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Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ z 5. zasedání  
konaného ve středu, 05.02.2020 

 
 

 
RM/44/2020                                                                                                                __                                   Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
 

Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z RM (22.1.2020) a MRM (24.1., 30.1.) 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„ZŠ Čáslav náměstí – stavební úpravy podkrovní učebny“ - Zahájení zadávacího řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – oprava lávek“ - Zahájení zadávacího řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Pravidelné blokové čištění komunikací v Čáslavi na rok 2020-2022“ - Výběr zhotovitele 

Veřejná zakázka malého rozsahu – uzavřená výzva 

„Udržovací práce – výměna oken v č.p. 1, nám. J. Ž. z Trocnova v Čáslavi“ - Zahájení zadávacího řízení + Návrh firem na 

obeslání výzvou k podání nabídky 

Veřejná zakázka malého rozsahu – uzavřená výzva 

 „Restaurování pomníku Jana Žižky na nám. J. Ž. z Trocnova v Čáslavi“ - Zahájení zadávacího řízení + Návrh firmy na 

obeslání výzvou k podání nabídky 

Vzorová smlouva o nájmu hrobového místa 

Prodloužení vyhrazeného parkovacího místa – ul. R. Těsnohlídka u č.p. 1525  

Prodloužení vyhrazeného parkovacího místa – nám. J. Ž. z Trocnova u č.p. 80/15 

Prodloužení umístění předzahrádky na nám. J. Ž. z Trocnova u č.p. 80/15 

Přidělení bytu č.1 v č.p. 1907 v ul. Prokopa Holého v Čáslavi a uzavření nájemní smlouvy 

Pronájem nebytového prostoru – skladu v 1.NP v č.p. 74, nám. J. Ž. z Trocnova v Čáslavi 

Vydání stanoviska k záměru rozšíření vzdělávací nabídky v ZŠ Čáslav, příspěvková organizace v ul. Husova č.p. 526 o třídu    

   se vzdělávacím programem základní školy speciální  

Vydání stanoviska k působení nové MŠ speciální v ZŠ speciální a praktické škole Diakonie ČCE v Čáslavi 

Schválení odpisového plánu pro rok 2020 ZŠ Čáslav, nám. J. Ž. z Trocnova 182 

DODATEČNÁ ZPRÁVA: 

Žádost o schválení vzoru Veřejnoprávní smlouvy (Domov důchodců v Čáslavi) 

RŮZNÉ: 

*MVE PLUS, s.r.o. – Úprava cen dle Smlouvy o zajištění svozu a likvidace směsného komunálního odpadu a úklid    

   kontejnerových stání ze dne 31.10.2014 

*EKO-KOM, a.s. Informace o vytříděném odpadu a výše odměny 

*Zpráva o stavu veřejného pořádku v území Oo Policie ČR Čáslav za rok 2019 

*Zvýšení cen nájmu bytů o míru inflace za rok 2019  

* Nabídka movitých věcí – vybavení z restaurace „Pod radnicí“ 

* Prodloužení umístění lešení na chodníku na nám. J. Žižky z Trocnova a v ul. Dusíkova u č.p. 75/12 

 

                                                                                               Kontrola plnění usnesení z RM (22.1.2020) a MRM (24.1., 30.1.) 

Rada města Čáslavi bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 22.1.2020 a ze 

zasedání mimořádných rad města ze dne 24.1.2020 a 30.01.2020. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/45/2020                                                                                      „ZŠ Čáslav náměstí – stavební úpravy podkrovní učebny“  

- Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Základní škola Čáslav 

náměstí – stavební úpravy podkrovní učebny“ formou otevřené výzvy dle směrnice, která upravuje 

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

zadávání veřejných zakázek, č. 01/2019; 

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

uvedené v důvodové zprávě.   

 
 



Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/46/2020                                                                                                                                             „Čáslav – oprava lávek“  

- Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi  
1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Čáslav – oprava lávek“ 

formou uzavřené výzvy dle směrnice, která upravuje postup při pořizování zboží, služeb a prací 

požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, č. 01/2019; 

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

obeslány. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/47/2020                                                                  „Pravidelné blokové čištění komunikací v Čáslavi na rok 2020-2022“ 

- Výběr zhotovitele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Pravidelné blokové čištění komunikací 

v Čáslavi na rok 2020-2022“ uchazeče AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 493 56 089, Pražská 

1321/38a, 102 00 Praha 10 (doručovací adresa: Hejdof 1666, 286 01 Čáslav), který podal 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. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/48/2020                                                          „Udržovací práce – výměna oken v č.p. 1, nám. J. Ž. z Trocnova v Čáslavi“  

- Zahájení zadávacího řízení  

- Návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 

Rada města Čáslavi schvaluje  

     1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Udržovací práce – výměna 

oken v č.p. 1, nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi 1“ formou uzavřené výzvy v souladu se směrnicí 

upravující postup při pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

     2. aby pro veřejnou zakázku malého rozsahu byly obeslány výzvou k podání nabídky firmy: 

✓ LAMAS WOOD s.r.o., Kloboučnická 1424/3, Praha 4, IČ: 02995654, 

✓ Truhlářství Petr Vajgl, Týniště 41, 284 01 Kutná Hora, IČ: 64158276, 

✓ Truhlářství Martin Bláha, Ke Mlýnu 36, 285 61 Žleby, IČ: 64168948, 

✓ Truhlářství Paulus, Koželuhy 1748, 286 01, IČ: 27167356. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/49/2020                                                              „Restaurování pomníku Jana Žižky na nám. J. Ž. z Trocnova v Čáslavi“  

