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Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ ze 16. zasedání konaného ve středu 2.6.2021 

 

RM/253/2021                                                                                                                    __                                                            Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z jednání RM ze dne 19.5.2021  

Doporučení ZM - Závěrečný účet Města Čáslavi za rok 2020 

Doporučení ZM - Schválení účetní závěrky Města Čáslavi k 31.12.2020 

Doporučení ZM - Schválení zadání přezkoumání hospodaření Města Čáslavi za rok 2021 auditorské společnosti 

Doporučení ZM - Rozpočtové opatření č. 3/2021 

Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o realizaci reklamních kampaní a dalších souvisejících činnostech a k Dodatku č. 1 o Smlouvě o 

pronájmu ploch pro umístění reklamních nosičů 

Poskytnutí individuální dotace na dvě tematické vycházkové trasy projektu Zmizelá Čáslav pro LETky, z.s. 

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

Doporučení ZM - Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  

Veřejná zakázka malého rozsahu 

 Přírodní zahrada ZŠ Čáslav náměstí (3) - Zahájení zadávacího řízení 

Podlimitní veřejná zakázka  

Čáslav – oprava povrchů MK v ul. Čeplova a v ul. Lípová – Schválení výběru dodavatele  

Doporučení ZM - Možné budoucí pozemkové úpravy v k.ú. Čáslav 

Smlouva o pronájmu monitorovacích stanic kvality ovzduší 

Doporučení ZM - nabytí spoluvlast. podílu na pozemku p.č.st. 494/1  

                           - učinění nabídky na odkup spoluvlast. podílu na pozemku p.č. st. 494/1  

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

Doporučení ZM - 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 

Doporučení ZM - Založení SVJ Prokopa Holého 2086 a 2087, Čáslav  

Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod v budově č.p. 2086 a č.p. 2087 v ul. Prokopa Holého v Čáslavi 

Prodloužení platnosti vyhrazeného parkovacího místa v ul. Bojovníku za svobodu u č.p. 1458 v Čáslavi 

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa v ul. Javorová u č.p. 1002/11 v Čáslavi 

Umístění předzahrádky v ul. Klimenta Čermáka, u č.p. 198/21 

Doporučení ZM - Návrh na poskytnutí dotace v sociální oblasti a zdravotnictví, dle kritérií schválených radou města pro rok 2021 a 

individuální dotace 

Návrh mimořádných odměn za I. pololetí roku 2021 pro ředitele neškolských příspěvkových organizací města  

Návrh mimořádných odměn za I. pololetí roku 2021 pro ředitele školských příspěvkových organizací města 

Doporučení ZM - Program regenerace městské památkové zóny pro rok 2021 
 

DODATEČNÉ ZRPÁVY: 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

ZŠ Čáslav náměstí-stavební úpravy podkrovní učebny - Schválení výběru zhotovitele 

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

Doporučení ZM - Program kultura, spolková činnost a cestovní ruch - Poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2021 

Veřejnoprávní smlouva o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování, Smlouva o poskytnutí služeb Hybridní pošty 

Doporučení ZM - Změna č. 4. Územního plánu Čáslav 

Podlimitní veřejná zakázka 

„Stavební úpravy domu č.p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání“ – Dodatek č. 4 ke Smlouvě 
 

RŮZNÉ: 

• Informace o havárii splaškové vody a jeho odtoku v ZŠ Čáslav, Masarykova a s tím souvisejícího vedlejšího bytového domu Polikliniky 

s.r.o. Čáslav 

 

                                                                                                                                           Kontrola plnění usnesení z jednání RM ze dne 19.5.2021  

Rada města Čáslavi bere na vědomí plnění usnesení z jednání rady města ze dne 19.5.2021. 
 

Doporučení ZM  

RM/254/2021                                                                                                                                            Závěrečný účet Města Čáslavi za rok 2020 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

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

hospodařením bez výhrad.  
 

