
                         Číslo jednací: MěÚ/7466/2021/SEK 

 

 

Rada města Čáslavi 
 
 

USNESENÍ ze 6. zasedání konaného ve středu 10.3.2021 

 

 
 

RM/87/2021                                                                                                                    __                                                              Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z jednání RM 24.2.2021 a z MRM 4.3.2021 

Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2020  

a výsledku hospodaření za rok 2020 vč. přidělení do fondů: 

 a), b) Domov důchodců Čáslav 

 c), d) Dům dětí a mládeže Čáslav 

 e), f) Mateřská škola Čáslav 

 g), h) Městské muzeum a knihovna Čáslav  

ch), i) Městská nemocnice Čáslav  

 j), k) Základní škola Čáslav, Masarykova 357 

 l), m) Základní škola Čáslav, nám. J. Žižky z Trocnova 182 

 n), o) Základní škola Čáslav, Sadová 1756 

 p), q) Základní umělecká škola J. L. Dusíka Čáslav 

Nadlimitní veřejná zakázka 

„3. etapa rekonstrukce budovy Dusíkova divadla v Čáslavi“ - Pověření komise 

Podlimitní veřejná zakázka 

„Cyklostezka Čáslav - Filipov“ – Dodatek č. 1 ke Smlouvě 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – světelné signalizační zařízení při výjezdu RZS“ – Zahájení zadávacího řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Restaurování Klasicistní kamenné kašny se čtyřmi sochami v Čáslavi na náměstí J. Žižky z Trocnova“ – Zahájení zadávacího řízení 

Veřejné zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – odstavná plocha na pozemku 2117/51“ – Výběr zhotovitele 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – rekonstrukce ul. Jana Roháče z Dubé“ – Výběr dodavatele 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Oprava pochozí střechy – ZŠ Sadová“ – Výběr dodavatele 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Uzavření Smlouvy č. 2058112/2020 a Dodatku č. 1“ – STAVMAT STAVEBNINY a.s. 

Schválení uzavření Smlouvy a spolupráci mezi MgA A. Formanem a MgA N. Procházkovou 

Schválení delegace podpisů na Smlouvách o nájmu hrobového místa 

Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Čeplova a částí místních komunikací v ul. Jahodová, Šeříková, Zahradní, Jiřinová, Lipová, Květinová +   

  přechodná oprava provozu na místních komunikací v ul. Čeplova, Jahodová, Za Rybníkem, Růžová, Šeříková, Jiřinová, Zahradní, Na Vyhlídce,  

  Lípová, J. Kratochvílové, Květinová 

Prominutí nájmu za nebytový prostor v č.p. 194, ul. Masarykova v Čáslavi 

Přidělení bytu č. 6 v DPS v č.p. 1709 ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Přidělení bytu č. 14 v DPS v č.p. 1709 ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Přidělení bytu č. 7 v DPS v č.p. 441 ul. Svatopluka Čechy v Čáslavi 

Návrh na poskytnutí finanční dotace spolku SK Barbora z.s. 

Stavební úpravy ambulance primářovny RHB v MěN v Čáslavi 

Dodávka jednorázového operačního rouškování pro MěN v Čáslavi 

Doporučení ZM - Souhlas s podáním žádosti o dotaci a investičním záměrem na péči o válečné hroby u MO ČR na „Restaurování válečného   

  hrobu – pietního místa  – ev.č. CZE 2104-54309 památník mrtvých v letech 1939 - 1945 – hřbitov Čáslav“ na p.č. 1019/5 v k.ú. Čáslav 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o provozování sběrného dvora  

Přehled neuhrazených pohledávek – byty a nebytové prostory – k 28.2.2021 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – oprava veřejného osvětlení na Lochách“ – Výběr zhotovitele 

Podlimitní veřejná zakázka 

„Výstavba vícepodlažních bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi“ – Dodatek č. 5 ke Smlouvě 

 
                                                                                                                       Kontrola plnění usnesení z jednání RM 24.2.2021 a z MRM 4.3.2021 

Rada města Čáslavi bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 10.2.2021 a ze dne 4.3.2021. 