- Zahájení zadávacího řízení  

- Návrh firmy na obeslání výzvou k podání nabídky 

Rada města Čáslavi schvaluje  

      1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Restaurování pomníku Jana 

Žižky na nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi“ formou uzavřené výzvy v souladu se směrnicí 

upravující postup při pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

      2. aby pro veřejnou zakázku malého rozsahu byla obeslána výzvou k podání nabídky firma: 

✓ Josef Pospíšil, akademický sochař a restaurátor, Novomlýnská 536, 284 01 Kutná Hora, IČ: 

46406719. 
                                                                              

RM/50/2020                                                                                                             Vzorová smlouva o nájmu hrobového místa 

Rada města Čáslavi schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa dle ustanovení zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a § 25 zákona č. 256/2001 Sb. o 

pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů.  
 

RM/51/2020                                      Prodloužení vyhrazeného parkovacího místa – ul. R. Těsnohlídka u č.p. 1525 v Čáslavi  

Rada města Čáslavi schvaluje prodloužení stávajícího vyhrazeného parkovacího místa v ul. R. 

Těsnohlídka u č.p. 1525 v Čáslavi, pro žadatele pana J. R., v souladu s Obecně závaznou vyhláškou 

Města Čáslavi č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění do 

dobu 2 let. 



RM/52/2020                               Prodloužení vyhrazeného parkovacího místa – nám. J. Ž. z Trocnova u č.p. 80/15 v Čáslavi 
Rada města Čáslavi schvaluje prodloužení stávajícího vyhrazeného parkovacího místa na nám. Jana 

Žižky z Trocnova u č.p. 80/15 v Čáslavi, před provozovnou Pizzerie NONNO, pro žadatelku paní     

R. G., v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi č. 4/2019, o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství v platném znění do dobu 2 let. 
 

RM/53/2020                                            Prodloužení umístění předzahrádky na nám. J. Ž. z Trocnova u č.p. 80/15 v Čáslavi 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace na nám. Jana Žižky z Trocnova 

v Čáslavi, schvaluje prodloužení umístění předzahrádky před č.p. 80/15 na nám. Jana Žižky 

z Trocnova v Čáslavi, před Pizzerií NONNO, pro žadatelku paní R. G., v období od 24.02.2020 do 

31.12.2020, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  
 

RM/54/2020                                 Přidělení bytu č.1 v č.p. 1907 v ul. Prokopa Holého v Čáslavi a uzavření nájemní smlouvy 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení bytu č. 1, v č.p. 1907 v ul. Prokopa Holého v Čáslavi a 

uzavření nájemní smlouvy, v tomto pořadí: 1) panu P. D., 2) paní M. V., 3) paní K. P., za podmínek 

uvedených v důvodové zprávě. 
 

RM/55/2020                                  Pronájem nebytového prostoru – skladu v 1.NP v č.p. 74, nám. J. Ž. z Trocnova v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje pronájem nebytového prostoru – skladu v 1. NP budovy č.p. 74, nám J. 

Žižky z Trocnova, Čáslav – Staré Město, stojící na pozemcích parc.č.st. 168, st. 3943, st. 3944, to vše 

v k.ú. Čáslav, společnosti Čáslavská servisní, s.r.o., nám. Jana Žižky z Trocnova 74, 286 01 Čáslav, 

IČ: 264 89 678, v období od 15.02.2020 do 31.05.2020, dle důvodové zprávy.  
  
RM/56/2020                                                                                       Vydání stanoviska k záměru rozšíření vzdělávací nabídky 

v ZŠ Čáslav, příspěvková organizace v ul. Husova č.p. 526 o třídu se vzdělávacím programem základní školy speciální  

Rada města Čáslavi souhlasí dle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, 

středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), se záměrem rozšíření vzdělávací nabídky 

v ZŠ Čáslav, příspěvkové organizaci v ulici Husova 526, o třídu se vzdělávacím programem základní 

školy speciální, dle důvodové zprávy.  
 

RM/57/2020      Vydání stanoviska k působení nové MŠ speciální v ZŠ speciální a praktické škole Diakonie ČCE v Čáslavi 

Rada města Čáslavi souhlasí dle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, 

středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), se zřízením mateřské školy speciální 

s kapacitou 10 dětí v Základní škole speciální a praktické škole Diakonie ČCE Čáslav na Komenského 

náměstí 140, dle důvodové zprávy.  
 

RM/58/2020                                                 Schválení odpisového plánu pro rok 2020 ZŠ Čáslav, nám. J. Ž. z Trocnova 182 

Rada města schvaluje odpisový plán Základní školy Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova, č.p. 182, na 

rok 2020, dle předložené žádosti.  
 

RM/59/2020                                                    Žádost o schválení vzoru Veřejnoprávní smlouvy (Domov důchodců v Čáslavi) 

Rada města Čáslavi schvaluje vzor Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální 

služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve 

znění pozdějších předpisů, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění 

nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2020, evidenční číslo S-1102/SOC/2020 a Přílohu č. 1 - 

Položkové čerpání rozpočtu sociálního služby.   

 
 

 

 

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


