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ODPOVĚDNÁ 
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PLÁNOVANÝ 

TERMÍN UKONČENÍ 
PRŮBĚH AKCE 

POZEMKY 

 
I. Motyčková  

* Koželuhy (ORG 646):  

23.9. Příprava podkladů pro vyjmutí ze ZPF. 

16.9. Propsané dělení v katastru nemovitostí.  

Od SÚ jsme obdrželi Souhlas s dělením pozemků; na KN vloženo-do 15.9. by mělo být dělení pozemků zapsáno. OSM má předpřipravenou 

Žádost o vyjmutí části pozemku ze ZPF, čekáme na městského architekta na úpravu m2 ve studii (bude přílohou žádosti). 

V týdnu od 25-29.7. bude vyvolané jednání nad „přeložkou VN“. 

Pozemek prodán f. PROFISTAV a.s., OSM komunikovalo s ČEZEM jak naložit se zaplaceným podílem Kč 175 tis.- 2.polovinu nákladů 

musí doplatit město a poté vyúčtovat PROFISTAVU. OSM uzavřelo SoSB týkající se pozemku p. Kolského (právo vstupu, vjezdu) -  odeslaná 

žádost o podpis formuláře p. Kolskému, zatím bez reakce.  

* PRODEJ pozemku f. TORMIT  (u cementárny): OSM započalo práce na potřebných dokumentech  

* KOUPĚ pozemků Starbright: OSM sepíše oficiální žádost na FÚ, kde projevíme zájem o koupi pozemku.  

* Pozemek – směna SVJ Pražská: 

Smlouva je u předseda SVJ k doplnění hlavičky ve smlouvě a realizaci podpisů..  

Před realizací podpisu smlouvy zemřela jedna z majitelek bytu a členka SVJ, tudíž se podpis odkládá po dědickém řízení.  

* Nová Cyklostezka: Předán kontakt na ÚZSVM pí. Krajčové, která potřebuje dokončený převod pozemků pro závěrečnou zprávu ohledně 

dotačního programu. Bylo zjištěno, že ÚZSVM řeší v současnosti starší případy a pozemky kolem nové cyklostezky bude nejdříve řešit, až 

koncem roku. Stále v řešení u UZSVM -nabytí pozemků u nového mostu (podmínka po provedené kolaudaci) – ŘSD už převedlo pozemky 

na ÚZSVM a my upomínáme ÚZSVM, abychom z procesovali bezúplatný převod na nás.  

* Pozemek Na Bělišti (vjezd do Koželuh od zimáku):  

30.9. Bylo předáno vyjádření správce komunikace a nyní probíhá schvalovací proces na ÚZSVM, po kterém se bude podepisovat smlouva 

a realizovat převod. 

16.9. Stavební úřad vyhotovil souhlas s dělení a nyní ještě potřebujeme vyjádření správce komunikace Od OI.  

GP hotov a nyní ve spolupráci s ÚZSVM podána žádost na SÚ ke schválení dělení pozemku, která je potřebná k převodu na KN. Současně 

se připravuje smlouva o bezúplatném převodu.   

–  realizace GP společně s p. Rajmem – tzn. v procesu ( V týdnu od 25.7.-29.7. bude oslovena pí. Langrová ÚZSVM pro info o stavu.) 

připraven dopis p. Rajmovi a Kopeckému k doložení nabývacích titulů ke stavbě na daném pozemku. Dáno do ZM, kde bylo nabytí části 

pozemku schváleno.  

* Pozemek Na Svornosti: 

23.9. Proběhlo jednání u MS s upřesněním detailů ohledně pozemků ke směně se Zemědělskou školou. 

16.9. Připravené podklady pro jednání s ředitelem Střední zemědělské školy ohledně směny pozemků.  

17.3. se uskutečnila schůzka. Máme od ředitele předběžný souhlas s vybudováním chodníku. Nutno prověřit, zdali stávající PD 

vypracovaná OI je aktuální či zdali bude doupravena. OSM zahájí komunikaci s UZSVM pro odkup pozemků. PD teprve bude vypracována. 

Bude se dále jednat s ředitelem ZŠ o způsobu nabytí pozemku Na Svornosti (odkup/směna). 

S SPÚ jednáno o převodu pozemku za ZŠ Sadovou, předaná žádost a nyní bude potřeba dokládat potřebné dokumenty jedna z podmínek 

je schválení bezúplatného nabytí Zastupitelstvem. Nabytí schváleno RM a dále se zajišťují potřebné přílohy k žádosti.  

https://portal.meucaslav.cz/birt/frameset?__report=rozpocet3.rptdesign&__showtitle=false&p_rok=2022


Čáslavské 

slavnosti v roce 

2022  

§ 3319/5169 

ŠKP 

J. Kožená 
17.9.2022 

 

14.10. Kožená: Výdaje 2 034 tis. Kč, příjmy 73 tis Kč, z rozpočtu § 3319 hrazeno 1 961 tis. Kč. 

23.9. Kožená: Vzhledem k omezeným finančním možnostem ve fondu hejtmanky nebyla dotace přiznána, vyúčtování doplňováno dle fa,  

pozitivní zpětná vazba jak oblast gastro, jarmark, účinkujících. 

9.9. Kožená: Stavba technického zajištění od čtvrtku 15.9. od 9 hodin, trh posun dle dohody s MP, na parkoviště info o zákazu vjezdu od 

čt. 15.9., elektroměry od 14.9. – připojení zajišťuje firma Havlíček, autobusová doprava – nutno umístit na nádraží ve městech – bude 

zajištěno, vše domlouváno průběžně. 

2.9. Kožená: Schůzka 5.9. ve 13 h – dohodnuto letiště – cisterna – ukázka, dětský koutek, rozmístění jarmark, reg. produkt, gastro, elektřina 

–příští týden s rozvody elektřiny, historické automobily, autobusy, doprava na akci z aut. Stanic Kolín, KH. 

26.8. Kožená: Oblast gastro – provedeny změny, info p. Heilové předáno, prodejci problémy s provozem stánku, řeší, zda se odhlásí, 

v tomto týdnu začínáme řešit brigádníky. 

7.8. Kožená: Rozmístění gastro vč. mapy připraveno, jarmark a reg. produkt, mapa sdílena, podklady k propagaci o prodejcích gastro 

sdíleny, návrh rozmístění – proběhlo seznámení, schůzka plánována na konec srpna, termín upřesníme, schůzka s elektrikářem – rozvody 

zajistí elektro Havlíček, dle dohody schůzka konec 08. 

22.7. Kožená: Dne 26.7. schůzka s FOOD EVENT, dokončení příjmu gastro, rozmístění. 

17.7. Krajčová: Žádost o grant z Nadace ČEZ nám nebyla schválena. 

8.7.: Kožená: V min. týdnu schůzka s Ing. Poláčkem, ředitelem Arriva, do 15.7. bude domluveno vystavení historických autobusů během 

akce, případně nabídka vyjížďky. 

17.6. Kožená: Sdíleny seznamy prodejců s OVV. 

3.6. Krajčová: Žádost o grant z Nadace ČEZ zaslána. 

3.6. Kožená: Seznam firem – oslovení po dohodě rozděleno mezi ŠKP, OVV. 

20.5. Kožená: Žádost o 100 tis. Kč Stč kraji, rozjednáno mediální partnerství s rádiem Blaník. 

15.5. Krajčová: O jakou částku budeme chtít žádat? 

13.5. Kožená: Pí Krajčová dohledala možnost podání žádosti - Grant z nadace ČEZ. 

6.5. Kožená: Podána žádost o dotaci 100 tis. Kč z fondu hejtmanky. 

29.4. Kožená: Přípravy akce. 

22.4. Kožená: 20.4. schůzka k akci, vratné kelímky na prodej, bez povinnosti, čekáme na nabídku, abychom sdělili informace prodejcům 

v případě jejich zájmu, příprava seznamu možných sponzorů. 

8.4. Kožená: Grand zajistí catering v párty stanu pro hosty a účinkující, vlastní stánek v gastro oblasti chtějí, Food Event shromažďuje 

stánky gastro, pokračuje. 

25.3. Kožená: Hlásí se prodejci na základě přihlášek, plus vyplňují zábor veř. prostranství, stanoveny ceny dle rozměrů k výběru poplatku 

předem na účet města. 

18.3. Kožená: Do RM připravena zpráva technické zajištění. 

4.3. Kožená: Dne 2.3. schůzka s technickým zajištěním – MB Agency M. Braniš – nutnost probrat nároky kapel na techniku a zajistit větší 

rozměr podií dle požadavků, schválení firmy do RM na konci 03, akce čarodějnice, vánoce, dále probrány možnosti spolupráce ohledně 

akce Čáslavské vinobraní.                                                                                                                           

18.2.Kožená: Postupně uzavírány sml s účinkujícími, samostatný stan na občerstvení – poté bude zadáno do požadavků na tech.zajištění 

akce. 

4.2. Kožená: Schůzka s FOOD EVENT – předběžná domluva cca 25 stánků – z toho 12x s vínem /vína celosvětová, drinky + prosecco, 

sekty, káva, nealko/, 13x jídlo /např. francouzské sýry, pečené sele, španělská paella apod. – konkrétně upřesníme dle akt. dostupnosti 

prodejců/. 

28.1. Kožená: Akt. oblast gastro – možnost spolupráce. 

21.1. Kožená: Shromážděny firmy na oslovení ohledně technického zajištění akce, osloveni prodejci z oblasti jarmark. 

14.1. Kožená: MIG 21 od 20.45, s ostatními vystupujícími potvrzujeme časy, zda jim vyhovují, případně přehodíme, pokud bude možné. 

7.1. Kožená: Info od MIG21, čas A od 20:45, čas B od 22:00, do konce ledna 2022 čas manažerka upřesní a podepíšeme smlouvu.  