 
RM/88/2021                                                                                                       Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2020  

Domov důchodců Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje účetní závěrku Domova důchodců Čáslav, Nazaret č.p. 94 a č.p. 95, sestavenou 

k rozvahovému dni 31.12.2020. 
 

 



RM/89/2021                                                                                                                                           Schválení výsledku hospodaření za rok 2020 

Domov důchodců Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje výsledek hospodaření Domova důchodců Čáslav, Nazaret č.p. 94 a č.p. 95, 286 01 

Čáslav, včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů, dle předložené žádosti, bez výhrad. 
 

RM/90/2021                                                                                                       Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2020  

Dům dětí a mládeže Čáslav  
Rada města Čáslavi schvaluje účetní závěrku Domu dětí a mládeže Čáslav, Jeníkovská 222, sestavenou 

k rozvahovému dni 31.12.2020. 

 
RM/91/2021                                                                                                                                           Schválení výsledku hospodaření za rok 2020 

Dům dětí a mládeže Čáslav  
Rada města Čáslavi schvaluje výsledek hospodaření Domu dětí a mládeže Čáslav, Jeníkovská 222, včetně rozdělení 

zlepšeného výsledku hospodaření do fondů, dle předložené žádosti, bez výhrad. 

 
RM/92/2021                                                                                                       Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2020  

Mateřská škola Čáslav  
Rada města Čáslavi schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Čáslav, Jahodová 1454, sestavenou k rozvahovému dni 

31.12.2020. 

 
RM/93/2021                                                                                                                                           Schválení výsledku hospodaření za rok 2020 

Mateřská škola Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy Čáslav, Jahodová 1454, včetně rozdělení 

zlepšeného výsledku hospodaření do fondů, dle předložené žádosti, bez výhrad. 

 
RM/94/2021                                                                                                       Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2020  

Městské muzeum a knihovna Čáslav  

Rada města Čáslavi schvaluje účetní závěrku Městského muzea a knihovny Čáslav, Husova 291, sestavenou 

k rozvahovému dni 31.12.2020. 

 
RM/95/2021                                                                                                                                           Schválení výsledku hospodaření za rok 2020 

Městské muzeum a knihovna Čáslav  

Rada města Čáslavi schvaluje výsledek hospodaření Městského muzea a knihovny Čáslav, Husova 291, včetně 

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů, dle předložené žádosti, bez výhrad. 

 
RM/96/2021                                                                                                       Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2020  

Městská nemocnice Čáslav  

Rada města Čáslavi schvaluje účetní závěrku Městské nemocnice Čáslav, Jeníkovská 348, sestavenou k rozvahovému 

dni 31.12.2020. 

 
RM/97/2021                                                                                                                                           Schválení výsledku hospodaření za rok 2020 

Městská nemocnice Čáslav  

Rada města Čáslavi schvaluje výsledek hospodaření Městské nemocnice Čáslav, Jeníkovská 348, dle předložené 

žádosti, bez výhrad. 

 
RM/98/2021                                                                                                       Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2020  

Základní škola Čáslav, Masarykova 357 

Rada města Čáslavi schvaluje účetní závěrku Základní školy Čáslav, Masarykova 357, sestavenou k rozvahovému dni 

31.12.2020. 

 
RM/99/2021                                                                                                                                           Schválení výsledku hospodaření za rok 2020 

Základní škola Čáslav, Masarykova 357 

Rada města Čáslavi schvaluje výsledek hospodaření Základní školy Čáslav, Masarykova 357, včetně rozdělení 

zlepšeného výsledku hospodaření do fondů, dle předložené žádosti, bez výhrad. 

 
RM/100/2021                                                                                                     Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2020  

Základní škola Čáslav, nám. J. Žižky z Trocnova 182 

Rada města Čáslavi schvaluje účetní závěrku Základní školy Čáslav, nám. J. Žižky z Trocnova 182, sestavenou 

k rozvahovému dni 31.12.2020. 

 
RM/101/2021                                                                                                                                         Schválení výsledku hospodaření za rok 2020 

Základní škola Čáslav, nám. J. Žižky z Trocnova 182 

Rada města Čáslavi schvaluje výsledek hospodaření Základní školy Čáslav, nám. J. Žižky z Trocnova 182, včetně 

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů, dle předložené žádosti, bez výhrad. 

