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        Jednání zastupitelstva číslo: 3/2021 
Číslo jednací: MěÚ/20514/2021/SEK 

 

 
Zastupitelstvo města Čáslavi 

 
ZÁPIS ze 3. zasedání  

konaného v pondělí, 21.6.2021 na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi 

 
Přítomni: Mgr. Tomáš Hasík, Ing. Jiří Havlíček, Bc. Radek Holík, Jiří Honzíček, Martin Horský, Bohumila Chalupová, Mgr. 

Martin Jusko, JUDr. Anna Krúpová, JUDr. Vlastislav Málek, MUDr. Michaela Mandáková, Mgr. Daniel Mikš, MUDr. 

Martin Novák, Jitka Polmanová, Ing. Jaromír Strnad, MUDr. Lukáš Tichý, Mgr. David Tichý, MUDr. Miroslava Tvarohová, 

Mgr. Filip Velímský Ph.D., Ing. Milan Urban, Mgr. Jaroslav Vostrovský 

On-line: 
Omluveni: Ing. Drahomír Blažej, MBA 

Hosté:  
Předsedající: JUDr. Vlastislav Málek – starosta města Čáslavi 
 

Zahájení 

Zasedání ZM zahájil starosta města v 17:00 hodin a přivítal všechny přítomné.  
Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích, občané byli informováni o místě, době a navrženém 
programu zasedání způsobem v místě obvyklém, tj. plakáty na plakátovacích plochách a na úřední desce městského úřadu, 
po dobu nejméně 5 dní před konáním zasedání. Pozvánka visela ještě v okamžiku konání zasedání ZM. 
Upozornil dále, že ze zasedání je pořizován zvukový záznam, který bude po anonymizaci zveřejněn na stránkách městského 
úřadu a jako již tradičně, po několik jednání zastupitelstva, je toto zasedání i „streamováno“ přímým přenosem. 
Sdělil, že zprávy na dnešní jednání byly zveřejněny 5 dní před konáním zasedání na úřední desce městského úřadu. 
Uvedl, že zápis z minulého zasedání ZM ověřili Ing. Drahomír Blažej, MBA a Ing. Jiří Havlíček, MBA a nikdo ze členů ZM 
k němu nevznesl připomínku.   
Starosta dále sdělil, že je přítomno 20 členů zastupitelstva města a dnešní zasedání je tudíž usnášení-schopné.  
 

Starosta navrhl, aby dnešní hlasování, probíhalo pomocí elektronického systému. 

Zastupitelé: Bez připomínek. 

Hlasování:  
pro: 20                                                 proti:                      zdrželo se:                                nehlasovalo:  

   PRO: 

Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 Jitka Polmanová Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý 

MUDr. Miroslava Tvarohová Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský 

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/39/2021. 
 

Jako ověřovatele dnešního zápisu starosta navrhl Mgr. Tomáše Hasíka a paní Jitku Polmanovou. 

Zastupitelé: Bez připomínek. 

Hlasování:  
pro: 18                                             proti:                                   zdrželo se: 2                                      nehlasovalo:  
PRO:    

Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček  Martin Horský 

 Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák Ing. Jaromír Strnad 

Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová Ing. Milan Urban 

Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský     
 

ZDRŽELO SE: 
Mgr. Tomáš Hasík  Jitka Polmanová     

Ověřovatelé dnešního zápisu byli schváleni, přijato usnesení číslo ZM/40/2021. 
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Za členy návrhové komise starosta navrhl Mgr. Martina Juska a MUDr. Lukáše Tichého. 
Zastupitelé: Bez připomínek. 

Hlasování: 
pro: 18                                 proti:                     zdrželo se: 2                                            nehlasovalo:  

PRO:  

Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák  Jitka Polmanová 

Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová Ing. Milan Urban 

Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský     
 

ZDRŽELO SE: 
Mgr. Martin Jusko MUDr. Lukáš Tichý     

Členové návrhové komise byli schváleni, přijato usnesení číslo ZM/41/2021. 
 
Následným bodem bylo schválení programu jednání.  
Program: 
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 
--- 

Hlasování:   

pro: 20                                  proti:                       zdrželo se:                  nehlasovalo:  
PRO: 

Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 Jitka Polmanová Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý 

MUDr. Miroslava Tvarohová Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský 

Program byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/42/2021. 
 

Následně starosta navrhl, aby dnešní jednání probíhalo ke každému bodu zvlášť, a na konci každého bodu bylo přijato 
usnesení. 

Zastupitelé: Bez připomínek. 

Hlasování: 

pro: 19                                              proti:                                          zdrželo se:                                               nehlasovalo: 1 
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PRO: 

Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák  Jitka Polmanová 

Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová 

Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský   
 

NEHLASOVALO: 

JUDr. Anna Krúpová       

Návrh byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/43/2021. 
 

Po úvodním zahájení, odhlasování ověřovatelů a členů návrhové komise, schválení programu a průběhu zasedání,  
začaly být projednávány body dnešního programu: 
 

Kontrola plnění usnesení z řádného zasedání ZM (19.4.2021) 
Starosta předložil usnesení č.j.: MěÚ/11723/2021/SEK ze dne 19.4.2021. 
ROZPRAVA: 

J. Strnad: Uvedl, že na minulém zasedání byla odsouhlasena výměna pozemků mezi městem a panem P. a bylo zde sděleno, 
že smlouva se musí uzavřít co nejdříve. Z plnění usnesení vyplývá, že smlouva nebyla dosud uzavřena, a to proto, že na 
pozemku je bankovní zástava.  

Dotazoval se, proč na dané nebyli zastupitelé upozorněni? 

Starosta: Uvedl, že směna byla schválena za podmínek, kdy pozemek nebude zatížen žádným zástavním právem ani žádnou 
jinou „závadou“. O té skutečnosti, že je zde zástavní právo byli zastupitelé informování při jednání, které se vedlo na 
radnici.  

Až bude daná podmínka splněna, bod bude naplněn.  
J. Strnad: Upřesnil, že zastupitelé byli o daném informování až po jeho dotazu (po jeho upozornění).  
 

Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.  
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z řádného zasedání ze dne 19.4.2021. 

 

Dotazy a připomínky občanů 
Občan (pan L.): Poděkoval panu tajemníku a celému kolektivu pracovnice MěÚ, které se starají o zeleň ve městě Čáslavi.  
Poděkoval za odstranění několika bříz (v místě mezi Policií ČR a parkovištěm), které rostly na zdi, ta byla jimi poškozována 

a hrozilo, že se roztrhne (spadne, zřítí). 
Dotazoval se na nové osázení a závlahy u pomníku J. Žižky na náměstí – na kolik Kč toto město vyšlo? 

Místostarosta: Odpověděl, že projektová cena byla cca 4,5 mil. Kč. Díky snaze vysoutěžit nejvhodnějšího dodavatele a díky 
píli pracovnic MěÚ byla finální cena cca 1 mil. Kč. 
 

Občan (p. H.): Poděkoval městu za dotace, které poskytlo na festival Banjo Jamboree, který proběhl o tomto víkendu. Mrzí 

ho, že se nikdo (ze zastupitelů) nezúčastnil. Sdělil, že příští rok bude 50. výročí tohoto festivalu a opětovně prosí o finanční 
podporu.  

Dotazoval se na letní kino? Jaké jsou plány do budoucna?  

Dále se dotazoval se na obchvat města Čáslavi, kde 2 roky probíhaly opravy (mosty a nájezdy na most) a i po opravách zde 

jsou stále „houpačky“, a jsou zde už skoro od podzimu. Co tedy ŘSD realizovalo, když ty „houpačky“ jsou v podstatě stejné 
jako předtím?  

Místostarosta: K areálu letního kina uvedl, že příští rok bude určitě k dispozici. Vize do budoucnosti je taková, že na 

koupališti (areál letního kina) možná vznikne zážitkový bazén. Vše záleží na možných dotacích.  
K „houpačkám“ na obchvatu sdělil, že o daném ví, již sám na to upozornil. Je to však akce ŘSD a oni sami si to musí 
pohlídat. V případě, že dojde k reklamaci, upozornil, že nelze opravovat všechny mosty najednou, aby opět nenastala taková 
situace, jako když se mosty (prvně) opravovaly. 