Doporučení ZM  

RM/255/2021                                                                                                                           Schválení účetní závěrky Města Čáslavi k 31.12.2020 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

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

 



Doporučení ZM  

RM/256/2021                                                        Schválení zadání přezkoumání hospodaření Města Čáslavi za rok 2021 auditorské společnosti 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

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

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

(auditorka: J. Č.). 

 
Doporučení ZM  

RM/257/2021                                                                                                                                                                Rozpočtové opatření č. 3/2021 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení:  

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. 

 
RM/258/2021                        Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o realizaci reklamních kampaní a dalších souvisejících činnostech 

a k Dodatku č. 1 o Smlouvě o pronájmu ploch pro umístění reklamních nosičů 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o realizaci reklamních kampaní a dalších 

souvisejících činnostech a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pronájmu ploch pro umístění reklamních nosičů mezi městem 

Čáslav a H-Media, s.r.o., IČ: 250 69 713, se sídlem: Řeznická 662/17, 110 00 Praha 1, dle důvodové zprávy.  

 
RM/259/2021                                   Poskytnutí individuální dotace na dvě tematické vycházkové trasy projektu Zmizelá Čáslav pro LETky, z.s. 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na dvě tematické vycházkové trasy 

projektu Zmizelá Čáslav pro LETky, z.s. Čáslav, ve výši 50.000 Kč, ve znění dle důvodové zprávy.  

 
Doporučení ZM 

RM/260/2021                                                                                        Rozdělení příspěvku od AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na rok 2021 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout níže uvedené usnesení: 

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 

 
Doporučení ZM  

RM/261/2021                                                           Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslav přijmout následující usnesení: 

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

systému odpadového hospodářství. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

 RM/262/2021                                                                                                                                               Přírodní zahrada ZŠ Čáslav náměstí (3)  

- Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi: 

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Přírodní zahrada ZŠ Čáslav náměstí 

(3)“, kdy zadavatelem bude příspěvková organizace města - Základní škola Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 182, 

okres Kutná Hora, a to formou otevřené výzvy v souladu se směrnicí zadavatele pro zadávání veřejných zakázek - 

Dodatkem č. 1 k Nařízení č. 1/2012, a dále s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 v platném 

znění, 

2) schvaluje, aby v rámci zadání veřejné zakázky pod názvem „Přírodní zahrada ZŠ Čáslav náměstí (3)“ byly 

obeslány výzvou k podání nabídky firmy uvedené v důvodové zprávě.  

 

 

 



Podlimitní veřejná zakázka  

RM/263/2021                                                                                                                    Čáslav – oprava povrchů MK v ul. Čeplova a v ul. Lípová  

– Schválení výběru dodavatele  

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Čáslav – oprava 

povrchů MK v ul. Čeplova a ul. Lípová“ v části 1: „Oprava povrchů MK v ul. Čeplova“, uchazeče Společnost 

SILNICE ČÁSLAV + TES Čáslav, MK Čeplova (Vedoucí společník: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., společník TES Čáslav, 

spol.  s.   r.  o.), IČ: 284 47 085, se sídlem: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 

ekonomicky nejvýhodnější, 

2) schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Čáslav – oprava 

povrchů MK v ul. Čeplova a ul. Lípová“ v části 2: „Oprava povrchů MK v ul. Lípová“, uchazeče Společnost SILNICE 

ČÁSLAV + TES Čáslav, MK Lípová (Vedoucí společník: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., společník TES Čáslav, spol.  s.    r.  

 o.), IČ: 284 47 085, se sídlem: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější, 

3) schvaluje uzavření příslušných smluv s vybranými dodavateli v souladu se závaznými návrhy smluv obsaženými v 

nabídkách vybraných dodavatelů, přípustné jsou pouze formální úpravy textu.  

 
Doporučení ZM  

RM/264/2021                                                                                                                                   Možné budoucí pozemkové úpravy v k.ú. Čáslav 

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

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

předložených Státním pozemkovým úřadem. 

 
RM/265/2021                                                                                                                Smlouva o pronájmu monitorovacích stanic kvality ovzduší 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu monitorovacích stanic kvality ovzduší se společností 

Agdata s.r.o., IČ: 051 71 750, se sídlem: Nové sady 988/2, 602 00 Brno, jejímž předmětem bude průběžné měření 

částic PM10, PM2.5 a PM1. 