 



RM/102/2021                                                                                                     Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2020  

Základní škola Čáslav, Sadová 1756 

Rada města Čáslavi schvaluje účetní závěrku Základní školy Čáslav, Sadová 1756, sestavenou k rozvahovému dni 

31.12.2020. 
 

RM/103/2021                                                                                                                                         Schválení výsledku hospodaření za rok 2020 

Základní škola Čáslav, Sadová 1756 

Rada města Čáslavi schvaluje výsledek hospodaření Základní školy Čáslav, Sadová 1756, včetně rozdělení zlepšeného 

výsledku hospodaření do fondů, dle předložené žádosti, bez výhrad. 
 

RM/104/2021                                                                                                     Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2020  

           Základní umělecká škola J. L. Dusíka Čáslav  
Rada města Čáslavi schvaluje účetní závěrku Základní umělecké školy J. L. Dusíka, Čáslav, Jeníkovská 222, 

sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020. 

 
RM/105/2021                                                                                                                                         Schválení výsledku hospodaření za rok 2020 

Základní umělecká škola J. L. Dusíka Čáslav  
Rada města Čáslavi schvaluje výsledek hospodaření Základní umělecké školy J. L. Dusíka Čáslav, Jeníkovská 222, 

včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů, dle předložené žádosti, bez výhrad. 
 

Nadlimitní veřejná zakázka 

RM/106/2021                                                                                                                „3. etapa rekonstrukce budovy Dusíkova divadla v Čáslavi“  

Pověření komise 

Rada města Čáslavi, v zastoupení zadavatele města Čáslavi, pověřuje otevíráním nabídek na nadlimitní veřejnou 

zakázku s názvem „3. etapa rekonstrukce budovy Dusíkova divadla“, a dále jejich posouzením a hodnocením, komisi 

ve složení: zplnomocněný administrátor veřejné zakázky, místostarosta města Čáslavi, vedoucí odboru investic MěÚ 

Čáslav, referent odboru investic MěÚ Čáslav a vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče MěÚ Čáslav; 

náhradníky jsou: starosta města Čáslavi a referent odboru investic MěÚ Čáslav. 
 

Podlimitní veřejná zakázka 

RM/107/2021                                                                                                                                                               „Cyklostezka Čáslav - Filipov“ 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 115/2020 mezi Městem Čáslav a firmou 

Konstrukce a dopravní stavby, s. r. o.; IČ: 284 470 85, se sídlem: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, na realizaci 

stavby „Cyklostezka Čáslav – Filipov. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/108/2021                                                                                                                    „Čáslav – světelné signalizační zařízení při výjezdu RZS“ 

Zahájení zadávacího řízení  

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Čáslav – světelné signalizační zařízení 

při výjezdu RZS“ 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. 1/2019, 

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

nabídky.  
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/109/2021                                        „Restaurování Klasicistní kamenné kašny se čtyřmi sochami v Čáslavi na náměstí J. Žižky z Trocnova“  

Schválení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi,  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Restaurování Klasicistní kašny 

v Čáslavi na náměstí Jana Žižky z Trocnova“ 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) schvaluje, aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány výzvou k podání 

nabídky.  
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM110/2021                                                                                                                                  „Čáslav – odstavná plocha na pozemku 2117/51“ 

Výběr zhotovitele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Čáslav – odstavná plocha na pozemku 2117/51“ 

uchazeče Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.; IČ: 284 47 085, se sídlem: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice , která 

podala 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/111/2021                                                                                                                               „Čáslav – rekonstrukce ulice Jana Roháče z Dubé 

Výběr zhotovitele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Čáslav – rekonstrukce ulice Jana Roháče z Dubé“ 

uchazeče TES spol. s r.o.; IČ: 475 39 330, se sídlem: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav, která podala 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/112/2021                                                                                                                                                 „Oprava pochozí střechy – ZŠ Sadová“  