ROK 2021  

20.12. Kožená: Do konce roku čekáme na MIG21, zda se bude konat jejich přesunutý koncert, podle toho poskládáme časy a pódia. 

25.11. Kožená: Příležitost jedné začínající talentované kapele – vybírána. 



19.11. Kožená: Program sestavován: potvrzení účinkující: Monika Absolonová s kapelou, Pekař, Arakain, Turbo, Eva Urbanová a Barock, 

ZUŠ Band, MIG 21 – ozve se po neděli – předběžně přislíbeno – řešeno technické zajištění. 

4.11. Kožená: Poptávka pokračuje, aktuálně ano Pekař, Barock, Arakain, Monika Absolonová, s otazníkem Škwor, Vondráčková, 

Trautenberk, poptáno zhruba 30 kapel – čekáme na odpovědi. 

V přípravě jsou dále akce Rozsvícení vánočního stromu, Ohňostroj, 21. Ples města, Čarodějnice. 

27.10. Kožená: Termín 17.9.2022 – poptáváme kapely. 

21.10. Kožená: Schůzka 26.10. 

13.9. Váňová: Čáslavské slavnosti 2022. Jak budou řešeny? 

Most - ul. Pražská 
I. Motyčková  

P. Tůmová 

 

 

 

 

 

 

 

10.10. Tůmová: 20.-21.10. Čez a Cetin vyhotoví první přeložky. Dio zařídí KSÚS. Pokračování přeložek na jaře 2023. M-SILNICE letos 

začnou spodní stavbou mostu, převedením pěších na druhou stranu, provizorní a technologickou lávkou. Omezení až od 1.3.2023, úplné 

uzavření od 1.4.2023. 

30.9. Šulc: ČEZ a CETIN byly vyzvání k předložení hmg jejich prací. 

19.9. Tůmová: KD dnes s ČEZ a CETINem. Úplná uzavírka až od 1.4. do konce října 2023. Prosím ještě nepouštět na veřejnost. Předběžné 

info. 

9.9. Tůmová: 14.9. schůzka s ČEZem, 15.9. schůzka s ostatními síťaři, M-SILNICEMI, KSÚS, TDI. Obdrželi jsme HMG. Stavba mostu a 

kompletní uzavírka až 1.4.2023. 

2.9. Tůmová: Příprava na jednání s jednotlivými síťařemi. Bude schůzka na místě s plynaři. HGM obdržíme dříve. 

26.8. Tůmová: Proběhla první velká koordinační schůzka se zástupci KSÚS, M- SILNICEMI a městem. Do 9.9. zhotovitel předloží HMG. 

Demolice a stavba mostu zahájení únor/březen 2023. S tím bude spojena kompletní uzavírka komunikace.   

14.8. Tůmová: Schůzka se zhotovitelem a KSUS 25.8., koordinace stavby. 

22.7. Tůmová: Probíhá podpis Dodatku č. 1, p. Jeřábek (KSÚS) si na začátku týdne od 25.7. pro dokument osobně přijede a přiveze nám 

podepsaný dodatek zpět. 

15.7. Tůmová: Doptán p. Tesař na předpokládaný harmonogram a stav schvalovacího procesu. Smlouva o převodu vlastnických práv 

dorazila podepsaná. 

16.7. Motyčková: Smlouva o převodu vlastnických práv zkontrolována s právníkem, vše souhlasí se SoSB – čeká na podpis pana 

místostarosty.  

Smlouva digitálně podepsána p. starostou a odesláno do datové schránky. 

13.6. Tůmová: Probíhá podepisování. 

3.6. Tůmová: Zastupitelstvo kraje schválilo podpis smlouvy o převodu vlastnických práv. KSÚS čeká na písemné usnesení, pak podepíší a 

pošlou k nám. Soutěž na zhotovitele stále probíhá. 

27.5. Tůmová: VSK nabídlo 420.000,- bez DPH (503.000,- vč. DPH) za přeložku plynu. 

22.5. Tůmová: Prověřujeme ceny u přeložky Gasnetu. Projektantský rozpočet 200.000,-, cena Gasnetu 805.000,-.Bude provádět třetí 

strana, poptáváme firmy, které přeložku plynu dělají. 

13.5. Tůmová: Smlouva o převodu je předložena na programu zastupitelstva kraje ke schválení 30.5.2022, po obdržení usnesení obratem 

pošlou podepsané včetně dodatku č. 1 ke Smlouvě o společném zadávání VZ. 

4.4. Tůmová: Trvá. 

27.3. Tůmová: SoSB bude schválena cca za měsíc (info od Jeřábka), tzn. stále čekáme. Domluveno, že s VŘ začnou, až poté, co budeme 

mít smluvně vyřešeno. 

20.3. Tůmová: Trvá 

7.3. Tůmová: Vše připravené. Čekáme na schválení SoSB Rady Středočeského kraje. Pak podpis dodatku. 

25.2. Tůmová: Zjišťujeme ještě, zda je podepsaná SoSB na KSÚS. Podle toho se bude odvíjet další postup. 

20.2. Tůmová: Příprava dohody KSÚS. Čekáme na úpravu od pana Hobla. S KSÚS postup odsouhlasený. 

31.1. Tůmová: Obdrželi jsme zadávací dokumentaci k připomínkování a ke schválení. 

9.1. Tůmová: Schváleno financování projektu. Zadána úprava zadávací dokumentace. Před vyhlášením se ozve technik p. Balog ohledně 

koordinace VŘ.  

ROK 2021  



10.12. Charvátová: Pan Jeřábek z KSÚS zatím nemá kompletní zadávací dokumentaci. Čeká se na upravení projektu od PUDIS pro 

Metroprojekt. Zároveň čekají na schválení rozpočtu na příští rok. ZD dostaneme nejdříve na začátku příštího roku. Zažádali jsme o 

prodloužení platnosti vyhotovení přeložek plynu. 

31.10. Charvátová: Předpoklad vyhlášení VŘ na 12/2021. Probíhá z naší strany kontrola smluv ohledně zřízení přípojek (termíny, částky).  

27.9. Charvátová: KSÚS zaslalo základní části projektové dokumentace k náhledu. 

20.9. Charvátová: Dle info KSÚS předpoklad vyhlášení výběrového řízení v listopadu. Plán započetí stavby v březnu 2022. Bude zaslána 

ZD ze strany KSÚS k připomínkování města a OI. 

9.8. Charvátová: Bude prodlouženo stavební povolení. Řeší KSÚS p. Jeřábek a p. Pudis. 

29.6. Petrová: Poslední informace o realizaci jsou březen 2022 – říjen 2022. Z kapitoly 3633 bylo odebráno financování v roce 2021. 

4.6. Petrová: Beze změny. 

28.5. Petrová: ČEZ vzal na vědomí a termín na realizaci přeložky prodloužil 16.8.2022. Ohledně opravy prken na lávce čekáme na nabídku 

pana Bareše. 

21.5. Petrová: Stav trvá, odeslali jsme ČEZu žádost o změnu termínu realizace přeložky, provizorní výspravy bychom provedli výměnou 

zetlelých prken vlevo směrem z města, lávka na druhé straně je v dobrém stravu. 

23.4. Petrová: KSUS projekt zastavila z důvodu nedostatku financí. Řešíme provizorní správu lávek, které měly být loni/ letos odstraněny. 

Kvůli možnému posunu na příští rok jsme objednali i revizi mostním technikem. Dále řešíme vztah s ČEZem – posunutí termínu provedení 

přeložky, případně další prodloužení závazků, které měly být letos splněny. 

9.4. Petrová: KSUS mě dosud nekontaktovala, co vedení? 

26.3. Petrová: Dnes jsem kontaktovala pana Jeřábka, zda se něco hnulo, potvrdil, že finance jsou zajištěny a že v příštím týdnu začnou 

pracovat na zahájení výběrového řízení s tím, že stavba by započala letos. 

12.3. Petrová: KSUS zatím nemá zajištěno financování ani nám nepředložila návrh zadávací dokumentace. 

15.1. Petrová: Zatím žádná nová informace. 

8.1.2021 Petrová: Pan Jeřábek potvrdil, že připravil zadávací dokumentaci a pracují na zahájení výběrového řízení, mají ale problém 

zásadní, a to s financování akce. Do doby zajištění financí je projekt zatím jen v přípravě. 

ROK 2020 

20.11. Petrová: Doladěny převody investorství – zbývá technologická lávka na KSUS – předloženo do středeční RM, dále byl doručen 

dodatek na prodloužení smlouvy s ČEZ – bude zpracován pro RM (jedná se o formalitu na naši žádost, ČEZ počítá s koordinací v rámci 

provádění dle potřeb stavby). Distribuujeme dohody o převodu investorství na příslušně stavební úřady (SU a OŽP, jako oznámení). 

Čekáme na návrh schůzky nad návrhem zadávací dokumentace – termín stanoví KSUS, podle postupu přípravy. Požadované doklady z naší 

strany byly kompletně předány jak KSUS, tak VHS (VODA+KANÁL). 

Příprava projektové 

dokumentace na MS v ul. 

Prokopa Holého 

J. Kožená  

P. Tůmová 

Vyhlášení dotační výzvy: 

23.8. 

 

22.8. Podepsaná smlouva 

s Trigema Building a.s. 

 

10.8. RM - Schválení uzavření 

smlouvy s RPA a výjimky. 

 

RM/89/2022 Schválení 

zahájení VŘ, ZD a komise 

 

 

 

 

17.10. Tůmová: Další KD ve čtvrtek 20.10. 

14.10. Šulc: Dne 13.10. proběhla schůzka – požadavky odeslány ředitelce MŠ pro zapracování. Další postup dle zápisu KD. Další schůzka 

dne 20.10. za přítomnosti městské architektky. 

30.9. Šulc: viz zápis z KD ze dne 29.9. 

