
Číslo jednací: MěÚ/66729/2021/SEK 

 

    
Zastupitelstvo města Čáslavi 

 

USNESENÍ z 8. zasedání konaného v pondělí, 13.12.2021 
 
ZM/99/2021                                                                        __                                                                  Hlasování pomocí elektronického systému 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje hlasování pomocí elektronického systému. 

 
ZM/100/2021                                 __                                                                                                                                  Ověřovatelé dnešního zápisu 

Zastupitelstvo města Čáslavi určuje ověřovatele zápisu MUDr. Miroslava Tvarohová a Jitka Polmanová.  

 
ZM/101/2021                                                                                           ___                                                                           Členové návrhové komise 

Zastupitelstvo města Čáslavi určuje za členy návrhové komise Ing. Jiří Havlíček, MBA a Mgr. Daniel Mikš. 

 
                                                           __                                                                 ____    _                                                 Program dnešního zasedání  

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání:   
Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM 1.11.2021 

Dotazy a připomínky občanů 

Aktuální informace z Městské nemocnice Čáslav 

Rozpočtové opatření č. 6/2021 

Delegace k uskutečňování rozpočtových opatření 

Návrh rozpočtu Města Čáslavi na rok 2022 

Schválení OZV č. 5/2021 - Požární řád města 

Schválení OZV č. 6/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

Schválení OZV č. 7/2021 - Stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

Schválení budoucího prodeje a poskytnutí dočasného užívacího práva spol. PROFISTAV Litomyšl, a.s., při realizaci projektů rezidenčního bydlení 

na území města Čáslavi 

Termíny zasedání Zastupitelstva města Čáslavi v roce 2022 

Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva města Čáslavi 

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce uzavřené mezi Městem Čáslav a spol. Čáslavská servisní s.r.o., IČ: 264 89 678 

Prodej pozemků p.č. 1744/72 a části pozemku p.č. 1744/73 v k. ú. Čáslav 

Prodej pozemku p.č. 521/76 v k.ú. Čáslav 

Prodej pozemku p.č. 1203/10 v k.ú. Čáslav 

Schválení odměn a ostatních souvisejících plnění uvolněným členům zastupitelstva 

Dotazy a připomínky zastupitelů 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY/RŮZNÉ: 

--- 
 

ZM/102/2021 __ ____                                                                                                                Upravený program dnešního zasedání – PROTINÁVRH 
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání:   
Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM 1.11.2021 

Dotazy a připomínky občanů 

Aktuální informace z Městské nemocnice Čáslav 

Rozpočtové opatření č. 6/2021 

Delegace k uskutečňování rozpočtových opatření 

Schválení OZV č. 6/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

Návrh rozpočtu Města Čáslavi na rok 2022 

Schválení OZV č. 5/2021 - Požární řád města 

Schválení OZV č. 7/2021 - Stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

Schválení budoucího prodeje a poskytnutí dočasného užívacího práva spol. PROFISTAV Litomyšl, a.s., při realizaci projektů rezidenčního bydlení 

na území města Čáslavi 

Termíny zasedání Zastupitelstva města Čáslavi v roce 2022 

Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva města Čáslavi 

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce uzavřené mezi Městem Čáslav a spol. Čáslavská servisní s.r.o., IČ: 264 89 678 

Prodej pozemků p.č. 1744/72 a části pozemku p.č. 1744/73 v k. ú. Čáslav 

Prodej pozemku p.č. 521/76 v k.ú. Čáslav 

Prodej pozemku p.č. 1203/10 v k.ú. Čáslav 

Schválení odměn a ostatních souvisejících plnění uvolněným členům zastupitelstva 

Dotazy a připomínky zastupitelů 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY/RŮZNÉ: 

--- 

 
ZM/103/2021                                                                                                                  ____                                                                  Průběh zasedání 
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje, aby jednání probíhalo ke každému bodu zvlášť a na konci každého bodu bylo 

přijato usnesení. 

 



 

ZM/104/2021                                                                                                                                                                     Rozpočtové opatření č. 6/2021 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021 dle předloženého návrhu: 

 
ZM/105/2021                                                                                                                                      Delegace k uskutečňování rozpočtových opatření 

Zastupitelstvo města Čáslavi deleguje svou pravomoc schvalovat rozpočtová opatření [§ 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů] v období od posledního zasedání Zastupitelstva města Čáslavi v 

roce 2021 do konce kalendářního roku 2021, tj. v období od 14.12.2021 do 31.12.2021 včetně, na Radu města Čáslavi. 

Rozpočtová opatření uskutečněná v tomto období dá Rada města Čáslavi na vědomí Zastupitelstvu města Čáslavi na 

jeho prvním zasedání v roce 2022.  

 
ZM/106/2021                                                                        Schválení OZV č. 6/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku Města Čáslavi č. 6/2021, o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. 

 
ZM/107/2021                                                                                                                                              Návrh rozpočtu Města Čáslavi na rok 2022 
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje návrh rozpočtu Města Čáslavi na rok 2022 dle předloženého návrhu a bere na 

vědomí přílohu č. 1. 