Občan (p. H.): Dotazoval se ještě, jak dlouho bude moci být festival v kině pořádán? 

Místostarosta: Odpověděl, že určitě ještě několik let ano. V případě, že by měly být nějaká změna, město bude pana H. 

předem informovat. 
 

Občanka (pí N.): Poděkovala za umístění odpadkového koše v blízkosti jejího bydliště, o nějž žádala na jednom 

z předchozích zasedání.  
Dotazovala se na webové stránky Čáslavských novin? Uvedla, že se sem již nedávají jednotlivé články samostatně, ale pouze 
v PDF formátu, což je sice pěkné, ale ztrácí to možnost funkce vyhledávání ve fulltextu. Je to docela problém a ve snaze o 



4 

 

větší dostupnost informací je to velký krok zpět. Vyhledávání je zdlouhavé a konkrétní vyhledávaný článek se dá i 
přehlédnout.  
Požádala o doplnění chybějících čísel v podobě, aby se dala vyhledat fulltextem a dotazovala se, zda na novém webu se 
s daným počítá? 

Tajemník: Uvedl, že je v plánu zveřejňovat články jednotlivých témat v rámci jednotlivých webů. Do budoucna se 
s fulltextovým vyhledáváním určitě počítá, elektronická podoba Čáslavských novin určitě nezmizí, je s nimi počítáno.  
Občanka (pí N.) Dotazovala se, zda bude tedy vše zase na jednom místě? Dohledatelné? 

Tajemník: Odpověděl, že ano, že to bude snadno dohledatelné, jednotlivé informace se momentálně rozdělují dle témat, ale 
Čáslavské noviny se určitě budou dát najít na jednom místě.  
Občanka (pí N.): Dotazovala se, kdy se počítá se zprovozněním jednotlivých webů? 

Tajemník: Sdělil, že momentálně neumí říct konkrétní termín. Nyní se zpracovávají pod-weby věnované Dvorkům a 
kulturním akcím, které město čekají od září. Předpoklad spuštění webů je také někdy v září.  
Občanka (pí N.): Uvedla, že neexistují webové stránky Informačního centra města Čáslavi, Informační centrum je zavřené – 

čím chce město tedy nalákat turisty, když dané nefunguje? 

Tajemník: Uvedl, že na webových stránkách města se také pracuje. Dodal, že info centrum velmi dobře komunikuje na 
sociálních sítích.  

Občanka (pí N.): Uvedla, že ne každý sociální sítě používá. Myslí si, že pokud se chystá nějaká změna, měly by být nejdříve 
připravena a poté provedena.  

Občanka (pí N.): Uvedla, že provozuje NNoviny, což je veřejně známo. Také je známo, že její názory nejsou v souladu 

s názory radnice. Chápe a ví dobře, že se spoustě lidí její názory nelíbí a nesouhlasí s nimi, chápe, že může dojít ke kritice. 
Sdělila, že to není příjemné, ale k mediím to patří a je třeba s tím počítat.  
Ohradila se však velmi razantně proti tomu, aby byl člověk, jež provozuje nějaký server, jakkoliv omezován, aby se jakkoliv 
zasahovalo do jeho života, např. do toho, jaké si vybere zaměstnání a kam je přijat. Aby se někde jinde rozhodovalo, jaké 
zaměstnání si zaslouží, a na jaké má(nemá) nárok. Sdělila, že toto je za čarou a nechce to akceptovat.   
Uvedla, že po jistých debatách zjistila, že není úplně sama, která byla nějakým způsobem vystavena jistému zásahu. 

Trvá na tom, že „je to sice nepochopitelné, ale hold Čáslav 2021, je to smutné a je to děsivé. Nemělo by to děsit jenom mě, 
ale nás všechny tady. Chci říct, že nikdo, nikdo, ani já nesmí mít pocit, že by měl s někým handlovat, s kýmkoliv handlovat, 

byť s tím, který právě v ruce drží lepší karty, protože má jedenáct z jednadvaceti. Nikdo nesmí mít pocit, že má měnit svoje 
mlčení, svůj nějaký předstíraný souhlas nebo něco podobného za… za co? Za relativní klid, za to, že… Tak jako nikdo, ani já 

nemusím s nikým, ani s Vámi, takhle měnit. Nemusím a nechci. Nechci a nebudu prostě. Ne!“  

Starosta: Reagoval na nastíněné podezření, které kategoricky odmítl. Prohlásil, že ničeho takového se nedopustil. Nebude 

vyzývat k předložení důkazů něčeho takového, protože nic takového neexistuje a žádá za toto nařčení omluvu. Uvedl, že nic 
takového se nestalo, vedení je neprosto lhostejné, kde paní N. pracuje. Uvedl, že pokud se paní N. domnívá, že má vedení 
takovou moc, že někomu mohou bránit v tom, aby někam nastoupil nebo aby něco vykonával, je to naprosto za hranou a 

odmítá to.  

Zažil již několik náznaků a různých nařčení ze šikany apod. Uvedl, že si myslel, že tato etapa už skončila. Uvedl, že paní N. je 
svobodný člověk, který pracuje tam, kde pracovat chce, má svou novinářskou činnost,.. vedení (ani nikomu) nepřísluší ji 
omezovat. To, že s názory paní N. občas nesouhlasí, to je každého věc (názor).   
Opět zdůraznil: „Neučinil jsem nic takového, z čeho bych tady mohl být obviněn!“ 
 

J. Strnad: Uvedl, že potkal pana starostu z Kutné Hory a ten mu sdělil přesně to, o čem tady paní N. hovořila.  
Starosta: „Tak... to je rčení proti rčení. Nevím, co Vám řekl pan Viktora... Opakuji a klidně se vystavím konfrontaci s panem 

Viktorou, že nic takového ode mě nezaznělo a je to lež!“ 
 

M. Urban: Uvedl, že ho kolega zastupitel D. Blažej požádal, pokud se tady toto téma bude řešit, aby zde uvedl, že na 
oficiálním jednání okresní organizace členů hnutí ANO pan Viktora (starosta města Kutné Hory) všem členům hnutí ANO 
tuto informaci poskytl.  

Starosta: Dotazoval se „jakou informaci“? 

M. Urban: „Informaci o tom, že jste chtěli, aby Z. N. nebyla zaměstnána na Městském úřadu v Kutné Hoře“. Sdělil, že on u 

toho nebyl, jen tlumočí, o co byl požádán, že toto byla oficiálně sdělena pane Viktorou. 
 

Dále přečetl sdělení (zhodnocení a shrnutí stávající situace ve městě Čáslavi) od občana (pana R.), který se nemohl dnešního 

zasedání zúčastnit.  
 

Starosta: Poděkoval za přečtení. Uvedl k tomuto informace, že občan (pan R.) nesdělil v daném nic nového, tyto informace 

již několikrát napsal, zveřejnil. Sdělil, že i jeho neustále kontaktuje přes SMS zprávy, přes e-maily, posílá fotografe apod. 

Neustále ho (a nejen ho) atakuje. Je to nepříjemné, nedůstojné a některé hraničí až se stalkingem.  
 

Upozornil, že byl vyčerpán 30 ti minutový limit na tento bod. 
 

Občan (pan O.): Z důvodu, že byl dle jednacího řádu, vyčerpán limit na bod Dotazy a připomínky občanů, žádá o zkrácení 
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limitu pro Dotazy a připomínky zastupitelů. V případě, že se to tak nestane, sděluje, že své dotazy podá písemně. 
Starosta: Upozornil na dodržování jednacího řádu a souhlasil se zasláním dotazů písemně. 
Občan (pan O.): Připomněl, co je v jednacím řádu, následně se dotazoval, k čemu jednací řád je, když se nedodržuje.  
Starosta: Sdělil, že zde zvukový signál, který oznamuje řečníkovi, že by měl svůj proslov (dotaz, sdělení) ukončit. Signál zde 
byl zaveden již v minulosti, on jej respektoval, a tak žádá o totéž i on nyní.  
 

M. Urban: Navrhl pokračování bodu Dotazy a připomínky občanů. 
Hlasování:   

pro: 11                                          proti: 8                                       zdrželo se: 1                         nehlasovalo:  
PRO: 

Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík  Bohumila Chalupová 

Mgr. Martin Jusko Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák  Jitka Polmanová 

Ing. Jaromír Strnad Ing. Milan Urban Mgr. Jaroslav Vostrovský   
 

PROTI: 

 Jiří Honzíček  Martin Horský JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková Mgr. David Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová Mgr. Filip Velímský, Ph.D. 
 