9.9. Tůmová: 1. schůzka s projektanty a TDI 15.9.2022. Otázky na emailu, probereme osobně. 

28.8. Krajčová: Veškeré podklady pro dotaci jsou předány RPA, momentálně se pracuje na studii proveditelnosti. K 26.8. zbývá alokace 

ve výzvě 50% (cca 242 mil.). 

26.8. Tůmová: 22.8. proběhl podpis sml. se zhotovitelem. Oslovíme DALUX s poptávkou na CDE prostředí. 

 14.8. Krajčová: Zpracovává se dotazník pro RPA k žádosti o dotaci. Během tohoto týdne bude podepsána smlouva s f. RPA. 

14.8. Tůmová: 23.8. schůzka s Trigemou. Podpis smlouvy 22.8. 

7.8. Krajčová: Smlouvu s RPA předáno panu Hoblovi, čekáme na jeho připomínky. 

31.7. Tůmová: Plánujeme schůzku se zhotovitelem. Ve čtvrtek proběhla další schůzka na nové datové prostředí. Budeme mít dvě nabídky. 

Dva pohledy poskytování licencí. 

22.7. Tůmová: 27.7. by RM měla schválit zhotovitele. 

15.7. Tůmová: Účastník s nejnižší nabídkou doplnil vysvětlení k zadávací dokumentaci. Příprava schválení RM. 

3.-12.6. Tůmová:  



• Řešíme datové prostředí CDE pro BIM. Budeme muset pořídit před zahájením projektování. Spojím se s p. Wasserbauerem a 

agenturou ČAS pro radu na nejvhodnější program. Hoša doporučil dvě, cenu neumí odhadnout. 13.6. schůzka s Tomášem 

Rudolfem. Pořízení budeme řešit nejspíše na začátku projektování.  

• 14.6. Otevírání obálek. 

22.5. Tůmová: Trvá. 

13.5. Tůmová: Prodloužen termín VŘ do 14.6.2022. 

8.5. Tůmová: Otevírání obálek 17.5. 

24.4. Tůmová: Příprava ZD na TD. Vyhlášení po otevírání obálek na zhotovitele kvůli harmonogramu. 

8.4. Tůmová: Doplněna ZD o inflační doložku a vyšší moc. Prodloužení termínu VŘ o celou původní délku (ve shodě názory pí. Řehořkové, 

Koláčkové z Otidey a p. Hoši z Promitens) tedy do 11.5. 

4.4. Tůmová: Proběhla prohlídka místa se třemi uchazeči. První otázka na CENTU k doplnění. 

27.3. Tůmová: V úterý 29.3. v 10:00 prohlídka místa stavby. 

20.3. Tůmová: VŘ vyhlášeno. 

14.3.Tůmová: Vyhlášení VŘ 14.3. 

7.3. Tůmová: Schválení ZD a vyhlášení v RM. 

25.2. Tůmová: 28.2. proběhne poslední revize změn z naší strany. Příprava zprávy o schválení ZŘ do RM. 

20.2. Tůmová: Hoša pošle v tomto týdnu kompletní dokumentaci pro zadání VŘ. Schválení do příští RM vč. Kompletní dokumentace pro 

radní. 

6.2. Tůmová: Čekáme na revizi a zapracování našich připomínek od Promitens. Zdrželi se díky covidu. Tento týden bychom měli mít 

kompletní ZD.   

31.1. Tůmová: Proběhla znovu schůzka s ředitelkou MŠ a vedoucí školní jídelny Sadová. Připomínky na konkrétní spotřebiče do jídelny 

v průběhu realizace. Vyhlášení výběrového řízení beze změn v zadávací dokumentaci.  

23.1. Tůmová: Studii vnitřních prostor jsou schopni předložit ve druhé polovině února / na začátku března. Soupis použitých materiálů 

odsouhlasen. ZD hotová, poslaná Promitens. 

14.1. Tůmová: Black ́ n Arch pracují na vyjádření k soupisu použitých materiálů pro stavbu a zároveň vyjádření ke studii vnitřních prostor. 

9.1. Tůmová: Předložena ZD p. Semerádovi ke konzultaci technických parametrů budovi. Dnes budu domlouvat detailní specifikaci 

technických parametrů s Black ´n Arch p. Bělinou. 

ROK 2021  

29.11. Charvátová: Black n´Arch poslali podrobnější informace (rozšířený komentář) ke studii, který tvoří přílohu č.1 k ZD. Promitens 

zaslali připomínkovanou ZD včetně příloh. Chybí připomínky ze strany pí. Ředitelky ohledně jídelny. 

21.11. Charvátová: Promitens prověřují po technické stránce naše připomínky, výsledek do 23.11. Black n´Arch se vyjadřují k otázkám ke 

studii, výsledek do 19.11. 

14.11. Charvátová: Revidovaná ZD odeslána Promitens. 

7.11. Charvátová: Finalizujeme kompletní zadávací dokumentaci.  

5.11. Mocová Rybová: Nutno zveřejnit investiční záměr ve strategickém rámci MAP – dodání podkladů nejdéle do 24. 11. (abychom mohli 

žádat o dotaci v rámci IROP). Do IROP lze žádat pouze s podmínkou navýšení kapacity MŠ. 

31.10. Charvátová: Domluva s p. Hošou tento týden pošleme za nás připomínkovanou SoD a ZD.  

24.10. Charvátová: SoD připomínkovaná p. Hoblem na osobní schůzce ve čtvrtek. Čekáme na zapracování připomínek.   

17.10. Charvátová: Promitens zaslali aktualizovanou zadávací dokumentaci s návrhem SoD. SoD zaslána k revizi Mgr. Hoblovi. 

27.9. Charvátová: Trvá. 

13.9. Charvátová: Tento týden připomínkujeme návrh ZD. Předpoklad finalizace kompletní dokumentace v týdnu od 20.9. 

6.9. Charvátová: Zadávací dokumentace dle Promitens je hotová. Dokončují smlouvu. Pošlou k revizi. 

16.8. Charvátová: Promitens by mělo na začátku září poslat zadávací dokumentaci k VŘ k odsouhlasení.  

23.7. Petrová: Výškopis a polohopis předán firmě Promitens. Zároveň Promitens zaslat hodnocení předložených posudků pro území PH 

(e-mail ze dne 21.07.2021 přeposlán MS). Je nezbytné rozhodnout, zda vyjmenované posudky budeme zajišťovat ještě před soutěží Design 

and Build nebo zda mají být v soutěži poptávány (má vliv na finance a termín). 



TDI MŠ a  BIM Koordinátor 

pro stavbu MŠ Prokopa 

Holého 

P. Tůmová 

RM/408/2022 Usnesení RM o 

schválení firmy na výkon TDI 

a BIM Koordinátora  

21.9. RM ke schválení 

2.9. Otevírání obálek 

RM/185/2022 schválení ZŘ a 

obeslání uchazečů 

9.9. Tůmová: TDI a BIM K. schválení do RM 21.9. 

26.8. Tůmová: Otevírání obálek na TDI a BIM koordinátora 2.9. 

14.8. Tůmová: Probíhá VŘ na TDI a BIM Koordinátora. 

22.7. Tůmová: Předpoklad vyhlášení VŘ v týdnu od 25.7. 

15.7. Tůmová: 15.7. schůzka s p. Maťašovským. Nabídka datového prostředí BIM, CDE. 

27.5. Tůmová: Tvorba ZD.  

Sekání trávy I. Motyčková  

9.10. Motyčková: V lokalitách (+v mateřských školkách) probíhá poslední úklidová seč a odvoz listí. 

12.8.  Motyčková : Plnění harmonogramu dle plánu 

5.8.  Motyčková : Vzhledem k harmonogramu plnění dle plánu a počasí (z důvodu vysokých teplot, změna prac. doby 5.8.) 

30.7. Motyčková: Sekání probíhá dle plánu. Plán, který je zveřejňován na webu, je doplněn o informaci, jaké pozemky mulčujeme + začaly 

jsme sledovat přilehlé cizí pozemky s cílem „mít hezky posekanou lokalitu jako celek“. V horkých dnech posekány Vodranty. Tento týden 

plán pokračovat v sestřihu živých plotů + pletí + sekání město (sekáme na vyšší pojezd). 

16.7. Motyčková: Harmonogram sekání dodržován, současně probíhá sestřih plotů + zástupy v době dovolené zařízeny. 2 dny v uplynulém 

týdnu byly vyčleněny na pletí ulic. Vypleto: Čeplov, část na Sadovkou a za Penny, ulice 28. října + okolí, u autoškoly Bydžovský a SOU 

dopravní, celý Budín, ul. Jablonského směrem k BUS vč. ul. Dusíkova a Chrudimská. 

19.4. Motyčková: Dne 19.4. započato sekání + uskutečnil se 1. úklid cyklostezek zametačem; plán sekání bude zveřejněn v týdnu od 25.4. 

9.4. Motyčková: 12.4. předán zametač na traktor+ proškolení zaměstnanců. 

1.4. Motyčková: Plán zahájení sekání 2.pol. dubna – dle počasí, stroje a lidi připraveni. Objednaný zametač na traktor X950 R + nový 

mulčovací stroj - bude dodáno v 2. pol. dubna. 

13.3. Motyčková: Servis traktůrků proveden pracovníky TS; nákup nového mulčovacího stroje (Kč 237 bez DPH_kryto rozpočtem 

3745_6122) – příprava porovnání s konkurenční technikou pro vedení města. Plán sekání připraven, v tomto týdnu bude převedenou do 

elektronické verze pro zveřejnění na www stránkách. Příprava nákupu tažného zařízení před traktor X950R + dokoupení zametače pro 

údržbu cyklostezek  (kryto rozpočtem 3745_6122).  