 

Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu 2022 

1xxx Daňové příjmy 203 000,00 

2xxx Nedaňové příjmy 36 595,00 

3xxx Kapitálové příjmy 364,00 

4xxx Přijaté transfery 26 500,00 

Příjmy celkem   266 459,00 

Položka VÝDAJE   

5xxx   224 694,45 

z toho:     

5331 MŠ příspěvek na provoz 4 953,00 

5331 ZŠ Náměstí příspěvek 3 951,00 

5331 ZŠ Masarykova příspěvek 3 201,00 

5331 ZŠ Sadová příspěvek 4 777,00 

5331 ZUŠ příspěvek 951,00 

5331 Muzeum a knihovna příspěvek 8 694,00 

5213 Dusíkovo divadlo dotace 6 200,00 

5213 Čáslavská servisní příspěvek 6 000,00 

5331 DDaM příspěvek 1 180,00 

5331 Městská nemocnice příspěvek 15 000,00 

5221 Anima příspěvek 5 700,00 

5331 Domov důchodců příspěvek 7 000,00 

6xxx   38 505,20 

Výdaje celkem   263 199,65 

Saldo: Příjmy – výdaje   3 259,35 

Položka Financování (třída 8)   

8xxx   -3 259,35 
 

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněny na internetu viz https://monitor.statnipokladna.cz 

 

 

    

  Upravený rozpočet po   5. úpravě 6. úprava Upravený rozpočet po 6. úpravě 

Příjmy celkem 422 964,89 5261,86 428 226,75 

Výdaje celkem 442 464,51 4939,57 447 404,08 

Saldo: Příjmy – výdaje -19 499,62 322,29 -19 177,33 

https://monitor.statnipokladna.cz/


ZM/108/2021                                                                                                                                           Schválení OZV č. 5/2021 - Požární řád města 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku Města Čáslavi č. 5/2021, kterou se vydává Požární 

řád města“ dle ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. 

 
ZM/109/2021                                                                                   Schválení OZV č. 7/2021 - Stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Čáslavi č. 7/2021, o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. 

 
ZM/110/2021                                            Schválení budoucího prodeje a poskytnutí dočasného užívacího práva spol. PROFISTAV Litomyšl, 

a.s., při realizaci projektů rezidenčního bydlení na území města Čáslavi 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje budoucí prodej a poskytnutí dočasného užívacího práva části pozemků p.č. 

1451/1, 2059/4, 2102, 150/6, st. 2378, st. 2379 v k.ú. Čáslav, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, spol. PROFISTAV Litomyšl, a.s., se sídlem Cerekvice nad Loučnou 

226, PSČ: 569 53, identifikační číslo osoby 277 42 741 podle smlouvy o budoucí smlouvě uvedené v příloze důvodové 

zprávy za účelem realizace projektů rezidenčního bydlení na území města Čáslavi, v lokalitě Koželuhy, projekt Bydlení 

Na Výhledech, uvedených v důvodové zprávě. 

 
ZM/111/2021                                                                                                                    Termíny zasedání Zastupitelstva města Čáslavi v roce 2022 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje termíny konání zasedání Zastupitelstva města Čáslavi v roce 2022 takto:  
 

➢ pondělí - 7.2.2022  

➢ pondělí - 11.4.2022  

➢ pondělí - 20.6.2022  

➢ pondělí - 12.9.2022  

➢ listopadový termín zastupitelstva bude upřesněn dle termínu konání komunálních voleb  

➢ pondělí - 12.12.2022  
 

Zasedání Zastupitelstva města Čáslavi budou probíhat vždy od 17:00 hodin, na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi. 

 
                                                                                                                  Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva města Čáslavi – I. PROTINÁVRH 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje úpravu „článku 5 – Příprava zasedání zastupitelstva, odst. 2, 3 a 6“ Jednacího 

řádu Zastupitelstva města Čáslavi s účinností od 1.1.2022. Text odstavce 2, 3 a 6 nově zní: 

   2) Právo předkládat návrhy k zařazení na program připravovaného zasedání mají jeho členové, rada, výbory a 

komise. Podklady se předkládají v tištěné podobě, v počtu 1 originálu a 1 kopie na sekretariát MěÚ a elektronicky na 

adresu radnice@meucaslav.cz, případně do aplikace MS Teams, v termínu stanoveném kanceláří starosty (pověřenou 

osobou). Podklady budou členům Zastupitelstva města k dispozici v tištěné a v elektronické (aplikaci MS Teams) 

podobě, nejpozději 7 dnů přede dnem konání zasedání. 