ZDRŽELO SE:  
MUDr. Lukáš Tichý       

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/44/2021. 
 

Občan (p. O.): Dotazoval se, proč není otevřena vyhlídková věž? 

Místostarosta: Uvedl, že Královehradecké biskupství si kontroluje svůj majetek a přišlo na to, že v r. 2017 vypršela smlouva 
mezi nimi a Městem Čáslav, probíhají jednání o prodloužení smlouvy. Tento týden proběhlo jednání, kde se domluvilo, že 
bude uzavřena jen prozatímní smlouva, aby mohla být věž provozována. Proběhlo zde kolaudační rozhodnutí, město má 
k dispozici projektovou dokumentaci, vše je připraveno a nyní se čeká pouze na biskupství, až si „naskládají své kroky“ 
k uzavření smlouvy.  
Občan (p. O.): Dotazoval se, kdy bude otevřena vyhlídková věž pro turisty? 

Místostarosta: Uvedl, že toto nyní nezáleží na městu. Domluveno s p. K. (řeší majetek biskupství), aby zaslali městu 
prozatímní smlouvu (co nejdříve) – tento nebo příští týden. Nová „konečná“ smlouvy by měla vzniknout do konce srpna.  
 

Občan (p. O.): Dne 18.5.2021 proběhlo veřejné projednávání k parku Vala? Z tohoto měl být uveřejněn audio + video 

záznam s komentářem, ale dosud se tak nestalo. Dotazoval se, kdy bude záznam zveřejněn?  
Místostarosta: Uvedl, že byla již v kompletním rozsahu zveřejněna studie. Audio + video záznam je v přípravě, do konce 

týdne bude uveřejněn.   
 

Další dotazy a připomínky nebyly vzneseny. 

 

Informace o aktuálním stavu Městské nemocnice v Čáslavi 
Starosta: Sdělil, že městská nemocnice si prošla během uplynulého roku a půl velmi náročným obdobím, které poznamenaly 
dvě vlny koronavirové pandemie. Ta první nás všechny zasáhla na jaře loňského roku. Ta druhá ovlivnila život „nejen“ v naší 
nemocnici a v září loňského roku až do května roku letošního. 
Po celou dobu vedení města informovalo o situaci v nemocnici. Zejména od prosince roku 2020, kdy byl ustaven krizový štáb 
mělo vedení zásadní zájem, aby zastupitelé i veřejnost dostávali podrobné informace o zvládání pandemie a jejích dopadů na 
zaměstnance MěN i obyvatele. O tom, že nemocnice díky obětavosti a nasazení lékařů, sestřiček i ostatního personálu 
nemocnice zvládla péči o pacienty s covidem-19, akutní péči i péči o ostatní pacienty i rodičky na porodnici všichni víte a 
všichni se shodneme na tom, že jim za to patří velký dík všem. 
Informace v oblast personální Městské nemocnice: 
K 31.5.2021 rezignoval na post ředitele Ing. Rudolf Bubla, kdy informace o daném byla zastupitelům předána na společném 
jednání dne 28.5.2021 Po tomto jednání byla vydána též tiskovou zprávu, která byla prezentována na webu a facebooku 
města, dále tuto informaci sdílela různá media a sociální sítě. Součástí informace bylo i sdělení o vypsání výběrové řízení na 
nového ředitele/ředitelku nemocnice od 1.6.2021 s uzávěrkou 10.8.2021 a s uvažovaným nástupem do funkce od 1.9.2021. 
Z tiskové zprávy vyplynulo, že rada bude dále jednat o pověření řízením nemocnice do nástupu nového ředitele/ředitelky. 
Cílem bylo pověřit řízením osobu, která bude mít největší šanci stabilizovat zejména personální situaci v nemocnici.  

V případě pana Ing. Bubly bylo postupováno v souladu se zákoníkem práce. S ohledem na to, že jeho rezignací na post 
ředitele mu neskončil pracovní poměr, a při absenci možnosti nabídnout mu jinou práci odpovídající jeho kvalifikaci, byla 

Ing. Bublovi předána výpověď z pracovního poměru. Pracovní poměr mu tak skončí uplynutím výpovědní lhůty k 31.8.2021, 

přičemž po tuto dobu je tzv. na překážkách a na pracoviště nedochází. 
Rada města přijala na svém jednání dne 3.6.2021 usnesení, kterým pověřila řízením nemocnice pana Ing. Jiřího Cimického 



6 

 

(dosavadního ekonomického náměstka MěN) do doby jmenování nového ředitele/ředitelky. 
Starosta sdělil, že před dnešním jednáním obdržela rada města písemné vyjádření 9 opozičních zastupitelů, kteří se mimo 
jiné dotázali, podle jakých kritérií byl pověřený ředitel vybrán? Odpověděl, že rada vycházela z toho, že pověří řízením 
nemocnice člověka, který bude mít největší šanci stabilizovat poměry v nemocnici. Uvedl, že v podstatě existovaly dvě 
možnosti, z nichž každá měla svá úskalí a limity. Jedna s z nich byla volba pana P. P., kterému touto cestou poděkoval za 

odhodlání ujmout se této nelehké úlohy a poděkoval všem, kteří vyjádřili podporu této volbě. Druhá možnost byla zvolení 

Ing. Jiřího Cimického, jež vznikla po jednáních, která vedl spolu s místostarostou města na všech odděleních nemocnice. Po 

tomto vedení města nabylo přesvědčení, že on má předpoklady zvládnout nelehký úkol zklidnit a stabilizovat situaci 
v nemocnici a provést ji obdobím do výběru nového ředitele vzešlého z výběrového řízení. Ing. Cimický je člověk z vedení 

společnosti, ekonom, který je akceptovatelný pro uvedený cíl, vést nemocnici ve zjitřené atmosféře. Sdělil, že se vedení města 
zavázalo poskytnout mu podporu pro všechna jednání, která povedou ke stabilizaci situace.  
Dále uvedl, že ještě v květnu 2021, před rezignací Ing. Bubly, byly podány bohužel tři výpovědi z PP z řad lékařů interního 
oddělení – pana primáře a dvou dalších lékařek. 1.6.2021 a v následujících dnech byly podány další výpovědi na tomto 
oddělení, a to postupně do patnácti sester a pěti dalších lékařů. Sdělil, že Ing. Cimický vede jednání na jednotlivých 

odděleních nemocnice, přičemž logicky (z hlediska vývoje) zvlášť se zaměřením na interní oddělení.  Písemně se obrátil na 
všechny zaměstnance, kteří podali výpovědi s osobním přáním, aby přehodnotili své výpovědi a tyto vzali zpět.  
K personálním záležitostem dále starosta uvedl, že k 31.5.2021 skončil pracovní poměr, uplynutím výpovědní lhůty, primáři 
chirurgie MUDr. B. Pan primář obnovil pracovní poměr a od 1.6.2021 pokračuje v pracovním poměru i ve funkci primáře 
chirurgického oddělení. Do činnosti tohoto oddělení zasáhla akutní operace dalšího chirurga MUDr. B., který by měl 
nastoupit do práce po rekonvalescenci tento týden. Chirurgie se tedy vrátila do předchozího režimu odpovídajícího 
početnímu stavu, který trvá řadu měsíců.  
Co se týká interní oddělení, tak zde došlo k jistému omezení provozu a uzavření části oddělení, vzhledem k podaným 

výpovědím. Podrobnější informaci o řešení situace sdělí Ing. Cimický.  

Sdělil, že se tak podařila se i obměna na některých primářských postech dalších oddělení, která jsou pro nemocnici rovněž 
významná a bez nichž by poskytovaná péče nebyla komplexní.  

Starosta také sdělil, že s panem ředitelem Cimickým a radní pro zdravotnictví MUDr. Mandákovou vedli jednání v ON Kolín 

s panem ředitelem Chudomelem, aby ho (i za přítomnosti ekonomického náměstka ON Kolín pana Ing. U.) informovali o 

aktuální situaci v nemocnici v Čáslavi a o tom, jak bude v letních měsících zajištěn provoz.  