15.1. Motyčková: V týdnu od 17.1.-21.1. bude domluven termín na vypůjčení a vyzkoušení techniky na sekání náletů. 

Přírodní zahrada ZŠ Čáslav 

náměstí 

M. Krajčová  

A. M. Rybová 

 30.9. Šulc: Dle SoD 4.10. konec akce, budou zahájeny sankce. 

29.5. Krajčová: 31.5. proběhne kontrolní den. 

22.5. Krajčová: Tento týden v úterý nebo ve čtvrtek proběhne na ZŠ kontrolní den. 

6.5. Krajčová: Ukončení realizace akce by mělo oficiálně dle smlouvy být do září, ale je plánováno koncem června. 

21.2.Mocová Rybová: 22. 02. Proběhne 1. schůzka se zhotovitelem a autorským dozorem, následně bude zhotovitel vyzván k převzetí 

staveniště. 

21.1. Krajčová: 16.12. byla podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem. Poskytovateli dotace byly zaslané veškeré info + dokumenty k VŘ. 

V únoru se zkontaktují a domluví se na předání staveniště. 

ROK 2021  

23.11. Mocová Rybová: Proběhla 1. schůzka s budoucím zhotovitelem, příprava finálních podkladů ke smlouvě. Chtěl by realizaci stihnout 

do června, místo realizace si prohlédl. Oslovena zahradní architektka (zhotovitelka PD) kvůli autorskému dozoru. Předání stavby se 

očekává v březnu. Na některých aktivitách musí povinně participovat veřejnost a škola – možná spolupráce s VPP a Olinkou? Plus bude 

třeba sehnat např. pařezy a kmeny na broukoviště, šišky a další materiál na hmyzí domek apod. To by se dalo ve Vodrantech případně 

sehnat? 

2.11. Mocová Rybová: Oznámení o výběru zveřejněno na profilu zadavatele a odesláno účastníkům. Vítěz byl vyzván k podpisu smlouvy. 

Po oboustranné podpisu smlouvy doporučuji už teď svolat úvodní schůzku (město, škola, dozor, zhotovitel). 

15.10. Mocová Rybová: Probíhá hodnocení nabídek. Odeslány výzvy k doplnění nabídek – lhůta do 19. 10. 

30.9. Mocová Rybová: Byl opraven rozpočet v ZD – po poradě s odborem financí byla sjednocena sazba DPH. Lhůta pro podání nabídek 

byla prodloužena do 11. 10., 11:00. 

16.9. Mocová Rybová: Jeden z účastníků, resp. dodavatelů, které jsme oslovovali, mi sdělil, že zakázka se za předpokládanou hodnotu 

540 000,- Kč realizovat nedá (zvýšení cen, navíc konkrétně oni používají akátové dřevo atd.), nacenili by tak min. na 750 000,- Kč. V Centu 

je vidět jedna firma, která si stáhla ZD, kterou jsme neoslovovali, ale to nemusí nic znamenat. Nasnadě je, zda v případě opětovného 

neúspěšného výběru nezauvažovat o rozdělení akce do menších celků – to už je poslední možnost. 



2.9. Mocová Rybová: Výzva k podání nabídky uveřejněna na profilu zadavatele a rozeslána vybraným dodavatelům. Příjem nabídek do 

4. 10., 11:00. 

11.6. Mocová Rybová: Původně jsme chtěli VŘ (3) vyhlásit již v červnu, ale vzhledem k dovoleným během prázdnin (špatné korigování 

odpovědí na případné dotazy, prohlídky místa plnění, hodnocení apod.) a ke skutečnosti, že nás netlačí čas, jsme se se ZŠ rozhodli o 

vyhlášení až na začátku září. 

21.5. Mocová Rybová: Zažádáno o vytvoření profilu zadavatele, vytváření seznamu dodovatelů, které budeme oslovovat (ve spolupráci se 

zahradní architektkou). Do příští RM bychom chtěli podat zprávu o zahájení VŘ (3). 

7.4. Mocová Rybová: VŘ (2) zrušeno, jelikož se nepřihlásil žádný uchazeč. Poskytovatel dotace v této věci informován. V červnu plánujeme 

vyhlásit VŘ (3) – oslovíme více firem i vzdálených, VŘ otevřeme (budeme muset ZŠ zřídit podúčet na CENTu). 

8.3. Mocová Rybová: Vyhlášeno nové VŘ, lhůta pro podání nabídek do 29. 3., 11:00. 

26.2. Mocová Rybová: Odeslání oznámení o vyloučení účastníka a zrušení VŘ. Příprava nového ZŘ – předpoklad opětovného vyhlášení 

konec příštího týdne. 

ROK 2020 

28.12. Mocová Rybová: ZŠ odeslala Oznámení o výběru dodavatele. 05. 01. byla odeslána výzva k podpisu SoD vítěznému uchazeči. 

1.12. Mocová Rybová: Byla obdržena jedna nabídka, probíhá její posuzování. 

13.11. Mocová Rybová: VŘ vyhlášeno – lhůta pro podání námitek do 1. 12. 2020, jeden uchazeč se již byl podívat na místě. 

Sokolovna 
P. Tůmová 

I. Motyčková 

 ROK 2021  

11.6. Mocová Rybová: V současné době je v procesu „předprojekční příprava“ – pí Neumanová mi sdělila, že výstup by měl být hotov 

cca v září. 

21.5. Mocová Rybová: Předáno kompletní zaměření budovy a dokumentace současného stavu, probíhá vyhotovení další fáze 

dokumentace.  

26.3. Petrová: Podklady slíbené na jednání 25.3. jsem vyhledala a rozeslala. 

17.3. Mocová Rybová: Zaměřování ukončeno, předání dokumentace by mělo proběhnout v dubnu. Částka 193 721,- Kč vč. DPH by měla 

být v celé výši uhrazena z rozpočtu Sokola. 

Nutno svolat další schůzku a domluvit se na dalším postupu – VŘ na PD + průzkumy. 

ROK 2020 

11.12. Mocová Rybová: Zaměřování bylo zahájeno 15. 12. 

20.11. Mocová Rybová: Objednávka odeslána zhotoviteli zaměření.  

Hradby na „Valech" 

§ 3322/5171 ŠKP 

J. Kožená  

A. M. Rybová 

RM/8/2022 dne 19.1.2022 

ZŘ na VZ 

RM/145/2022 dne 23.3.2022 

sml DALFOS 

Termín opravy 04-11/2022 

14.10. Kožená: KD 19.10. od 10.30. 

29.9. Kožená: Práce pokračují. 

23.9. Kožená: Vzhledem ke klim. podmínkám je předpoklad dokončení spodní části hradeb do poloviny října, horní dle SOD v 11/2022, 

na pozemku ve spodní části zůstává buňka, neboť z ní je vedena elektřina do horní části hradeb, firma na pozemek doveze zeminu jakmile 

to bude možné, tedy po dokončení prací z jejich strany. 

11.9. Motyčková: Výsadba stromu musí proběhnout později, tzn. nyní firma ať dá pozemek do původního stavu a oseje travním semenem 

9.9. Kožená: KD 21.9., práce pokračují dle harmonogramu, předpoklad dokončení spodní části hradeb během září, část staveniště zůstane, 

část bude odstraněna, upřesníme si se stavbou na konci září. 

2.9. Kožená: KD 7.9., práce pokračují, k proplacení se zjišťovacím protokolem další část odvedené práce 07-08/2022. 

26.8. Kožená: Proběhla dostavba zdi k zahradnímu domku nad. P. Pazderkou, bašta u bazénu stejná jako na druhém konci, kde bylo 

dohodnuto zastřešení a ochrana, stejný postup i zde, stavba bez problémů. 

5.8.: Kožená: KD 10.8., práce bez problémů. 

22.7. Kožená: KD 27.7., práce dle plánu, uhrazena 1 fa vč. zjišťovacího protokolu. 

8.7. Kožená: Práce pokračují dle plánu – viz odeslané fotografie, další KD 13.7. 

24.6. Kožená: KD: plán na další období, autorský dozor spolupracuje, oprava dle plánu, studna  bude odkryta snad v rámci opravy horní 

části zdi u domečku, zde i archeologie. 

17.6. Kožená: Kontaktován Ing. Fuks (projektant původní opravy hradební zdi) – bude konzultováno ponechání cihelného zdiva v levé 

části hradeb s NPÚ, na KD dorazí p. Ing. Iacovleva z firmy SATER. 

3.6. Kožená: Další KD 8.6. v 10.30 h. 

26.5. Kožená: Na KD dojde k úpravě struktury spárování, barva a zrnitost odsouhlasena, pilíř u výklenku v souladu s PD zůstáva užší, 



další KD 8.6. 

20.5. Kožená: 25.5. KD. 

13.5. Kožená: 17.5. KD – další vzorky k odsouhlasení. 

6.5. Kožená: Dne 10.5. od 9 h. zahajovací KD, budou připraveny vzorky, předáno info o příjezdu nákladního auta k domu p. Jonášové 

přes Kostelní nám., také v pondělí. 

29.4. Kožená: Ochranná lhůta uplynula bez odvolání firem, v pondělí 2.5. v 10.30 h. sejdeme na místě, v týdnu si připraví staveniště, 

dovezou buňku, zábor vyřešen s OSM, zajedu s ním do areálu P. Holého zkouknout kamení. Firma připraví vzorky a bude svolán zahajovací 

KD, předání staveniště bude protokolárně jako u všech VZ.  

20.4. Kožená: S OSM vyřešen zábor, další firma se nevzdala práva na odvolání, ochranná lhůta do 27.4. do 00.00 h. 

8.4. Kožená: Dnes vystaveno rozhodnutí o výběru k podpisu pana starosty, firma doplnila vše potřebné, jakmile budou předány podepsané 

doklady o výběru, můžeme podepsat smlouvu o dílo. 

1.4. Kožená: OTIDEA – součinnost s dodavatelem opravy na drobných doplněních dokumentů, provede kontrolu a vydá rozhodnutí o 

výběru, poté bude možné podepsat smlouvu o dílo, RM/145/2022 z 23.3.2022. 