 
Doporučení ZM  

RM/266/2021                                                                                                                              - nabytí spoluvlast. podílu na pozemku p.č.st. 494/1  

                                                                                                                  - učinění nabídky na odkup spoluvlast. podílu na pozemku p.č. st. 494/1  

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

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.. 

 
Doporučení ZM  

RM/267/2021                                                                                                                             Záměr prodat část pozemku p.č. 521/6 v k.ú. Čáslav  

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

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. 

 
Doporučení ZM  

RM/268/2021                                                                         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 

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

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. 
 

 

 

 

 

 



Doporučení ZM  

RM/269/2021                                                                                                                             Založení SVJ Prokopa Holého 2086 a 2087, Čáslav  

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

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.  
 

RM/270/2021                    Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod v budově č.p. 2086 a č.p. 2087 v ul. Prokopa Holého v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje Smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod v budově č.p. 2086 na pozemku 

st.p.č. 4354 a v budově č.p. 2087 na pozemku st.p.č. 4355, v ul. Prokopa Holého, zapsaného na LV č. 10001, pro obec 

a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, se společností 

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., IČ: 463 56 967, Ku Ptáku 387,3 284 01 Kutná Hora. 
 

RM/271/2021                                         Prodloužení platnosti vyhrazeného parkovacího místa v ul. Bojovníku za svobodu u č.p. 1458 v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje prodloužení platnosti vyhrazeného parkovacího místa v ul. Bojovníků za svobodu u č.p. 

1458 v Čáslavi pro žadatelku paní M. Š. v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi č. 4/2019, o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění na dobu 2 let.  
 

RM/272/2021                                                                                Zřízení vyhrazeného parkovacího místa v ul. Javorová u č.p. 1002/11 v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení vyhrazeného parkovacího místa v ul. Javorová u č.p. 1002/11 v Čáslavi pro 

žadatele pana L. Š. v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi č. 4/2019, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství v platném znění na dobu 1 roku.  
 

RM/273/2021                                                                                                            Umístění předzahrádky v ul. Klimenta Čermáka, u č.p. 198/21 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka místní komunikace v ul. Klimenta Čermáka v Čáslavi, schvaluje umístění 

předzahrádky u č.p. 198/21 v ul. Klimenta Čermáka v Čáslavi pro žadatele MERHAUT, s.r.o. pro provozovnu 

„Merhautovo pekařství“ v období 15.06.2021 – 31.10.2021, za podmínek stanovených v důvodové zprávě. 
 

RM/274/2021                           Návrh na poskytnutí dotací v sociální oblasti a zdravotnictví, dle kritérií schválených radou města pro rok 2021 

a individuální dotace 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí dotací v sociální oblasti a zdravotnictví v roce 2021 vybraným organizacím 

a sdružením: Oblastní charita Červený Kostelec – Domov sv. Josefa, Respondeo, z.s., Linka bezpečí, v navržené výši 

dle důvodové zprávy. 
 

Doporučení ZM  

RM/275/2021                           Návrh na poskytnutí dotací v sociální oblasti a zdravotnictví, dle kritérií schválených radou města pro rok 2021 

a individuální dotace 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje poskytnutí dotací v sociální oblasti a zdravotnictví 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. 
 

RM/276/2021                              Návrh mimořádných odměn za I. pololetí roku 2021 pro ředitele neškolských příspěvkových organizací města  

Rada města Čáslavi schvaluje mimořádné odměny za I. pololetí roku 2021 pro ředitele neškolských příspěvkových 

organizací města Čáslavi, dle důvodové zprávy. 

Odměny budou vyplaceny v nejbližším výplatním termínu z prostředků jednotlivých zařízení. 
 

RM/277/2021                                  Návrh mimořádných odměn za I. pololetí roku 2021 pro ředitele školských příspěvkových organizací města 

Rada města Čáslavi schvaluje mimořádné odměny za I. pololetí roku 2021 pro ředitele školských příspěvkových 

organizací města Čáslavi, dle důvodové zprávy. 