Výběr dodavatele 

Rada města Čáslavi,  

1) schvaluje dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava pochozí střechy – ZŠ Čáslav, Sadová 1756“ 

uchazeče Realitní a stavební společnost s.r.o., IČ: 414 32 037, se sídlem: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno, který 

podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, 

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

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

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/113/2021                                                                   „Uzavření Smlouvy č. 2058112/2020 a Dodatku č. 1“ – STAVMAT STAVEBNINY a.s. 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Rámcové smlouvy a Dodatku č. 1 se společností  

STAVMAT STAVEBNINY a.s., IČ: 251 21 049, se sídlem: Pod Můstkem 884/6, 252 19 Rudná, na zákaznický odběr 

stavebního materiálu dle důvodové zprávy.  
 

RM/114/2021                                                                                                            Schválení Smlouvy o spolupráci mezi MgA A. F. a MgA N. P. 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s MgA. A. F. a MgA. N. P., dle důvodové zprávy. 
 

 

RM/115/2021                                                                                                 Schválení delegace podpisů na Smlouvách o nájmu hrobového místa  

Rada města Čáslavi schvaluje delegaci podpisů na Smlouvách o nájmu hrobového místa na vedoucí odboru Školství, 

kultury a památkové péče – Bc. Jiřinu Koženou, dle důvodové zprávy.  
 

RM/116/2021                                                                                                                                 Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Čeplova 

a částí místních komunikací v ul. Jahodová, Šeříková, Zahradní, Jiřinová, Lipová, Květinová +  přechodná oprava provozu na místních 

komunikací v ul. Čeplova, Jahodová, Za Rybníkem, Růžová, Šeříková, Jiřinová, Zahradní, Na Vyhlídce, Lípová, J. Kratochvílové, Květinová 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka místních komunikací v ul. Čeplova, ul. Jahodová, ul. Šeříková, ul. 

Zahradní, ul. Jiřinová, ul. Lípová, ul. Květinová, ul. Za Rybníkem, ul. Růžová, ul. Na Vyhlídce a ul. J. Kratochvílové 

v Čáslavi,  

1) souhlasí s přechodnou úpravou provozu, úplnou uzavírkou na místní komunikaci v ul. Čeplova a částí místních 

komunikací v ul. Jahodová, ul. Šeříková, ul. Zahradní, ul. Jiřinová, ul. Lípová a ul. Květinová a přechodnou úpravou 

provozu na místních komunikacích v ul. Čeplova, ul. Jahodová, ul. Za Rybníkem, ul. Růžová, ul. Šeříková, ul. Jiřinová, 

ul. Zahradní, ul. Na Vyhlídce, ul. Lípová, ul. J. Kratochvílové a ul. Květinová v Čáslavi z důvodu obnovy vodovodního 

řadu v ul. Čeplova za podmínek uvedených v důvodové zprávě a 

2) souhlasí s objízdnými trasami dle přiložených situací. 
 

RM/117/2021                                                                                        Prominutí nájmu za nebytový prostor v č.p. 194, ul. Masarykova v Čáslavi 

Rada města schvaluje prominutí 50% nájmu za nebytový prostor v čp. 194, ul. Masarykova v Čáslavi, panu J. L., 

v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ze dne 5. října 2020 a s tím spojených krizových opatření, dle návrhu 

v důvodové zprávě. 
 

RM/118/2021                                                                                                     Přidělení bytu č. 6 v DPS v č.p. 1709 ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 6 v domě s pečovatelskou službou, v č.p. 1709 v ul.  

Generála Eliáše v Čáslavi, paní A. H., na dobu určitou, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  
 

RM/119/2021                                                                                                   Přidělení bytu č. 14 v DPS v č.p. 1709 ul. Generála Eliáše v Čáslavi 
Rada města Čáslavi schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 14 v domě s pečovatelskou službou, v č.p. 1709, v ul.  