25.3.Kožená: SML o dílo bude podepsána, sousedé okolních pozemků podepisují plánek na situaci. 

18.3. Kožená: Předpokládám schválení firma do RM 23.3., firma doplnila další chybějící formální nedostatky. 

11.3. Kožená: Doplnění firmou Dalfos neúplné, 14.3. on-line - komise musí opět schválit možnost doplnění podkladů. 

4.3. Kožená: Hodnocení nabídek proběhlo 2.3., v souladu s § 46 zákona o VZ může firma doplnit formální nedostatky do 5 dnů. 

25.2. Kožená: Dne 2.3. hodnocení nabídek. 

18.2.Kožená: Lhůta běží do 22.2., souhlas s rozšifrováním nabídek podepsán p. starostou, do RM 23.2. pověření komise. 

28.1. Kožená: VZ od 25.1. do 22.2.2022 /o případné dotazy se prodlužuje termín podání/. 

21.1. Kožená: Info o schválení RM/8/2022 dne 19.1.2022 předány firmě OTIDEA, požádáno o opis usnesení. 

13.1. Kožená: ZD do RM 19.1.2022. 

7.1. Kožená: Tento týden smlouva o dílo, konzultace s Mgr. Špitzem s dotazy. 

ROK 2021  

20.12. Kožená: ZD probíhají poslední konzultace s firmou OTIDEA, dnes potvrdila kolegyně Motyčková OSM zápis do katastru, do ZD 

zkonzultováno i s firmou  SATER PROJEKT, že je dostačující uvedení geometrického plánu, změny parcelních čísel a vlastnických vztahů 

od doby zpracování PD, potvrzeno i Mgr. Špitzem. 

3.12. Kožená: ZD v konzultaci s Mgr. Špitzem. 

25.11. Kožená: K prvotní kontrole zaslána zadávací dokumentace, předpokládám, že v příštím týdnu přečtu a uvedu připomínky. 

19.11. Kožená: Příkazní smlouva podepsána – VŘ připravováno firmou OTIDEA. 

19.11. Motyčková: Směnná smlouva + Smlouva o zřízení věcného břemene s p. Pazderkou podepsána a vložena na KN; ½ nákladů panem 

Pazderkou zaplacena 

13.11. Motyčková: Doufejme, že v týdnu od 15.11. obdržíme výmaz zástavního práva u pozemků patřícím p. Pazderkovi a bude moci být 

podepsána Směnná smlouva. 

4.11. Kožená: Příkazní smlouva podepsána městem, zaslána firmě OTIDEA. 

8.10. Kožená. Aktuálně konzultována příkazní smlouva. 

29.9. Kožená: Komunikace s firmou OTIDEA, Mgr. Koláčkovou, zaslala vzor příkazní smlouvy, tato dnes odeslána na konzultaci u p. 

Špitze, poté bude schvalováno RM. 

10.9. Kožená: Odeslání firmě OTIDEA tento týden – podklady k zadání. 

3.9. Kožená: Nový výměr hradby – připraven firmou SATER. 

26.8. Kožená: Firma OTIDEA, řed. spol. Koláčková administraci zakázky potvrdila. Přecenění od Ing. Dobiáše ještě nemáme. 

25.8. Kožená: Zídka rozebrána, místo zajištěno, kámen v depozitu P. Holého, předání v pá 27.8. protokolem, kámen z Tupadel – dovoz 26-

8-Posouzení možností získání stav. Kamene od ČGS zpracováno, odesláno F. Velímskému, další nabídka kamene z KH, posoudí FV. 

5.8. Kožená: Firmě realitní předány informace ohledně označení kamenné zídky před rozebráním – jsme ve spojení, termín p. mládek 

zavolá, 4.8. v depozitu P. Holého uložen kámen odkoupený z Č. Janovic od p. Batelky, k proplacení dojde po podpisu jednoduché smlouvy, 

kámen z Tupadel dle časových možností dopravce, jsme v kontaktu. 

29.7. Kožená: Termín bude v srpnu, zatím bez datumu. 

21.7. Kožená: Nabídka předložena, schválena městem, termín bude upřesněn. 



13.7. Kožená: Dnes schůzka s firmou realitní na místě, cenová nabídka bude připravena během víkendu vč. zabezpečení místa, odvozu 

kamene a cihel. 

25.6. Kožená: Poptány firmy TES, Realitní a stavební – TES – reálné snad v 11/2021, firma Realitní a stavební zajistí, je třeba zavolat 

týden předem, vč. zajištění místa kari sítěmi a sloupky – depozit v areálu P. Holého 

9.6. Kožená: Firma Merenus poptávku odmítla, poptávka jiným firmám bude rozeslána v týdnu – 18.6. – oslovení firem – přesun na další 

týden, řeším další neodkladné věci - přestupky, stížnost. 

4.6. Kožená: ZS na rozebrání zídky předběžně připraveno – aktuálně běží lhůty – i zde bude na základě požadavku památkářů nutný KD, 

firma zatím nepotvrdila, poptáme další, Č. Janovice – kámen odkup – cca 16 m³ - deponie na uskladnění kamene a cihel – jak ze zídky, tak 

odkup z Tupadel a Č. Janovic – máme vytipováno areál P. Holého 

28.5. Kožená: Firma Merenus opětovně poptána, v Č. Janovicích – p. Batelka - zjištěn kámen ze zídky na soukrom. pozemku – dohodnuto 

s FV, uskladnění kamene – místo – stále v řešení. 

20.5. Kožená: Oslovena firma Merenus na rozebrání zídky vedle domu p. Jonášové a zabezpečení prostoru – do příštího týdne se vyjádří, 

na doporučení p. Velímského rozjednán odkup lomového kamene od p. Šťastného /firma EKONA/ Tupadly – cca 13 m³, cena bude sjednána 

dohodou, potřebujeme zajistit uskladnění nového a rozebraného kamene na pozemku města – oslovena p. Motyčková – v pondělí domluva. 

14.5. Kožená: Zápis o umístění zábran, sítí připraven, zábrany umístěny do zahrady MŠ. 

7.5. Kožená: V Po 10.5. schůzka s p. Černochovou z NPU, připraven zápis ke konzultaci s NPÚ ohledně zabezpečení  mob. zábranami a 

sítěmi, protokol z KD k podpisu, vyjádření SATER a přecenění nejpozději v 08/2021 po dohodě na osobní schůzce 4.5.2021, studna není 

ani v evidenci odboru výstavby. 

30.4. Kožená: Další KD s p. Černochovou dne 26.4., čekáme na vyjádření projektantky a p. Černochové z NPÚ, dále se ozval pan Kohl, 

majitel pozemku a části hradeb u parku R. Těsnohlídka a informoval o jejich špatném stavu, který jsme zjišťovali, S. Chadraba připravil 

jmenovitý přehled vlastníků směr park R. Těsnohlídka. 

22.4. Kožená: Dne 20.4. KD hradby, zjištění: na zahradu MŠ za domem s peč. službou nutné rozmístit před zdí zábrany – tyto budou 

objednány městem, odstranění části cihlové zdi na hradbách nad pozemkem p. Pazderky, zapáskování části hradeb směrem k parku R. 

Těsnohlídka, na horní části pozemku se nachází studna – identifikovat její umístění, zvážit v některých částech hradeb umístění sítí. 

16.4. Chadraba: Směna pozemků bude projednána 19.4.2021. 

9.4. Kožená: S Ing. Dobiášem schůzka 20.4. v 9.00 h. – je třeba shlédnout hradby ze shora, e-mailem odeslán dotaz ohledně řešení v PD 

vypracovanou firmou SATER – Ing. Dobiášem, telefonicky mi potvrdil, že za řešením opravy hradeb uvedeném v projektu si stojí, bude 

třeba přecenit. 

ROK 2020 

28.12. Kožená: Beze změn, e-mailem dotaz na p. Velimského. 

ZŠ Náměstí 

P. Tůmová 

J. Kožená  

A. M. Rybová 

 18.3. Kožená: Rozhodnuto o doplnění PD o vikýřové okno bez schodolezu. 

11.3. Kožená: Probrat osobně, zda bude půda využívána jako Vv nebo nově návrh knihovny? Ujasnit si, zda do PD na VÚ doplňovat 

bezbariérovost nebo v rámci dotací EU vyřešit bezbariérově školu jako celek. 

4.3. Krajčová: P. Budzák zjistí, zda by to mělo projít u ministerstva. 

25.2. Kožená: schodolez máme v řešení s p. Krajčovou 

18.2.Kožená: Komunikace s p. Krajčovou – schodolez není ideální?? Upřesníme si. 

4.2. Kožená: Mechanický schodolez zapracuje Ing. Trtík do PD. 

21.1. Kožená: P. Trtík zaslal náhled schodolezu, náš dotaz ohledně jeho rozměrů a zda bude možná jeho případná instalace. 

14.1. Kožená: P. Trtík potvrdil doplnění do PD mech. schodolezu, doplní poslední verzi vikýře a přislíbil zaslání ke schválení během 

dalšího týdne. 

9.1. Tůmová: Zadat p.Trtíkovi do projektové dokumentace bezbariérový přístup. 

ROK 2021  

3.12. Kožená: Tento týden komunikace p. Trtíka a p. Černochové. 

26.11. Mocová Rybová: Bohužel žádost o dotaci v rámci IROP podat nelze, protože prostor nebude bezbariérový. 

19.11.: Kožená: Stále probíhá komunikace mezi NPÚ a panem Trtíkem ohledně vikýře, tak, aby mohla být dokončena PD. 

5.11. Mocová Rybová: Pokud budeme chtít žádat o dotaci do IROPu, je nutné, stejně jako v případě MŠ, zanést investiční záměr do 

strategického rámce MAP – budou podporovány projekty se zaměřením na klíčové kompetence: polytechnika, přírodovědné obory, jazyky, 

IT. 



