inventarizace majetku v termínu k 31.12.2019 

- DNM, DDNM, DHM, DDHM, zásoby, ceniny, účetní zůstatky a závazky včetně pohledávek, dle 

důvodové zprávy. 
 

RM/61/2020                                                                                                                     Zvýšení cen nájmu v městských bytech 

Rada města Čáslavi schvaluje zvýšení ceny nájmu v městských bytech o míru inflace za rok 2019. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/62/2020                                                                                         „Údržba travnatých ploch ve městě Čáslav v roce 2020“                     

- Výběr zhotovitele 

Rada města Čáslavi schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Údržba travnatých 

ploch ve městě Čáslav v roce 2020“ firmu AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 493 56 089, 

Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 (provozovna: Hejdof 1666, 286 01 Čáslav). 
 

                                                                            Přehled neuhrazených pohledávek – byty a nebytové prostory – k 31.01.2020 

Rada města Čáslavi bere na vědomí přehled neuhrazených pohledávek města Čáslavi – byty a 

nebytové prostory k 31.01.2020. 
 
 

 

 



Doporučení ZM  

RM/63/2020                                                                                                             Prodej pozemku st.p.č. 2079/1 v k.ú. Čáslav 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prodat pozemek st.p.č. 2079/1 o výměře 42 m2, v katastrálním 

území Čáslav, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora 

na LV č. 10001, společnosti Ljunghall s.r.o., Vrchovská 1813, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav, za 

cenu dle znaleckého posudku 25.200,- Kč + platná sazba DPH + náklady na realizaci řízení. 

 
                                                                             Doporučení ZM  

RM/64/2020                                                      Záměr o bezúplatné nabytí pozemků 658/72, 658/74 a 659/3 vše v  k.ú. Čáslav  

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr o bezúplatné nabytí pozemků 658/72 o výměře 328 m2, 

658/74 o výměře 1306 m2 a 659/3 o výměře 678 m2, vše v katastrálním území Čáslav, zapsaných u 

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

od Státního pozemkového úřadu.  

 
RM/65/2020                                                          Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 2541 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 2541, 

zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

katastrálním pracovišti Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce, 

a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, v souladu se smlouvou o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 06.02.2018, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3240-

16817/2019 v celkové délce 7 bm. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení 

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

 
RM/66/2020                                                       Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 1958/7 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 1958/7, 

zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

katastrálním pracovišti Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost GasNet, s.r.o., se 

sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene ze dne 04.05.2018, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3250-13660/2019 

v celkové výměře 31 m2. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného 

břemene v celkové výši 6.200,- Kč + platná sazba DPH. 

 
RM/67/2020                                                           Prodloužení podnájmu nebytového prostoru na zimním stadionu v Čáslavi 

Rada města Čáslavi souhlasí s prodloužením podnájmu nebytového prostoru – místností č. 211, č. 

212, č. 213, č. 214 a č. 215 ve 2. NP a nebytového prostoru místností č. 107 a č. 108 v 1. NP na 

zimním stadionu v Čáslavi, ul. Na Bělišti, č.p. 2028, panu Milanu Válkovi, IČ: 748 03 735, Jeníkovská 

1706, 286 01 Čáslav, do 30.04.2022, dle důvodové zprávy.   

 
RM/68/2020                                                                                                                Vynětí bytu č.18 v domě č.p. 939 v Čáslavi                     

ze seznamu bytů v domě zvláštního určení – domů s pečovatelskou službou města Čáslavi a současně změnit tento byt jako 

byt zvláštního určení – sociální byt 

Rada města Čáslavi souhlasí s vynětím bytu č. 18 v domě č.p. 939 v ul. Jiřího z Poděbrad ze seznamu 

bytů zvláštního určení – domů s pečovatelskou službou města Čáslavi a současně změnit tento byt 

jako byt zvláštního určení – sociální byt - dle důvodové zprávy.  

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

na Radě města Čáslavi dne 27.11.2017, usnesením číslo: 409/2017.  

 
RM/69/2020                                                                                                         Přidělení bytu č. 5 v DPS - č.p. 1709 v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 5 v domě s pečovatelskou službou 

č.p. 1709 v ul. Generála Eliáše v Čáslavi, paní J. S., zpětně, od 8.1.2020 do 8.4.2020, na dobu určitou, 

za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

  
RM/70/2020                                                                                          Žádost o prodloužení nájemní smlouvy v krizovém bytu 

Rada města Čáslavi neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy v krizovém bytu č. 12 v domě č.p. 640 

v ul. Boženy Němcové v Čáslavi, paní O. S., dle důvodové zprávy. 



RM/71/2020                                                                                        Přidělení sociálního bytu č. 18 v domě č.p. 939 v Čáslavi 
Rada města Čáslavi schvaluje přidělení sociálního bytu č. 18, v domě č.p. 939 v ul. Jiřího z Poděbrad 

v Čáslavi, paní K. P., na dobu určitou – do 30.06.2020, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  

 
RM/72/2020                          Schválení kritérií pro poskytnutí a vyúčtování finančních prostředků z rozpočtu města Čáslavi 

a poskytnutí dotací z Programu podpory sociálních služeb a služeb ve zdravotnictví na rok 2020 

Rada města schvaluje kritéria pro poskytnutí a vyúčtování finančních prostředků (dotací) z Programu 

podpory sociálních služeb a služeb ve zdravotnictví, včetně formuláře žádostí a vyúčtování poskytnuté 

dotace, dle důvodové zprávy.  

 
RM/73/2020                                                                                                        Částečná uzavírka úseků silnice I/38 (obchvat) 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. Jeníkovská a Chotusická 

v Čáslavi 

1) souhlasí s vedením jednosměrné objízdné trasy po pozemních komunikacích v Čáslavi, přes ul. 

Pražská, Masarykova a Jeníkovská, z důvodu rekonstrukce tří mostů na silnici č. I/38 (obchvat) a  

2) souhlasí s částečnou uzavírkou na pozemních komunikacích pod každým mostem z důvodu 

provádění prací pod těmito mosty, a to v ul. Chotusická a v ul. Chrudimská, za podmínek uvedených 

v důvodové zprávě.  

 
Podlimitní veřejná zakázka 

RM/74/2020                                                                                                                                     Cyklostezka Čáslav – Filipov  

– Vyloučení uchazeče 

Rada města Čáslavi schvaluje vyloučení uchazeče Konstrukce a dopravní stavby, s. r. o., IČ: 284 47 

085, Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, z účasti v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku 

s názvem „Cyklostezka Čáslav – Filipov“ z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. 

 

 

 

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