Dále uvedl, že primární zájem ON Kolín, ale i Středočeského kraje je na tom, aby nemocnice v Čáslavi řádně fungovala 
v původním rozsahu. Z toho vyplývá i vyjádření paní hejtmanky, které osobně sdělila, že SK se znepokojením sleduje situaci 
v nemocnici v Čáslavi a má zájem na stabilizaci sítě zdravotnických zařízení, a to nejen těch zřizovaných krajem.  

Starosta také zmínil, že kraj vyhlásil dotační program za celkem 25 mil. Kč pro městská a soukromá zdravotnická zařízení, 
z čehož by Čáslav mohla čerpat dotaci v rozsahu do 2 mil. Kč na investice a přístrojové vybavení. Čáslavská nemocnice byla 

úspěšná v podané žádosti o dotaci z projektu REACT EU, z kterého by mohla čerpat více jak 96 mil. Kč.  
Dále reagoval na mail, který obdrželi všichni zastupitelé (vč. pana ředitele Cimického) dnes v noci od MUDr. H., který se 

vyjádřil k situaci za zaměstnance interního oddělení.  
Uvedl, že by velmi uvítal, kdyby se dopracovali ke stavu, kdy se bude plně respektovat rozdělení kompetencí, které náleží 
zřizovateli nemocnice, řediteli a jejímu vedení, primářům jednotlivých oddělení, které patří zaměstnancům. Nekomentoval 

jednotlivé pasáže mailu, soustředil se na důležité oblasti, kde nalezl u s MUDr. Havelkou shodu. Jednou z těch oblastí je 

přijetí pandemického plánu. Dále stabilizace situace oddělení chirurgie a interny. 

Starosta zmínil také ještě jednu důležitou informaci - problematika akreditací pro oddělení chirurgické, interní, pediatrické a 

gynekologicko-porodnické. V roce 2019 byl osloven ministr zdravotnictví dopisem, kterým vedení nemocnice a vedení města 
žádalo o podporu pro získání akreditací pro tato oddělení. Pan ministr město a nemocnici následně navštívil. Akreditace 
jsme v tu dobu bohužel nezískali. S panem ministrem poté ještě písemně komunikoval v červenci a srpnu, kdy se od něho 
dozvěděl, že žádostem o akreditace kmenů chirurgického, interního, pediatrické a gynekologicko-porodnického nelze 

vyhovět. 
Následovalo dlouhé období podaných odvolání, nespočet jednání, na jehož konci je sdělení, že jsme obdrželi akreditace pro 
chirurgii a internu, obdržení akreditace pro pediatrii by mělo být otázkou vyřízení nezbytných písemných formalit. 
Podmínkou získání akreditace pro gynekologicko-porodnické oddělení je počet 600 porodů ročně. Uvedl, že akreditace 

znamená možnost získat do nemocnice mladé lékaře, a umožnit, aby se minimalizovala nutnost stáží mimo „domovské“ 
pracoviště lékaře.  
Zmínil také, že byly podniknuty jisté kroky, které chod některých oddělení poznamenal. Sdělil, že získat erudovaného chirurga 
do naší nemocnice je mnohem těžší, než bylo myšleno. Nejen vedení města dobře ví, že je potřeba posílit početní stav 
chirurgů, stejně závažná je aktuální situace na oddělení interny.  
Uvedl, že pan Ing. Cimický opakovaně prohlásil, že chce zaměstnance stmelit a podává ruku pro společnou práci. Jeden 
člověk to sám nezvládne. Záleží na všech, zda podanou ruku ke spolupráci hodlají přijmout. Bez zaměstnanců, kteří jsou 
pilířem poskytované péče, se žádná nemocnice neobejde. 
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Starosta ukončil svou informaci tím, že záleží na tom, zda najdeme společnou vůli toto období překlenout, navázat na to 
dobré, co tu bylo za léta vybudováno a pro budoucnost nemocnice, pro zajištění péče o obyvatele regionu, ale i pro uchování 
pracovních míst mnoha lékařů, sester a ostatního personálu nemocnice a nezmaření rozsáhlých investic, které byly do 
nemocnice po dlouhá léta investovány z rozpočtu města i z dotačních titulů. 
 

Jako host se účastnil zasedání Ing. J. Cimický, nově pověřený ředitel MěN v Čáslavi. Také on uvedl aktuální informace 

k nemocnici v Čáslavi, dále sdělil informace o tom, z jakého důvodu a proč byl pověřen prozatímním vedením. Uvedl dále své 

budoucí cíle. Sdělil informace k jeho již realizovaným krokům, které od svého pověření provedl, sdělil aktuální personální 
stav v nemocnici a stav ve vztahu k cílům, které si dal. Představil finanční sumář k 31.5.2021, personální sumář k 31.5.2021, 

ukazatele výkonnosti k 31.5.2021, silné stránky MěN v Čáslavi. Podrobnosti – viz. příloha.  
 

ROZPRAVA: 

M. Urban: Uvedl, že toto je skutečně vážná věc. Doufá, že dojde k určitě stabilizaci. Za sebe sděluje, že jsou všichni 
připraveni nově pověřeného pana ředitele podpořit.  
Uvedl, že klíčový problém je nedostatek lékařů a sester. Dle informací, které zde byly sděleny je situace špatná, výpovědi, 
které byl podány prozatím stále platí, což je špatné. 
Uvedl, že řešit situaci až v září na zastupitelstvu, je nevhodná, zdá se mu to pozdě. Doufá, že se to podaří dříve. Navrhoval, 

zda by nebylo dobré svolat mimořádné opatření dříve. Přiblížit komunikaci nemocnice. Nemocnice ztrácí kredit a pokud to 
takto půjde dál, povede to k dalšímu zhoršení. 
Poděkoval Ing. Cimickému. 
Starosta: Uvedl, že komunikace mezi všemi probíhala v době pandemie velmi dobře, proto bude jistě schopnost a snaha 
komunikovat i nadále. Apeluje na všechny, aby nešířili nesmyslné informace, nešířili lživé informace. 
D. Tichý: Nabídl pomoc ze školství… Poskytnout informace z lékařství, z nemocnice studentům. Podchytit jejich příp. zájmy 
o „doktořinu“, sledovat je a motivovat.   
 

Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.  
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace z(o) Městské nemocnici v Čáslavi. 
 

18:50 hod. - odchod Ing. Jaromíra Strnada 

18:50 – 19:00 hod. - přestávka 

 

Průjezd nadměrných nákladů městem Čáslav (výstavba nového jaderného zdroje v elektrárně Dukovany) 
Starosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti k dané zprávě.   
Doplňující informace přednesli zástupci spol. Elektrárna Dukovany II, a.s. - p. Valeš, p, Svoboda, p. Lukáš. Příloha – viz. 

příloha). 
Starosta: Poděkoval za prezentaci, vyjádřil se k jednáním, která byla již vedena. Uvedl, že prozatím vedení není připraveno 
podpořit jakoukoliv variantu průjezdů. Doplnil, že se jedná o zásahy do majetku města, do majetku občanů a vedení města 
v žádném případě nechce dopustit, aby došlo k (dalším) nepokojům mezi občany. 
M. Urban: Připomněl opravu mostů na čáslavském obchvatu. Opravy za několik milionů, které by v případě daných přeprav 
byly vlastně zbytečné. 
D. Mikš: Dotazoval se na podepření mostů (jedna z variant) – na jak dlouho a jak vypadá takové podepření? Zda se tím 
omezí provoz na obchvatu a na jak dlouho?  

p. Lukáš: Popsal zhruba, jak takové podepření vypadá – prostorová ocelová konstrukce, která je opírána o základovou 

konstrukci, postavené podpěry, mechanizace. Vlastní provoz pod mostem je téměř uzavřen.   
Časové omezení nelze prozatím určit. 
p. Valeš: Doplnil informace kolegy.  

 

Občan: Dotazoval se, kdo zaručí, že nedojde ke zničení inženýrských sítí vedených pod komunikacemi, které vedou po 

projednávaných trasách? 

p. Valeš: Sděluje informace k zatížení komunikací, k inženýrským sítím. Uvedl, že by neměla být obava. Sítě jsou 
dimenzovány pro „klasické“ zatížení. 