22.10. Kožená: P. Trtík zaslal podklad k vikýři – aktuálně se vyjádří NPÚ, do RM  27.10. předloženo stanovisko k VÚ. 

17.10. Charvátová: Podepsáno a převzato. Za OI hotovo. 

14.10. Kožená: Vyjádření advokátní kanceláře pro RM, komunikace NPÚ p. Černochové s p. Trtíkem ohledně vikýře. 

10.10. Charvátová: Půda převzata od PWB. Zažádáno o prodloužení stavebního povolení. Čekáme na návrh vikýře od Trtíka. 

20.9. Charvátová: Dohoda s PWB k podpisu. 

10.9. Kožená: Právní kancelář požádána o písemné stanovisko, podklady zaslány. 

3.9. Charvátová: RM schválila přerušení realizace. Příprava dohody se stavební společností. 

30.8. Charvátová: Dodatečná zpráva do RM. 

25.8. Kožená: Dnes na místě s kol. Černochovou, Charvátovou, Kaválkovou a stavbyvedoucím Říčařem, památkářka navrhne p. Trtíkovi 

řešení střešního okna, nyní navržené řešení příliš moderní, střešní okno bude možné, po odsouhlasení sepíšeme k závaznému stanovisku 

protokolem, dne 27.8. přeposlán návrh od p. Černochové projektantovi – zatím běží komunikace. 

16.8. Charvátová: 13.8. PWB předložilo upravenou cenovou nabídku na vestavbu. V příštím týdnu provedou sondy do stávající stropní 

konstrukce. Poté se domluvíme na dalším postupu. 

9.8. Charvátová: Čekáme na cenovou nabídku společnosti PWB. 

23.7. Petrová: Stavba momentálně přerušena s ohledem na zásadní problém projektu – nutno vyřešit statiku podlahy /stropu. Projekce 

obdržela podklady a čekáme na nový návrh a statický přepočet.  

29.6. Petrová: SOD uzavřena, předání staveniště proběhne 01.07.2021 v 8 hodin. Účast památkové péče – řešení uložení prken z podlahy. 

18.6. Mocová Rybová: Vzhledem k odstoupení uchazeče prvního v pořadí byl RM schválen uchazeč druhý v pořadí – Oznámení o výběru 

odesláno. 

4.6. Petrová: Dodavatel byl vybrán a předložen RM ke schválení – URM 279/2021, vzhledem k výši nabídkové ceny je nezbytné smlouvu 

uzavřít až po doplněn financování ve 3. RO.  

20.5. Mocová Rybová: Byly otevřeny obálky s nabídkami, probíhá hodnocení. 

14.5. Mocová Rybová: Odesláno a zveřejněno vysvětlení ZD č. 1. Lhůta pro podání nabídek se nemění.  

30.4. Mocová Rybová: Výzva k podání nabídek odeslána vybraným uchazečům a zveřejněna na profilu zadavatele. Podání nabídek do 20. 

5., 10:00. 

23.4. Mocová Rybová: Zadávací dokumentace připravena, do konce příštího týdne bude VŘ vyhlášeno. 

16.4. Petrová: Za nás provedena už jen povšechná kontrola, víceméně lze začít, pokud nebudeme koukat u malé zakázky na neodstranění 

obchodních názvů, a budeme smířeni s tím, že případné nedostatky už doladíme na stavbě. 

15.4. Kožená: Na stavební úřad předána poslední verze PD. 

9.4. Petrová: Z naší strany dojde ještě k závěrečné kontrole předané PD. Kdo bude zadávat v souvislosti s už provedenými úkony? 

9.4. Kožená: PD na OI, snad konečná verze.  

26.3. Kožená: Dokončena kontrola PD, výměna dokumentů, rozpočtu, odesláno odboru investic, písemně předáno v po 29.3. 

17.3. Kožená: Dne 15.3. odeslána ke kontrole snad poslední verze rozpočtu a dotazy k PD Ing. Trtíkovi, předpokládáme dotažení PD. 

26.2. Kožená: Kontrola se opakuje. 

17.2. Kožená: Opakovaná kontrola rozpočtu a PD.| 

11.2. Kožená: PD odeslána p. Dejnožkovi – nevyjádřil se, zda projde, p. Trtík odeslal změnu u schodiště, doplnil rozpočet a odeslal 

opětovně celou PD – probíhá kontrola. 

4.2. Kožená: Firma Merenus s omluvou odmítla revizi PD, obesíláni další projektanti, zatím bez úspěchu. 

29.1. Kožená: Telefonický rozhovor s p. Merenusem, emailem předány veškeré připomínky k PD. 

22.1. Kožená: Telefonicky hovořeno s p. Merenusem – zkoukne rozsah, zavolám mu v týdnu. 

15.1. Kožená: Projektová dokumentace odeslána firmě Merenus, kontakt na Ing. Hladíka od p. Motyčkové – projekční kancelář Pce – 

námi poptávaná revize je pro jejich firmu malou zakázkou, zabývají se zakázkami v řádech desítek milionů, především novými stavbami, 

firma s 35 projektanty, potřebují se uživit, mají zakázky na půl roku, s omluvou se rozloučil. 

ROK 2020 

28.12. Kožená: Rozpočtář od p. Trtíka pan Kovář nereaguje ani na kontakt z mé strany, pan Merenus přislíbil revizi projektu, zašlu po mu 

dle naščí domluvy po 15.1.2021. 

7.12. Kožená: L. Císařová – projektantka revizi vzhledem k vytížení nezvládne, p. Merenus – revize až po 15.1.2021, oslovena firma Rokos 

– zatím se nevyjádřili, p. Trtík – rozpočtář zatím nedodal rozpočet. 



4.12. Kožená: Pan Trtík každopádně dodá rozpočet po opravě, R. Neumanová nemá zájem o celkovou revizi projektu, dnes odpoledne 

vytipuji a oslovím jiného projektanta k revizi. 

27.11. Kožená: Dnes termín pro p.Trtíka, nedařilo se mu sehnat rozpočtáře, čekám na jeho informace. 

10.11. Kožená: P. Trtík přislíbil do pátku tj. 13.11. odeslání opravené PD.. 

6.11. Kožená: Radka Neumanová kontaktovala p. Trtíka, ten přislíbil dokončení PD, spojil se s Markétou P.  

Projekt „Vala"                  

 

(ORG 608)                                        

(č. OSM_2022_08)                    

§ 3745 

I. Motyčková 

22_10_19_RM_dotatek č. 2 

prodloužení termínu předání 

PD prováděčka do 16.12.2022  

 

Kč 623.969,29 + v r. 2023 

autor. dozor p. Gregor Kč 

302.500 + autor.dozor 

Land05 Kč 160.000,- 

 

Smlouva podepsána 3.11.21 

PD pro SÚ – do 3.6.22 (Kč 

2.578.900,71) 

PD prováděčka – do 3.11.22 

(Kč 623.969,29) 

Autorský dozor – v r. 2023 

(Kč 302.500,-)  

CELKEM vč. DPH 

3.505.370,- 

 

22_02_23 (RM 50/22) 

dodatek č. 1 – posun termínu 

+ navýšení Kč 

21_10_13 (RM 460/21) výběr 

dodavatele GREGOR 

21_07_21 (RM 336/21) 

zahájení VŘ (projektant) 

 

CENA Studie: 559.625,- 

vč.DPH (vč.autor. dozoru) 

14.5.2021 – převzetí studie 

20_12_09 (RM 558/20) výběr 

dodavatele Land 05 

20_07_21 (RM 357/20) 

zahájení VŘ (studie) 

7.10. Motyčková: Do RM připraven Dodatek č.2 ke smlouvě na prodloužení doby plnění PD včetně položkového rozpočtu do 16.12.2022 

z důvodu nově vzniklých požadavků od NPÚ a Povodí Labe týkajících se vzhledu lávky. Jejich požadavky budou zapracovány do PD. 

11.9. Motyčková: OSM obdrželo vizualizaci lávky, tj. podklad pro zaslání do f. LAND05. Po obdržení souhlasu od LAND05 se šíří 3 m 

bude p. Gregor teprve překreslovat lávku v PD, kde ji má zakreslenou v šíři 4 m.  

4.9. Motyčková: Proběhla schůzka s p. Gregorem, dohodnut vzhled lávky + napojení lávky;  

30.7. Motyčková: Nyní probíhá komunikace s městskými architekty, p. Gregorem nad výsledným vzhledem lávky (stezky) přes rybník. 

24.7. Motyčková: V týdnu od 24.7.-29.7. bude vyvolané jednání nad dokončením vzhledu lávky (stezky) přes rybník, ostatní zůstane 

v projektu (do DUR) neměnné  

16.7. Motyčková: Probíhají konzultace s p. Gregorem a f. LAND05 + městskými architekty na detailech pro prováděcí dokumentaci. 

26.6. Motyčková: Další schůzka s p. Gregorem by měla proběhnout na přelomu července – srpna. Pan Gregor zpracovává harmonogram 

realizace, abychom mohli plánovat výběrové řízení na zhotovitele stavby + předběžně řešit možnosti jako je vypuštění rybníka (po dobu 

min. 3 měsíců) apod; p. Gregor připravuje předběžný rozpočet –detaily po úterní schůzce s dotačním specialistou Dohodnuta etapizace 

PD do 1. etapa (opěrná zeď), 2. etapa (cesty + VO + zeleň), 3. etapa (lávka/stezka přes rybník). Etapizace je požadována z finančních a 

časových důvodů. OSM ve spolupráci s dotačním specialistou se snaží nalézt dotační finanční prostředky. Tím by se měl projekt VALA stát 

projektem realizovatelným a částečně financovaným z dotačních prostředků. 