   3) Materiály pro jednání se členům zastupitelstva předkládají v tištěné podobě nejpozději 7 dnů přede dnem konání 

zasedání. Členové zastupitelstva, kteří si nepřejí dostávat materiály v tištěné podobě a souhlasí pouze s elektronickou 

podobou těchto materiálů prostřednictvím aplikace MS Teams, toto sdělí pověřené osobě na sekretariát MěÚ. Uvedené 

materiály jsou anonymizovány a jsou současně k dispozici na elektronické úřední desce MěÚ, a to nejpozději 5 dnů 

přede dnem zasedání zastupitelstva. 

   6) Městský úřad zadá pozvánku na zasedání zastupitelstva spolu s programem, podklady pro jednání vč. příloh 

v elektronické podobě, do aplikace MS Teams, v termínu podle odst. 3 tohoto článku. Těm zastupitelům, kteří se rozhodli 

pro tištěnou podobu podkladů pro jednání zastupitelstva, sdělí pověřená osoba kanceláře starosty místo a čas, kde bude 

možné si podklady převzít. 

Návrh nebyl schválen – usnesení nepřijato.  
 

                                                                                                                Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva města Čáslavi – II. PROTINÁVRH 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje úpravu „článku 7 – Program zasedání, odst. 2 a článku 14 – Projednání bodu: 

Dotazy a připomínky zastupitelů, odst. 1“ Jednacího řádu Zastupitelstva města Čáslavi s účinností od 1.1.2022.  

   Text čl. 7, odstavce 2 nově zní: 

2) Jednotlivé návrhy na jednání zastupitelstva jsou na program zařazeny v následujícím pořadí: 

- schválení programu jednání 

- kontrola plnění usnesení 

- dotazy a připomínky občanů 

- dotazy a připomínky zastupitelů 

- projednání bodů, o nichž se hlasuje a jejich výstupem je přijetí usnesení 

 

 

mailto:radnice@meucaslav.cz


   Text čl. 14, odstavce 1) nově zní: 

1) Po ukončení bodu uvedeného v čl. 10 – Dotazy a připomínky občanů je vyhrazen čas vedení města, radním a 

zastupitelům pro jejich připomínky, náměty a podněty související s chodem města Čáslavi. 

Návrh nebyl schválen – usnesení nepřijato.  

 
ZM/112/2021                                                                                                                                Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva města Čáslavi 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje úpravu „článku 5 - Příprava zasedání zastupitelstva, odst. 2, 3 a 6“ Jednacího 

řádu Zastupitelstva města Čáslavi s účinností od 1.1.2022, dle důvodové zprávy. 

 
ZM/113/2021        Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce uzavřené mezi Městem Čáslav a spol. Čáslavská servisní s.r.o., IČ: 264 89 678 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce č. 105/2021 na financování akce 

„Rekonstrukce tepelných sítí v ulici Žitenická v Čáslavi“, uzavřené dne 16.9.2021 mezi Městem Čáslav a spol. Čáslavská 

servisní s.r.o., IČ: 264 89 678, se sídlem: nám. Jana Žižky z Trocnova 74/11, 286 01 Čáslav, z důvodu uvedeného v 

důvodové zprávě. 

 
ZM/114/2021                                                                                               Prodej pozemků p.č. 1744/72 a části pozemku p.č. 1744/73 v k. ú. Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prodej pozemků p.č. 1744/72 a části pozemku 1744/73, celkem o výměře 118 m2, 

orná půda, v katastrálním území Čáslav, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Kutná Hora na LV č. 10001, paní Mgr. L. K., za cenu 450,-Kč/m2 dle znaleckého posudku vyhotoveného firmou Znalecká 

kancelář nemovitostí ČR, s.r.o. + náklady na realizaci řízení. 

 
ZM/115/2021                                                                                                                                                  Prodej pozemku p.č. 521/76 v k.ú. Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prodej pozemku p.č. 521/76 o výměře 64 m2, v katastrálním území Čáslav, 

zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, panu T. F., za 

cenu 350,-Kč/m2 dle znaleckého posudku vyhotoveného firmou Znalecká kancelář nemovitostí ČR, s.r.o. + náklady na 

realizaci řízení. 

 
ZM/116/2021                                                                                                                                                Prodej pozemku p.č. 1203/10 v k.ú. Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prodej pozemku p.č. 1203/10 o výměře 136 m2, v katastrálním území Čáslav, 

zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, manželům K., 

za cenu 586,-Kč/m2 dle znaleckého posudku vyhotoveného Ing. Bohumilem Bartůňkem IČ: 137 24 045 J. Mahena 

211/14, 286 01 Čáslav + náklady na realizaci řízení. 

 
                                                                                                  Schválení odměn a ostatních souvisejících plnění uvolněným členům zastupitelstva 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje poskytování odměn a ostatních souvisejících plnění uvolněným členům 

zastupitelstva ve stejném rozsahu – stanoveném Kolektivní smlouvou pro rok 2022 – jako zaměstnancům města.  

Návrh nebyl schválen – usnesení nepřijato.  
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé: 

 
 

MUDr. Miroslava Tvarohová v.r.                                                                                                      Jitka Polmanová v. r. 
             členka zastupitelstva                                                                                                                                                      členka zastupitelstva 

 