 

D. Mikš: Dotazoval se, pokud budou podpírány mosty, komunikace pod nimi budou uzavřené? Jak dlouho? 

p. Valeš: Uvedl, že nedokáže momentálně sdělit časové omezení. Vše je ve fázi přípravy. 
 

F. Velímský: Dotazoval se na geologický průzkum, proměření zemním radarem, detekce inženýrských sítí apod.? Zda budou 

komunikace proměřovány? Zda budou prováděny zátěžové zkoušky? Zda budou informace poskytnuty? 

p. Valeš: Poděkoval za dotaz. Uvedl, že komunikace je nejdůležitější. Dané by se určitě mohlo (mělo) řešit. Sdělil zkušenosti 
z jiných přeprav.  
 

Občan (p. H.): Dotazoval se, zda je ČEZ součástí stavebního řízení?  
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p. Valeš: Uvedl, že ČEZ obecně není zapojován do stavebního řízení, pouze tam, kde je dotčen pozemky (ČEZ Distribuce 

tam, kde je dotčena sítí). 

Upozornil, že oni zde nejsou za skupinu ČEZ, ale za Elektrárnu Dukovany II, a.s.  – Ti jsou součástí řízení tam, kde jsou 
dotčeni pozemky.  
 

Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.  
 

Starosta: Sdělil, že došlo k upřesnění (rozšíření) usnesení. 
 

J. Havlíček: Přednesl svůj návrh na usnesení:  

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, 
„… v případě výběru jiné varianty Zastupitelstvo města Čáslavi neschvaluje vedení objízdné trasy pro tranzitní kamionovou 

dopravu přes město Čáslav.“  
 

M. Jusko (návrhová komise): Přednesl nový návrh na usnesení:  

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.  
3) Zastupitelstvo města pověřuje vedení města jednáním se zástupci společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s. a Skupiny 
ČEZ, a.s. se správními orgány, v jejichž kompetenci bude rozhodovat o variantě transportu nadrozměrných a těžkých 
komponentů pro výstavbu nového jaderného zdroje v elektrárně Dukovany s cílem nalezení řešení situace včetně opatření 
sloužících k eliminaci či snížení negativních vlivů transportu nadrozměrných a těžkých komponent touto společností s tím, že 
stanovisko, které zaujme po jednání s těmito správními orgány náleží zastupitelstvu města.  
M. Urban: Nerozuměl novému návrhu, požádal o opětovné přečtení.  
M. Jusko: Znovu přečetl návrh na usnesení. 
M. Urban: Uvedl, že se mu nezdá bod 3. 
Starosta: Vysvětlil nový návrh na usnesení.  
Místostarosta: Vysvětlil zjednodušeně dané usnesení. 

M. Urban: Uvedl, že se mu dané usnesení nezdá, raději by zvolil usnesení bez posledního bodu: 

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.  
 

Starosta: Navrhl hlasovat o návrhu na usnesení: 

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.  
Hlasování:   
pro: 19                                proti:             zdrželo se:                                                  nehlasovalo:  

PRO: 

Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 Jitka Polmanová Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová 

Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský   

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/45/2021. 
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Závěrečný účet Města Čáslavi za rok 2020 
Místostarosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  
ROZPRAVA: 

--- 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
Hlasování:   
pro: 18                                       proti:                zdrželo se:                                  nehlasovalo: 1 
PRO: 

Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková MUDr. Martin Novák  Jitka Polmanová 

Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová Ing. Milan Urban 

Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský     
 

NEHLASOVALO: 

Mgr. Daniel Mikš       

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/46/2021. 
 
Schválení účetní závěrky Města Čáslavi k 31.12.2020 
Místostarosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  
ROZPRAVA: 

--- 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
Hlasování:   
pro: 19                                       proti:                              zdrželo se:                                                 nehlasovalo:  
PRO: 

Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 Jitka Polmanová Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová 

Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský   

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/47/2021. 
 
Schválení zadání přezkoumání hospodaření Města Čáslavi za rok 2021 auditorské společnosti 
Místostarosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  
ROZPRAVA: 

--- 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
Hlasování:   

pro: 19                                     proti:                zdrželo se:                                                                nehlasovalo:  
PRO: 

Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 Jitka Polmanová Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová 

Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský   

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/48/2021. 
 

Rozpočtové opatření č. 3/2021 
Místostarosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  
Rekapitulace: upravené příjmy 367.276,84 tis. Kč, upravené výdaje 407.452,10 tis. Kč, financování plus 40.175,26 tis. Kč. 
ROZPRAVA: 

--- 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
Hlasování:   
pro: 19                                     proti:                zdrželo se:                                                                nehlasovalo:  
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PRO: 

Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 Jitka Polmanová Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová 

Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský   

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/49/2021. 
 
Změna č. 4. Územního plánu Čáslav  
Místostarosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  
ROZPRAVA: 

--- 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny  

Hlasování:   

pro: 18                                     proti:                zdrželo se:                                                                nehlasovalo: 1  
PRO: 

Mgr. Tomáš Hasík Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček  Martin Horský 

 Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák  Jitka Polmanová 

Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová Ing. Milan Urban 

Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský     
 

NEHLASOVALO:  

Ing. Jiří Havlíček, MBA       

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/50/2021. 
 
Možné budoucí pozemkové úpravy v k.ú. Čáslav 
Místostarosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  
ROZPRAVA: 

--- 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

Hlasování:   
pro: 18                                      proti:                zdrželo se:                                                nehlasovalo: 1 
PRO: 

Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová 

Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová Ing. Milan Urban 

Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský     
 

NEHLASOVALO:  

MUDr. Martin Novák       

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/51/2021. 
 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
Starosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  
ROZPRAVA: 

J. Havlíček: Dotazoval se na přílohu. Zda se něco měnilo s počty kontejnerů nebo jde jen o sběrný dvůr? 

Místostarosta: Uvedl, že proběhla celková aktualizace počtu kontejnerů ve městě Čáslavi. 
 

F. Velímský: Požadoval dodat obrazovou přílohu stanovišť kontejnerů. 

 

Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
Hlasování:   
pro: 16                                      proti: 1               zdrželo se:  1                                              nehlasovalo: 1 
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PRO: 

Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček  Martin Horský 

 Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová Mgr. David Tichý 

MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský 
 

PROTI: 

Mgr. Tomáš Hasík       
 

ZDRŽELO SE: 
Ing. Milan Urban       

 

NEHLASOVALO: 

MUDr. Martin Novák       

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/52/2021. 
 
Rozdělení příspěvku od AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na rok 2021 
Starosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  
ROZPRAVA: 

--- 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
Hlasování:   
pro: 18                                      proti:               zdrželo se:                                                nehlasovalo: 1 

PRO: 

Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová 

Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová Ing. Milan Urban 

Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský     
 

NEHLASOVALO: 

MUDr. Martin Novák       

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/53/2021. 
 

Záměr nabýt pozemek p.č. 341/9 a pozemek p.č. 2117/37 v k.ú. Čáslav 
A. Krúpová předložila důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti.  

ROZPRAVA: 

J. Havlíček: Dotazoval se, jak je to s pozemky z pravé strany (směrem ke Kauflandu). Kdo jsou vlastníci? 

Místostarosta: Odpověděl, že ve vlastnictví města je „popraviště“ (malý obdélníček) a cyklostezka. Snaha města pozemky 

zcelovat, tudíž vykupovat od soukromých majitelů. A to nejen proto, že se město o některé pozemky stará a nejsou v jeho 

majetku.  

J. Havlíček: Dotazoval se, zda město neuvažuje vykoupit zbylé pozemky? 

Místostarosta: Uvedl, že město oslovilo více majitelů k odkupu jejich pozemků, nedokáže momentálně říct, jaké konkrétní to 

jsou. 
 

Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
Hlasování:   
pro: 18                                      proti:               zdrželo se:  1                                              nehlasovalo:  
PRO: 

Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 Jitka Polmanová Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová 

Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D.     
 

ZDRŽELO SE: 
Mgr. Jaroslav Vostrovský       

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/54/2021. 
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Záměr odkoupit pozemek p.č. 2444/9 v k.ú. Čáslav 
A. Krúpová předložila důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti.  