3.6. Krajčová: Spojila jsem se s AOPK se záměrem konzultace projektů. Obdrženy dva kontakty. 

29.5. Motyčková: V týdnu do 3.6. by mělo proběhnout odsouhlasení PD mezi p. Gregorem a f. LAND 05, předání městu 8.6.2022.  

20.5. Motyčková: scénické osvětlení v části hradeb = poslední návrh: umístit před přední hradby osvětlení do země=zemní svítidlo (při 

realizaci můžou nastat komplikace s instalací, je zde skála). Na zeď p. faráře se dle požadavků NPÚ nesmí nic vrtat, bude tedy ukotveno 

do země. Schůzka s dotačním externistou naplánována na 31.5. – probere se p. VALA + dotační možnosti + případná úprava PD. 

15.5. Krajčová: Prosím o termín koordinační schůzky, na které bude přítomen dotační externista – ujasnit si veškeré podmínky pro podání 

žádosti. Výzva bude pravděpodobně vyhlášena na začátku roku 2023. 

13.5. Motyčková: v tomto týdnu bude vyvoláno online jednání týkající se odsouhlasení osvětlení.  

6.5. Krajčová: Projektový záměr byl konzultován s dotačním externistou – dle něho bude stačit Architektonická studie a Strategický plán. 

29.4. Krajčová: Dotace - Můžeme žádat přes IROP -  podmínka je mít zpracovanou územní studii řešící veřejné prostranství, regulační 

plán, Architektonickou/urbanistickou studii veř. prostranství zpracovanou architektem ČKA, projednávání s občany, projekt musí být 

v souladu se strategickým plánem pro sídelní zeleň. 

24.4. Motyčková: Termín koordinační schůzky 5.5. 

9.4. Motyčková: Postoj pana faráře k osvětlení 2. hradební zdi je kladný (potvrzeno i osobní schůzce na OSM). Osvětlení kamenného 

domu u schodů  vedoucích k Žižkově bráně – je domluveno s externistou na scénické osvětlení. Město Čáslav majitelce domu přislíbilo, 

že, že při rekonstrukci vozovky, bude provedena i rekonstrukce části vjezdu do jejího domu. Majitelka domu požaduje, abychom zahrnuli 

do naší akce napojení jejího domu na kanalizaci. Prý ji to bylo kdysi přislíbeno – OSM prověří možnosti. 

 Pan Gregor si vyžádal seznam dokumentů, které je nutno doložit na SÚ pro vydání společného povolení. Termíny: odevzdání PD pro 

získání společného povolení do 4.6.2022 (Kč 2.580.930,- vč. DPH); Prováděcí dokumentace do 4.11.2022 (621.940,- vč. DPH); autorský 

dozor při realizaci stavby (Kč 302.500 vč. DPH) - „celkem akce 3.505.370 vč. DPH“. 
Paní Forejtová si prohlédla prostor pro vyhotovení CN na zpracování studie (místo, kde je v plánu umístit Café point). 

1.4. Motyčková: Naplánováno Online setkání v úterý 5.4. + KD 7.4.;   

25.3. Motyčková: Domluvena návštěva vzorkovny v Berouně za účasti zástupců f. LAND 05, Gregor, NPÚ;  

19.3. Motyčková: Termíny a postupy v projektu VALA budou laděny na OSM během pondělka – je  rozpracované scénické osvětlení 

(externista pro scénické osvětlení kontaktoval pana faráře pro odsouhlasení); dána zpětná vazba p. Gregorovi ohledně vzorníků 

povrchů; OSM bude informovat Land05 ve věcech týkajících se vizualizací, dřevěné paluby, apod.- další KD je domluven 7.4. 

6.3. Motyčková: p. Gregor osloví externistu pro zpracování PD týkající se scénického osvětlení; f. LAND 05 zaslán požadavek na 

vypracování vizualizace lávky v š. 3 m z důvodu vizuálního odlehčení lávky. 



20.2. Motyčková: 4. koordinační schůzka bude dne 23.2.2022. Je zapotřebí dát zpětnou vazbu paní Černochové ohledně šíře lávky, 

druhu lamp a barvy chodníků 

9.1. Motyčková: 2. koordinační schůzka bude dne 19.1.2022. Změna trasy cesty s p. Gregorem odsouhlasena. 

Park R. Těsnohlídka - studie 

rozvoje a funkčního využití 

vč. prostoru Café pointu 

(ORG 671)                                        

(č. OSM_2022_10)                    

§ 3745_6121 

I. Motyčková 

22_10_19 (RM …) zahájení 

VŘ (studie) – předpokl. 

hodnota 1 mil 

9.10. Motyčková: OSM započalo práce na tvorbě ZD, do RM 19.10.dáno schválení započít s VŘ na dodavatele studie 

16.7. Motyčková: V harmonogramu OSM připraveno započít práce na vzniku ZD pro studii parku R. Těsnohlídka  v 10/2022. 

ROK 2021  

16.7. Motyčková: Veřejné griloviště – hotovo. Firmou Cityzen bude proveden 1. servis 29.7. Kamery prověřeny…aby na tento prostor 

viděla kamera přes rybník, je zapotřebí drobné zakrácení větví – bude provedeno našimi MTS. 

8.7. Motyčková: Veřejné griloviště – realizace - zpevněná plocha, dodávka betonových prvků v týdnu od 12.7. do 16.7. 

29.5. Motyčková:  Veřejné griloviště – poptána CN 

ROK 2020 

23.10. Motyčková: Zaměření výškopisu + polohopisu 

Komunitní zahrada - 

revitalizace území 

vnitrobloku 

Husova/Jablonského 

(ORG 661)                                        

(č. OSM_2022_16)                    

§ 3745_6121 

I. Motyčková 

Rok 2023 - realizace 

 

Rok 2022 – plán úpravy 

studie (rozšířit vyvýšené 

záhony+sad jedlých dřevin) 

 

 

Rok 2020 – vypracována 

studie Ing. Ivan Marek 

16.7. Motyčková: Práce na vzniku PD dle existující studie nezapočaly. Obdržena stížnost o místní občanky, že stále zde jsou nevyhovující 

kontejnery, povrch vozovky a prostor zahrádek nepředělán na komunitní zahrádky. Tzn. dáno do harmonogramu OSM na 11/2022 – 

vytvořit ZD na studii, kde bude prostor s vyvýšenými květináči rozšířen + bude prověřena možnost čerpání dotace na retenční nádrž.  

ROK 2021  

5.9. Motyčková: ČEZ odsouhlasilo sloučení naší akce + akce f. Tlapnet. Zaslána smlouva pro rezervaci příkonu. Bude dáno do RM. 

28.8. Motyčková: S p. Havlíčkem odsouhlaseno natažení el. vedení při jejich akci v r. 2022 – tažení kabeláže pro f. Tlapnet. Podána žádost 

na ČEZ.; současně komunikováno s ŽP možné umístění polopodzemních kontejnerů +domluveno s odborem investic, že při realizaci 

komunitních zahrádek umístíme do těchto prostor VO 

29.5 Motyčková: Vykáceny nálety pro umístění oplocení; z důvodu dosažení možné úspory pro město Čáslav při napojení komunitních 

zahrádek na el. energii, bude tento projekt pozdržen a počkáme na natažení kabeláže pro sousední pozemek, jež má v plánu ČEZ provést 

v létě r. 2022 

7.1.2021 Chadraba: 13.1. Konzultace s městskými architekty. 

4.12. Chadraba: Žádná zpětná vazba, navrhneme řešení spolu s architekty.  

27.11. Chadraba: z důvodu neúčasti občanů na veřejném projednávání, byly osloveny bývalí nájemci s dotazem preferovaného využití 

prostor komunitních zahrádek v budoucnosti, do 30.10. čekáme na vyplněné dotazníky. 

ROK 2020 

29.6. Chadraba: dne 13.7.2020 se uskuteční veřejné projednávání – připomínkování studie zpracované Ing. Markem 

20.5. Chadraba: převzata vypracovaná studie 

21.2. Chadraba: oslovení architekta Ing. Marka k vypracování studie, jež by popsala prostor zahrad ve vnitrobloku 

Revitalizace vnitrobloků 

- B. Němcové  

 

(č. OSM_2022_30)                    

§ 3699_5171 

 

I. Motyčková 

P. Tůmová 

 

 17.10. Tůmová: Za OI dojede k vyrovnání povrchu pojezdových komunikací, případně k rozšíření ploch o parkovací stání. Akce na rok 

2023. 

9.10. Motyčková: Předseda SVJ a místní občané si nepřejí ve vnitrobloku nic zásadního měnit, tzn. Odbor investic bude řešit opravu místní 

vnitřní komunikace vč. prostor pro parkování. Odbor OSM bude řešit odstranění starých sušáků, klepačů na prádlo a zídek + zabudování 

2-3 nových sušáků. 

30.9. Motyčková: Schůzka s další stav. firmou proběhne v týdnu  10.10.-14.10. 

16.9.Motyčková: Čekání na CN revitalizace + v příštím týdnu schůzka s další stav. firmou, která by též vypracovala CN. 

4.9. Motyčková: Proběhlo jednání s předsedou SVJ na místě, bylo doupřesněno, co chtějí odstranit, co zbudovat nové. OSM musí probrat 

s městskými architekty návrh vzhledu vjezdů do vnitrobloku. Dle slov předsedy SVJ si přejí zachovat všechny 3 vjezdové cesty. 

14.8. Tůmová: Příprava návrhu na komunikace a změnu provozu. 

12.8.  Motyčková:: 8.8.2022 schůzka s externí firmou na místě, za účelem zmapování vnitrobloku, dodání CN na odstranění vybraných 

prvků 

24.7. Motyčková: převzaty podklady od OI. Budou odstraněny prvky (lavičky, klepače) dle požadavků SVJ B. Němcové - co nejdříve. 