Odměny budou vyplaceny v nejbližším výplatním termínu z prostředků jednotlivých zařízení. 
 

Doporučení ZM  

RM/278/2021                                                                                                                Program regenerace městské památkové zóny pro rok 2021 

Rada města Čáslavi  

a) ruší usnesení RM/154/2021 ze dne 24.3.2021, 

b) doporučuje Zastupitelstvu města zrušit usnesení č. ZM/37/2021 ze dne 19. 4. 2021 a přijmout níže uvedené 

usnesení: 

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.  
 

 



Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/279/2021                                                                                                                         ZŠ Čáslav náměstí-stavební úpravy podkrovní učebny  

- Schválení výběru zhotovitele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ZŠ Čáslav náměstí – stavební úpravy 

podkrovní učebny“ účastníka WANDEL CZECH s. r. o., IČ: 289 77 955, Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

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.  
 

Doporučení ZM  

RM/280/2021                                                                                                                                                       Revokace usnesení č. ZM/34/2021 

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

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

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 Ivu Zábrodskému, U Rakovky 1748/6a, 148 00 Praha-Kunratice 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. 
 

RM/281/2021                                             Program kultura, spolková činnost a cestovní ruch - Poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2021 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí dotací z Programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch na rok 2021: 

    

č. kategorie žadatel navrž. dot.                 v Kč 

1. II. Mgr. T. O., Čáslav 40 000,00 

2. II. Dobročinný spolek Marta, Čáslav 10 000,00 

3. II. Třiatřicet, z.s., Dr. K. Tesaře 845, Čáslav 33 000,00 

4. II. Třiatřicet, z.s., Dr. K. Tesaře 845, Čáslav 0,00 

5. II. Nadační fond GAUDEAMUS Cheb 0,00 

6. II. Spolek rodičů při Gymnáziu a SOŠ pedag. v Čáslavi 36 400,00 

7. I. Divadlo ATAKDÁL, z.s., Čáslav, Masarykova 193 13 650,00 

8. II. Bluegrassová asociace ČE, z.s., Bludovice 137  36 400,00 

9. I. Zálesák - středisko Čáslav, p.s. 36 400,00 

10. II. Bc. M. S., Šebestenice 26 000,00 

11. I.  Junák - český skaut, Čáslav, Nazaret 1297 26 325,00 

12. II. Pan J. T., Pardubice 19 500,00 

13. I. Paní J. T., Čáslav 26 000,00 

14. II. Pan B. B., Čáslav 16 250,00 

15. II. Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Čáslav 19 900,00 

16. II. Věnovanka, z.s., 5. května 373, 285 71 Vrdy 23 400,00 

17. I. + II. Pan A. L., Čáslav 0,00 

18. I. Spolek Kutnohorských podnikatelů, z.s. Kutná Hora 0,00 

    celkem dotace programu 363 225,00 



 

Doporučení ZM  

RM/282/2021                                             Program kultura, spolková činnost a cestovní ruch - Poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2021 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout níže uvedené usnesení: 

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. Oblastní charita Kutná Hora, Havířská 403 36 400,00 

12. II. Oblastní charita Kutná Hora, Havířská 403 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 programu 461 775,00 

    
 

RM/283/2021           Veřejnoprávní smlouva o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování, Smlouva o poskytnutí služeb Hybridní pošty 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování a 

Smlouvy o poskytnutí služeb Hybridní pošty.  

 
Doporučení ZM  

RM/284/2021                                                                                                                                                      Změna č. 4. Územního plánu Čáslav 

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

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

Podlimitní veřejná zakázka 

RM/285/2021                                                                                                      „Stavební úpravy domu č.p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání“  

– Dodatek č. 4 ke Smlouvě 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 68/2020 mezi Městem Čáslav a firmou PWB 

stavby, s. r. o.; IČ: 014 34 837 na realizaci stavby „Stavební úpravy domu č. p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání“. 
 

 
 
 

 

 

 

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