ROZPRAVA: 
--- 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
Hlasování:   
pro: 19                                      proti:               zdrželo se:                                                nehlasovalo:  
PRO: 

Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 Jitka Polmanová Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová 

Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský   

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/55/2021. 
 

Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 208/16 v k.ú. Čáslav 
A. Krúpová předložila důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti.  

ROZPRAVA: 
--- 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
Hlasování:   
pro: 18                                      proti:               zdrželo se:                                                nehlasovalo: 1 

PRO: 

Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 Jitka Polmanová Mgr. David Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová Ing. Milan Urban 

Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský     
 

NEHLASOVALO:  

MUDr. Lukáš Tichý       

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/56/2021 
 

Nabytí pozemku p.č. 862/6 a pozemku p.č. 862/8 v k.ú. Čáslav 
A. Krúpová předložila důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti.  

ROZPRAVA: 
--- 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
Hlasování:   

pro: 17                                      proti:               zdrželo se:  2                                              nehlasovalo:  

PRO: 

Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš Mgr. David Tichý 

MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. 

Mgr. Jaroslav Vostrovský       
 

ZDRŽELO SE: 
MUDr. Martin Novák  Jitka Polmanová     

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/57/2021. 
 

Nabytí spoluvlastnického podílu na pozemku p.č.st. 494/1 + učinění nabídky na odkup spoluvlastnického podílu na 
pozemku p.č. st. 494/1 
A. Krúpová předložila důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti.  

ROZPRAVA: 

D. Mikš: Dotazoval se, zda se bude jednat i s dalším podílovým spoluvlastníkem o odkupu? 
A. Krúpová: Sdělila, že ano.  

 

Další dotazy a připomínky nebyly vzneseny. 
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Hlasování:   
pro: 19                                      proti:               zdrželo se:                                                nehlasovalo:  

PRO: 

Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 Jitka Polmanová Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová 

Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský   

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/58/2021 
 
Záměr prodat část pozemku p.č. 521/6 v k.ú. Čáslav 
A. Krúpová předložila důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti.  

ROZPRAVA: 
--- 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
Hlasování:   
pro: 18                                    proti:               zdrželo se:                                                nehlasovalo: 1 
PRO: 

Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková MUDr. Martin Novák  Jitka Polmanová 

Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová Ing. Milan Urban 

Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský     
 

NEHLASOVALO: 

Mgr. Daniel Mikš       

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/59/2021 

 
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 
A. Krúpová předložila důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti.  

ROZPRAVA: 
--- 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
Hlasování:   

pro: 18                                    proti:               zdrželo se:                                                nehlasovalo: 1 
PRO: 

Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková MUDr. Martin Novák  Jitka Polmanová 

Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová Ing. Milan Urban 

Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský     
 

NEHLASOVALO: 

Mgr. Daniel Mikš       

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/60/2021. 
 
Revokace usnesení č. ZM/34/2021 + uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky v bytovém domě v ul. Prokopa 
Holého v Čáslavi 
A. Krúpová předložila důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti.  

ROZPRAVA: 
--- 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
Hlasování:   

pro: 19                                     proti:               zdrželo se:                                                nehlasovalo:  
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PRO: 

Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 Jitka Polmanová Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová 

Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský   

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/61/2021. 
 

Založení SVJ Prokopa Holého 2086 a 2087, Čáslav 
A. Krúpová předložila důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti.  

ROZPRAVA: 
--- 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
Hlasování:   

pro: 19                                     proti:               zdrželo se:                                                nehlasovalo:  
PRO: 

Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 Jitka Polmanová Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová 

Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský   

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/62/2021. 
 
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 
M. Mandáková předložila důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti.  

ROZPRAVA: 
--- 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.  
Hlasování:   
pro: 18                                     proti:               zdrželo se:                                                nehlasovalo: 1 
PRO: 

Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 Jitka Polmanová Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová 

Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský     
 

NEHLASOVALO: 

Ing. Milan Urban       

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/63/2021. 
 

Program regenerace městské památkové zóny pro rok 2021 
F. Velímský předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  

ROZPRAVA: 
--- 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

Hlasování:   
pro: 18                                     proti:               zdrželo se:                                                nehlasovalo: 1 
PRO: 

Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský  Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 Jitka Polmanová Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová 

Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský     
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NEHLASOVALO: 

Ing. Milan Urban       

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/64/2021. 
 

Program kultura, spolková činnost a cestovní ruch - Poskytnutí dotací z rozpočtu města na r. 2021 
F. Velímský předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  

ROZPRAVA: 
--- 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

Hlasování:   
pro: 14                                     proti:               zdrželo se: 3                                   nehlasovalo: 2 
PRO: 

Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Bohumila Chalupová Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová Mgr. Daniel Mikš 

MUDr. Martin Novák  Jitka Polmanová Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý 

MUDr. Miroslava Tvarohová Mgr. Jaroslav Vostrovský     
 

ZDRŽELO SE: 
 Martin Horský JUDr. Vlastislav Málek Mgr. Filip Velímský, Ph.D.   

 

NEHLASOVALO: 

MUDr. Michaela Mandáková Ing. Milan Urban     

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/65/2021. 
 
Dotazy a připomínky zastupitelů 
M. Horský: Předal informace z komunikace s panem Palečkem (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha) k přípravným 
pracím na akci „Oprava objízdné trasy - Časlav obchvat mosty 38-049, 38-050, 38-051“: 

• DIAGNOSTIKA 

- provedena diagnostika vozovky (vrty /sondy – terénní práce) 

- tento týden laboratorní zkoušky 

- do konce měsíce prvotní návrh dle diagnostiky a následně jednání všech zúčastněných stran 

• ZAMĚŘENÍ 
- provedeno zaměření v délce 4 km 

- doměření v délce cca 1 km (v intravilánu města) je nutno provést jinou metodou včetně lokálních oprav a inž. sítí. 
Bude provedeno do konce měsíce 

- predikovat přesné termíny otevřeného výběrového řízení je velmi obtížné, slíbeno, že v rámci možností se je pokusíme 
nastavit na co nejnižší úrovni požadovaných zákonných lhůt.  
 

Pokud se bude vycházet z předpokladu, že max. do 15.7.2021 bude k dispozici koncept dokumentace, tak se ŘSD pokusí 

s příslibem pozdější úpravy a doplnění maximálně urychlit interní schvalovací proces na zadání veřejné zakázky. V případě 
optimistického odhadu by rádi tímto procesem prošli do konce července 2021, poté bude nezbytné (před finálním 

schválením) doplnit čistopis dokumentace. Po následném vypsání VZ je nejkratší možná lhůta pro podání nabídek cca 15 
pracovních dní. (Tato se ovšem může výrazně prodloužit v případě obdržení žádostí o dodatečné informace od uchazečů). 
Dále bude následovat rozhodnutí o výběru nejvhodnějších uchazeče a nezbytná 15 ti denní lhůta pro odvolání.  
Výše uvedené termíny jsou bohužel pro případ ideálního průběhu soutěže. Dle našich aktuálních zkušeností jsou v současné 
době průměrné lhůty pro zadání obdobných zakázek zhruba 3 měsíce.   
V tomto velmi urgentním případě lze tedy optimisticky doufat v minimální snad ne nereálnou lhůtu 2 měsíců.  
 

Dále uvedl, že zástupci města se snaží komunikovat a apelovat na zástupce ŘSD, aby do konce letošního roku opravy 
komunikací v našem městě proběhly. 
 

Následně sdělil informace k opravě přejezdu vlečky u Zenitu: 
Přejezd je ve vlastnictví společnosti Starbright s.r.o. (nikoliv ve vlastnictví města), která je v exekučním řízení.  
Exekutorský úřad městu sdělil, že 29.5.2020 se společností Starbright s.r.o. proběhl soud a s vedením města tedy nemohli nic 

řešit.  
Dalším krokem tedy bylo oznámení havarijního stavu Drážnímu úřadu, který vyzval město Čáslav i společnost Starbright 
s.r.o. k jednání o řešení opravy. 
Z tohoto jednání v lednu 2021 vyplynulo, že vlastník přejezdů dne 5.1.2021 uzavřel „Smlouvu o výpůjčce dráhy – železniční 
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vlečky Starbright s.r.o.“ se společností Muzeum Technických Zajímavostí z.s.  
Ta se po vzájemné dohodě zavázala, že havarijní stav přejezdů v nejkratší možné době odstraní a do 31.3.2021 dodá 
Drážnímu úřadu zpracovaný elaborát technologie práce a harmonogram prací spojený s nutnou opravou přejezdové 
konstrukce železničního přejezdu (ul. Pražká i ul. Chotusická). 
Jelikož uvedené podklady nebyly doloženy v daném termínu, zahájí Drážní úřad správní řízení. Právě Drážní úřad má jako 
jediný kompetence k zajištění opravy a nyní čekáme na jeho další kroky.  
 