Generála Eliáše v Čáslavi, panu L. Š., na dobu určitou, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  
 

RM/120/2021                                                                                                    Přidělení bytu č. 7 v DPS v č.p. 441 ul. Svatopluka Čechy v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení bytu č. 7 v domě s pečovatelskou službou, v č.p. 441, v ul.  Svatopluka Čecha 

v Čáslavi, Mgr. V. V., na dobu určitou, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  
 

 

 



RM/121/2021                                                                                                              Návrh na poskytnutí finanční dotace spolku SK Barbora z.s. 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí finanční dotace spolku SK Barbora z.s., ve výši 10.000 Kč, dle důvodové 

zprávy.  

 
RM/122/2021                                                                                                          Stavební úpravy ambulance primářovny RHB v MěN v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje firmu GJ stavební, s.r.o., IČ: 274 78 211, se sídlem: V Zahradách 725, 582 82 Golčův 

Jeníkov, jako dodavatele stavebních úprav ambulance primářovny RHN v Městské nemocnici v Čáslavi, dle důvodové 

zprávy.   

 
RM/123/2021                                                                                                   Dodávka jednorázového operačního rouškování pro MěN v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje firmu HARTMANN-RICO a.s., IČ: 449 47 429, se sídlem: Masarykovo náměstí 77, 664 

71 Veverská Bítýška, jako dodavatele jednorázového operačního rouškování pro Městskou nemocnici v Čáslavi, dle 

důvodové zprávy.  

 
Doporučení ZM 

RM/124/2021                                                    Souhlas s podáním žádosti o dotaci a investičním záměrem na péči o válečné hroby u MO ČR 

na „Restaurování válečného hrobu – pietního místa  – ev.č. CZE 2104-54309 památník mrtvých v letech 1939 - 1945 – hřbitov Čáslav“ na 

p.č. 1019/5 v k.ú. Čáslav 

Rada město Čáslavi  

1) ruší své usnesení č. RM/596/2020 ze dne 23.12.2020, 

2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje  

a) podání žádosti o dotaci na péči o válečné hroby v programu 107290 – Zachování a obnova historických hodnot I, 

vypsaném MO ČR pro roky 2020 – 2029 na „Restaurování válečného hrobu – pietního místa – ev. č. CZE 2104-54309 

památník mrtvých v letech 1939 – 1945 – hřbitov Čáslav“, na p.č. 1019/5 v k.ú Čáslav, s plánovanou realizací v roce 

2022, na celkovou částku 94.000 Kč, 80% částky finančních prostředků z dotace MO ČR, 20% částky finančních 

prostředků ze spoluúčasti žadatele, 

b) investiční záměr k realizaci akce 

 
RM/125/2021                                                                                                           Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o provozování sběrného dvora  

Rada města Čáslavi schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provozování sběrného dvora uzavřené dne 31.10.2014, mezi 

objednateli: Město Kutná Hora, IČ: 002 36 195, se sídlem: Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora, a Městem 

Čáslav, IČ: 002 36 021, se sídlem: Čáslav-Staré město, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1, 286 01 Čáslav a 

zhotovitelem: MVE PLUS s.r.o., IČ: 251 02 214, se sídlem: Hejdof 1666, 286 01 Čáslav. 

 
                                                                                                             Přehled neuhrazených pohledávek – byty a nebytové prostory – k 28.2.2021 

Rada města Čáslavi bere na vědomí přehled pohledávek Města Čáslavi – byty a nebytové prostory k 28.2.2021 – 

současní a odstěhovaní nájemníci. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/126/2021                                                                                                                              „Čáslav – oprava veřejného osvětlení na Lochách“  

– Výběr zhotovitele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Čáslav – oprava veřejného osvětlení na Lochách“ 

společnost Elektro Martínek s.r.o.; IČ: 281 67 325, se sídlem: Polepská 667, 280 02 Kolín 4; 

2) schvaluje uzavření příslušné smlouvy se zhotovitelem v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v důvodové zprávě. 

 
Podlimitní veřejná zakázka 

RM/127/2021                                     „Výstavba vícepodlažních bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi“  

– Dodatek č. 5 ke Smlouvě 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 1/2020 mezi Městem Čáslav a firmou 

Trigema Building, a. s.; IČ: 276 53 579, se sídlem: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 na realizaci stavby 

„Výstavba vícepodlažních bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi“. 
 

 

 

 

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