D. Mikš: Dotazoval se na dopis ze dne 26.5.2021 od advokátní kanceláře Janák, který dostal městský úřad (starosta), on a 
JUDr. Krúpová - zda bude město nějak reagovat?  
Starosta: Uvedl, že dopis takto přišel (byl takto adresován), proto byl dále předán. Zmínil, že v dopise jde o „kauzu odpadů“, 
jde zde o vyjádření právního zástupce jednoho z aktérů, který se domnívá, že spor je marný a v případě neúspěchu budou 
požadovat náhradu právních nákladů.  
Uvedl, že město jedná s péčí řádného hospodáře, rozhodně si nemyslí, že daná kauza je marná. Dále dodal, že daná kauza 
ještě zdaleka není skončena. Jedná se a řeší i nadále. 
D. Mikš: Dotazoval se, zda se bude na dopis odpovídat? 

Starosta: Ostatní členové mohou být o dopise informováni a seznámeni.  

Místostarosta: Doplnil informace k příjmům města za uložení odpadů.  
M. Urban: Požadoval vypnutí časového „pípání“. 
Starosta: Sdělil, že pokud k sobě budou zastupitelé ohleduplní, určitě toto není problém. Stačí být jen k sobě vlídní, 
komunikovat s ohledy na ostatní.  
 
21:10h – ukončeno jednání 
 

Na konci dnešního zasedání bylo přítomno 19 členů zastupitelstva města. 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Tomáš Hasík a paní Jitka Polmanová 

Zápis vyhotovila: Zdeňka Veselá  

Návrhová komise: Mgr. Martin Jusko a MUDr. Lukáš Tichý 
 

PŘÍLOHY: Usnesení – č.j.: MěÚ/20044/2021/SEK 

                   Listina přítomných zastupitelů 

                   Pozvánka ze dne 11.6.2021 

                   Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM ze dne 19.4.2021, č.j.: Číslo jednací: MěÚ/11723/2021/SEK  
                   Důvodové zprávy č. 1 – 21 

                

 

 

 
                

 

 

 
 

 

 

 

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

 

 

 

Ověřovatelé: 
 

 

 
                

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

 

 

 

 



17 

 

 

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČÁSLAVI ZE DNE 21.6.2021 

USNESENÍ USNESENÍ číslo 

 Hlasování pomocí elektronického systému ZM/39/2021 
 Ověřovatelé zápisu ZM/40/2021 
 Členové návrhové komise ZM/41/2021 
 Program dnešního zasedání ZM/42/2021 
 Průběh zasedání ZM/43/2021 
 Prodloužení bodu Dotazy a připomínky občanů ZM/44/2021 
 Průjezd nadměrných nákladů městem Čáslav (výstavba nového jaderného zdroje v elektrárně Dukovany) ZM/45/2021 
 Závěrečný účet Města Čáslavi za rok 2020 ZM/46/2021 
 Schválení účetní závěrky Města Čáslavi k 31.12.2020 ZM/47/2021 
 Schválení zadání přezkoumání hospodaření Města Čáslavi za rok 2021 auditorské společnosti ZM/48/2021 
 Rozpočtové opatření č. 3/2021 ZM/49/2021 
 Změna č. 4. Územního plánu Čáslav ZM/50/2021 
 Možné budoucí pozemkové úpravy v k.ú. Čáslav ZM/51/2021 
 Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství ZM/52/2021 
 Rozdělení příspěvku od AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na rok 2021 ZM/53/2021 
 Záměr nabýt pozemek p.č. 341/9 a pozemek p.č. 2117/37 v k.ú. Čáslav ZM/54/2021 
 Záměr odkoupit pozemek p.č. 2444/9 v k.ú. Čáslav ZM/55/2021 
 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 208/16 v k.ú. Čáslav ZM/56/2021 
 Nabytí pozemku p.č. 862/6 a pozemku p.č. 862/8 v k.ú. Čáslav ZM/57/2021 
 Nabytí spoluvlastnického podílu na pozemku p.č.st. 494/1 + učinění nabídky na odkup spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 
st. 494/1 

ZM/58/2021 

 Záměr prodat část pozemku p.č. 521/6 v k.ú. Čáslav ZM/59/2021 
 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 ZM/60/2021 
 Revokace usnesení č. ZM/34/2021 + uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky v bytovém domě v ul. Prokopa Holého v 
Čáslavi ZM/61/2021 

 Založení SVJ Prokopa Holého 2086 a 2087, Čáslav ZM/62/2021 
 Návrh na poskytnutí dotace v sociální oblasti a zdravotnictví, dle kritérií schválených radou města pro rok 2021 a individuální 

dotace 
ZM/63/2021 

 Program regenerace městské památkové zóny pro rok 2021 ZM/64/2021 
 Program kultura, spolková činnost a cestovní ruch - Poskytnutí dotací z rozpočtu města na r. 2021 ZM/65/2021 

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

 

 

 

Ověřovatelé: 
 

 

 
                

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

 



1

Mé pověření řízením MNČ

• krátkodobé působení na pozici ekonomického náměstka

• nezatíženost dlouholetými vazbami a animozitami mezi jednotlivci a odděleními

• schopnost naslouchat lidem a hledat vhodné řešení pro nemocnici

Cíle v tomto přechodném období
 zklidnit emoce a vyhrocenou situaci a stabilizovat nemocnici do doby nástupu nového 

ředitele (bezprostředně řešit situaci na interním oddělení)

 zajistit běžný provoz nemocnice v letním období (poskytování běžné zdravotní péče, 

provoz v době dovolených, péče o COVID pacienty, očkování, testování aj.)

 odstínit chod nemocnice od dopadu místní politiky

 pokračovat v realizaci projektů zajišťujících další rozvoj nemocnice – zejména 

personální posílení některých oddělení, dále projekty investiční (REACT-EU)
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Mnou realizované kroky směrem k cílům

• Osobní schůzky a vyjednávání s kolegy v nemocnici:

 vedoucí pracovníci všech oddělení

 větší schůzky se zaměstnanci některých oddělení (Interna, Chirurgie, ARO)

 řada individuálních schůzek mezi čtyřma očima (lékaři, sestry, ostatní pracovníci)

 dopis pro zaměstnance MNČ

• Komunikace s externími subjekty – jednoznačný zájem o stabilizaci situace v MNČ

 KÚSK – odbor zdravotnictví

 ONK – osobní schůzka s ředitelem a ekonomickým náměstkem
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Aktuální stav ve vztahu k cílům

• podané výpovědi na interním oddělení – aktuální situace

• probíhající očkování a testování PCR+AG testy

• příprava na „letní provoz“: lůžková oddělení, ambulance řešení pro nemocnici

• COVID: akt. vývoj, zajištění péče o covidové pacienty, příprava pandemického plánu

• personální oblast: 

• Lékaři - nutné posílení na odd. Chirurgie (najít tým 2-3L), Interny (primář, 

kardiolog), Rehabilitace (primář), dále dlouhodobě L pro ARO, GYN-POR…

• Sestry – do provozu chybí ~5-10 úvazků (endoskopie, interní amb., lůžka A+JIP, 

chir. instrumentářka, laborantka HTO, fyzio na amb. atd.) – možné nástroje

• Ostatní provozní pozice (např. v souvislosti s realizací projektu REACT-EU)
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Finanční sumář k 31.5.2021
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Finanční sumář k 31.5.2021
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Personální sumář k 31.5.2021
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Ukazatele výkonnosti k 31.5.2021
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Ukazatele výkonnosti k 31.5.2021
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Ukazatele výkonnosti k 31.5.2021
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Ukazatele výkonnosti k 31.5.2021
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Ukazatele výkonnosti k 31.5.2021
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Silné stránky MNČ

• Rozsah a komplexnost poskytované zdravotní péče („5-oborová nemocnice“)

• Postavení nemocnice v regionu spádové oblasti

• Kvalifikovaný personál

• Špičkové technické vybavení s výhledem na další rozvoj

• Rekonstruované prostory většiny oddělení v minulých letech

• Finanční podpora města jakožto zřizovatele

• Management kvality procesů s cílem akreditace

• Akreditované pracoviště pro vzdělávání lékařů (interna, chirurgie, pediatrie)
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DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

DRŽME SI PALCE !



JINDŘICH LUKÁŠ/DOPRAVA NTK/03.06.2021

DOPRAVA NADROZMĚRNÝCH A 
TĚŽKÝCH KOMPONENT PRO NOVÝ 
JADERNÝ ZDROJ DUKOVANECH
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• Seznámení se záměrem nového jaderného zdroje v elektrárně Dukovany (NJZU EDU) a se 
související problematikou transportu nadrozměrných a těžkých komponent (NTK)

• Podání informace o přípravě trasy NTK a nových skutečnostech od minulého jednání v Čáslavi

CÍL A ÚČEL JEDNÁNÍ



3

• EDUII patří do skupiny ČEZ

• Posláním společnosti je zajistit přípravu a realizaci výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě a 
jeho následný bezpečný provoz

• Důležitou součástí přípravy projektu je i příprava trasy pro dopravu NTK

• Vlastní dopravu zajistí vybraný dodavatel nového zdroje a jím pověřená přepravní firma

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ELEKTRÁRNA DUKOVANY II
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• Usnesení vlády ČR č. 362 ze dne 18. 05. 2015 – STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE (SEK)

• Usnesení vlády ČR č. 419 ze dne 03. 06. 2015 – NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN (NAP JE)

• Usnesení vlády ČR č. 739 ze dne 23. 10. 2017– O PŘÍPRAVĚ OPATŘENÍ PRO PŘEPRAVU NTK

• Rámcová a 1. prováděcí smlouva se státem z 28. 7. 2020

• Usnesení vlády ČR č. 755 ze dne 20. 7 2020 k financování nových jaderných zdrojů v České 
republice

• Zákon o přechodu k nízkouhlíkové energetice – probíhá schvalování

• Ze strany MPO a MV uvolněno rozeslání bezpečnostního dotazníku na tři uchazeče a dne 
21.6.2021 odesláno

VÝSTAVBA NJZ V ČR – PODPORA STÁTU
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ČINNOST PŘEDPOKLAD TERMÍNU

Stanovisko EIA 04/2019

Povolení k SÚJB k umístění stavby 03/2021

Podání žádosti o územní rozhodnutí k NJZ EDU 06/2021

Povolení SÚJB k výstavbě 12/2027

Stavební povolení k NJZ EDU 01/2029

Podpis smlouvy na NJZ EDU 07/2024

Předání staveniště dodavateli 03/2028

Připravenost trasy NTK k přepravě 11/2029

Přeprava NTK 2030 - 2032

Předání díla – 3. blok NJZ EDU 03/2036

HARMONOGRAM PŘÍPRAVY VÝSTAVBY NJZ EDU
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Nezbytnost přípravy ve značném časovém předstihu je vyvolána dlouhodobostí procesu 
veřejnoprávní povolovací přípravy a majetkoprávním zajištěním dotčených pozemků.
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TRASA PRO PŘEPRAVU NTK DO LOKALITY DUKOVANY

¨

• Předpokládaný počet průjezdů transportů NTK je cca 5-8x v období 2-3 let.
• Termín  transportu bude značně ovlivněn plavebními podmínkami Labe.

• Zpracováno několik studií
• Posuzovány i nestandardní 

způsoby dopravy
• Optimalizovaný výběr trasy

• Zohledněny technicko, ekonomicko, 
enviromentální a geopolitické aspekty při 
výběru trasy

Vybraná a 
schválená trasa
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Příprava úprav/opatření na dopravní infrastruktuře:

• Trvalá (44 opatření na vodní i silniční infrastruktuře – od Ústí n/L po Dukovany – připravující 
subjekty - ŘVC, ŘSD, Povodí Labe, Kraje Středočeský, Pardubický, Vysočina)

• Dočasná/provizorní (16 opatření na silniční i železniční síti – od Kobylnice po Velký Beranov)

• Operativní opatření (desítky – demontáž svodidel, zábradlí, SSZ, VO, zvednutí nebo přerušení 
el. vedení, přerušení trakce + výluka na železniční trati, podepření mostů, …)

Obce dotčené úpravami (místní úpravy, obchvaty):

Vinařice, Záboří n/L, Kobylnice, Čáslav, Skuhrov, Havl. Brod, Štoky, Jihlava, Brtnice, Zašovice, 
Okříšky, Třebíč, Slavětice.

Stávající jeden jaderný blok v EDU má výkon cca 500 MWe, nový blok je předpokládán s 
výkonem cca 1200 MWe. Došlo ke změnám na silnicích (nové mosty, MÚK) na železnicích 
(elektrifikace, bezbariérová nástupiště pro osobní dopravu).

TRVALÁ, DOČASNÁ A OPERATIVNÍ OPATŘENÍ, DOTČENÉ OBCE
PROČ JE VĚNOVÁNA POZORNOST TRASE NTK?
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• Celková hmotnost soupravy 895t (750t komponenta, 145t podvalník)

• Výška 9,0m (7,5m komponenta, 1,1 až 1,5m podvalník)

• Šířka 6,3m

• Délka 53,2m

• Počet náprav soupravy 80ks (20 řad * 4 dvojnápravy)

ZÁKLADNÍ PARAMETRY NÁVRHOVÉ PŘEPRAVNÍ SOUPRAVY
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Jedná se o části technologického zařízení elektrárny, které svými rozměry a hmotností nejsou 
přepravitelné v rámci standardních parametrů dopravní infrastruktury (plavební hloubka, 
podjezdné výšky mostů, podélné, příčné sklony, poloměry směrových oblouků silnice, průjezdný 
profil železnice a traťová třída) 

Příklady: tlaková nádoba reaktoru, parogenerátory, kompenzátor objemu, stator generátoru, 
blokový transformátor a další

Maximální parametry:

• Hmotnost 750t 

• Výška 7,5m 

• Šířka 9,0m

• Délka 35m

CO JE NADROZMĚRNÁ A TĚŽKÁ KOMPONENTA (NTK)?
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POSUZOVANÉ VARIANTY TRANSPORTU

• Nové mosty

• Objízdné trasy mostů

• Podepření mostů

• Kombinace výše uvedených opatření

OMEZENÍ

- omezení dopravy na silnici I/38 - částečná nebo 
úplná uzavírka, 

- výluky na žel. Vlečce a místní komunikaci 
(Čáslav –Chotusice)

- omezení dopravy na účelové komunikaci k ČOV

- omezení dopravy na silnice I/17 (Čáslav –
Chrudim) a žel. trati č.236 (Čáslav – Třemošnice) 
– uzavírka, výluka

- omezení dopravy na silnice II/337 (Čáslav –
Filipov) a dotčené žel. trati č. 230 ( Kolín – Havl. 
Brod) – uzavírka, výluky, náhradní autobusová 
doprava
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POSUZOVANÉ VARIANTY TRANSPORTU

POPIS OPATŘENÍ
- průjezd po silnici II/339 (ulice Pražská), silnici II/337 
(ulice Masarykova), Jeníkovská a výjezd na I/38

- nový most ev. č. 339-004 (přes Brslenku)

- dočasné opatření na kruhových objezdech 

(ul. Pražská a křížení ul. Pražská a  Masarykova)

- rozpojení trakce na železniční trati č. 230

OMEZENÍ
- krátkodobé omezení dopravy v průběhu transportu 
NTK

- dočasné stavební úpravy kruhových objezdů
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• Jednání s MDČR a KSUS o variantách

• Jednání o podmínkách transportu s městem Čáslav

DALŠÍ POSTUP
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PŘÍKLAD TRANSPORTNÍ SOUPRAVY
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PŘÍKLAD TRANSPORTNÍ SOUPRAVY
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PŘÍKLAD TRANSPORTU NTK.
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DĚKUJEME ZA POZORNOST 
PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY
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