16.7. Motyčková: Odbor OSM informoval J. Šulc o závěrech z jednání SVJ; je nutno se domluvit, zdali budeme ještě nějaké prvky (jako 

klepače, apod. ) odstraňovat ještě letos jako samostatnou akci a nebo zdali budeme čekat na „studii“ od architektů. 

3.6. Tůmová: Domlouvání termínu schůzky se všemi SVJ. 

22.5. Tůmová: Naplánujeme jednání na místě s SVJ 



ROK 2021  

29.5. Motyčková: Bude probráno na schůzce s architekty 3.6. 

9.10. Motyčková: Z kapacitních důvodů neřešeno. 

Lávka / mostek přes Brslenku 

v parku R. Těsnohlídka 

P. Tůmová 

I. Motyčková 

 

 

30.9.2022 Převzata PD od 

projekční kanceláře PRIS 

 

RM/390/2022 RM schválila 

zahájení VŘ na zhotovitele 

lávky. 

10.10. Tůmová: Vzhledem k pozdržení PD na straně projekční kanceláře je letos záměrem postavit alespoň provizorní lávku.  

9.9. Tůmová: Doplnění PD, RM schválila ZD, vyhlášení VŘ po kompletaci všech potřebných dokumentů. 

2.9. Tůmová: Schválení ZD a zahájení VŘ na zhotovitele v RM 7.9. PRIS upravuje PD. SP říjen/listopad. Miška zaměřuje pro vyjádření 

povodí budoucí stav. 

26.8. Tůmová: Chybí stanovisko povodí, nutné zaměření budoucího stavu geodetem, realizujeme. Žádost o SP na stavebním. 

 15.8. Tůmová: Má být odevzdaná PD na SÚ k SP. Tento nebo příští týden dokončení přípravy podkladů pro VŘ. Pak dáme schválení 

zahájení VŘ do RM. 

31.7. Tůmová: V PD upravená náhradní pochozí lávka. Pro podání na souhlas čekáme na vyjádření dopravky. Jinak máme vše. 1.8. Pošlou 

upravený položkový rozpočet dle aktualizovaných cen. Předpoklad navýšení předpokládané ceny. 

18.7. Tůmová: Dorazil položkový rozpočet. Jsme přes 6´´ bez DPH. 

3.6. Tůmová: Nejdéle do 31.7. budeme mít podklady pro ZD. Na stavební odevzdání možná do týdne až dvou. 

27.5. Tůmová: PRIS poptám o aktualizaci vizualizace a termíny online schůzky. Dle výsledků schůzky doplním termíny a předpoklad, kdy 

bude vyhlášeno VŘ (předpokládaná hodnota, doporučení realizačních firem k obeslání).  

22.5. Tůmová: Dnes bychom měli mít k dispozici 3D návrh. Komunikujeme s jednatelem PRISu o dřívějším termínu odevzdání PD. Návrh 

termínu schůzky nad PD zašlou společně s 3D vizualizací. 

13.5. Tůmová: Připravují převod odsouhlaseného návrhu do 3D modelu. 

1.5. Tůmová: Zaslaná předstudie. Po odsouhlasení převedou do 3D. Čekáme na termín odevzdání projektu. 

24.4. Tůmová: Plánujeme termín schůzky nad podobou studie. Termín odevzdání studie do 30.4.2022. 

8.4. Tůmová: Odsouhlasená podoba zábradlí. Přesný popis změn poslán k odsouhlasení pí. Neumanové. 

4.4. Tůmová: Dnes pošlou podobu zábradlí. Konzultace s pí. Neumanovou. 

27.3. Tůmová: Zaslán PRISU zápis ze schůzky s navazujícími požadavky. 

 14.3. Tůmová: Termín schůzky na připomínkování předstudie příští týden. 

7.3. Tůmová: Zadáno zpracování předstudie k připomínkování. Budou mít do začátku dubna. 

6.2. Tůmová: Doplněny podklady pro zpracování projektu. Typy světel budou doplněny podle parku Na Valech. Zatím nejsou známy. 

31.1. Tůmová: 1.2. schůzka s projektanty z PRISu. 

14.1. Tůmová: Vybraná projekční kancelář PRIS. Osobní schůzka cca za 14 dní. 

9.1. Tůmová: Přijímáme nabídky vybraných projekčních kanceláří na vytvoření projektové dokumentace. 

ROK 2021  

10.12. Charvátová: Poptaná firma na zhotovení projektu, která realizovala projekt lávky v Sázav, podle které chceme navrhnout naší. 

29.11. Charvátová: Obdrželi jsme několik nabídek. Čekáme na nabídku od p. Gregora. 

7.11. Charvátová: Poptáno u projektových D kanceláří. 

5.9. Motyčková: OSM dodá  v úterý 7.9. 

3.9. Charvátová: Čekáme na dodání podkladů na zahájení výběrového řízení na PD. 

28.8. Motyčková: Odbor OSM obdržel od OI zprávu o havarijním stavu lávky přes Brslenku, OSM nechalo zpracovat Geodetické zaměření, 

Hydrogeologický posudek a nyní je zapotřebí vyhlásit VŘ na demontáž lávky + instalaci nové lávky. Musíme se domluvit s NPÚ + s SÚ 

Organizátorem VŘ odbor investic. 

Park ul J MAHENA 

P. Tůmová 

I. Motyčková 

 

Předpokládané vyhlášení 

výzvy 12/2022. Vyhlášení o 

přidělení dotace do cca 3 

měsíců od podání žádosti. 

 

Veřejné participační setkání s 

občany 20.7. v 17:00 h. 

 

17.10. Tůmová: Předpoklad vyhlášení VŘ na zhotovitele PD 1. čtvrtletí 2023. 

10.10. Tůmová: Schváleno zahájení VŘ v RM. Zadáme dopracování studie dle o rozšíření zadání pro PD. 

18.9. Krajčová: V pondělí bude gymnáziu zaslán online dotazník. 

2.9. Tůmová: Zajišťujeme druhou cenovou nabídku od p. Kaplana pro porovnání. Buďto budeme soutěžit nebo poptávat jiné zhotovitele. 

26.8. Tůmová: Finišujeme cenovou nabídku s Atelierem Divo. Přijímáme komentáře obyvatel. 

31.7. Tůmová: Čekáme na cenovou nabídku. Pak přistoupíme k podpisu smlouvy. 

22.7. Tůmová: Úprava cenové nabídky od Atelieru Divo na základě rozšíření o zeleň u gen. Moravce 

18.7. Tůmová: 20.7. veřejné projednání. Nabídku na PD podala pouze společnost Atelier Divo. 210.000,- bez DPH. 

17.7. Krajčová: Proběhla prvotní konzultace s AOPK – navrhují doplnit retenční nádrž a mlatový povrch v celém parku.  



Do 30.9.2022 dotazování 

studentů na gymnázium. 

 

RM/429/2022 Schválení ZŘ 

RM 5.10.2023 

Vyhlášení VŘ v 1. čtvrtletí 

2023.  

 

8.7. Kožená: V případě přemístění pomníku je nutné žádat prostřednictvím MO ČR, pomník zaevidován v evidenci válečných hrobů (dle 

GPS) 

17.6. Krajčová: Studie zaslána AOPK. V současné době stále nemají metodický pokyn z Řídícího orgánu IROP na vydávání stanovisek. 

12.6. Krajčová: Tento týden budu kontaktovat pana Justa z AOPK, jakou formou můžeme konzultovat a co vše budou ke konzultaci 

potřebovat. 13.6. proběhne koordinační schůzka s p. Neumanovou a Petrou Kleinovou ohledně veřejného projednávání. Budou vytvořené 

letáčky a předány majitelům okolních nemovitostí. 

3.6. Tůmová: Nutné doplnit smart prvky a poslat na konzultaci na AOPK. P. Budzák dovolená, konzultace smart prvků zatím jen s AOPK 

a pí. Neumanovou. 

27.5. Tůmová: Tento týden obešleme potenciální zhotovitele s poptávkou na vyhotovení projektové dokumentace. Předpoklad ceny PD do 

500.000,-. Poptáme AD. 

22.5. Tůmová: Schůzka s p. Budzákem, projednání vč. Parku Vala. Předpokládaná cena PD od Kaplana 250.000,-, oslovujeme specialistu. 

15.5. Krajčová: Taktéž domluvit schůzku koordinační schůzku s p. Budzákem – ujasnit se veškeré podmínky pro podání žádosti. 

13.5. Tůmová: Příprava ZD trvá. Předpoklad předložení dokončení v týdnu od 16.-20.5. Předložíme RM ke schválení VŘ 1.6.2022. 

 6.5. Krajčová: Projektový záměr byl konzultován s p. Budzákem – dle něho bude stačit Architektonická studie a Strategický plán, P. 

Budzákovi zašleme studii a část projektové dokumentace k posouzení. Oba projekty (park Vala a park Mahena) půjde žádat přímo přes 

IROP. 

24.4. Tůmová: Příprava ZD na projekt. Budeme u IROP žádat o dotace. 

8.4. Tůmová: Plánujeme schůzku s VHS (pí. Erbenovou a Tvrdíkovou) v týdnu od 25.4. Naplánujeme realizaci termínově včetně možné 

finanční spolupráce. Nešpor má platné SP zatím do r. 2023. 

27.3. Tůmová: Plánujeme schůzky s p. Nešporem a VHS kvůli koordinaci navazujících prací. 

14.3. Tůmová: V týdnu od 14.3. Schůzka s OSM, kde si předáme info a podklady k přebírané akci. 

13.3. Motyčková: Akce předána na OI 14.3.2022, na akci přesunuto z par. 3745_ 700 tis. 

9.1. Motyčková: Od f. DIVO převzata studie na konci roku 2021. Můžeme postoupit k další akci – tj. VŘ na projektanta.  

ROK 2021  

20.8. Motyčková: Od f. DIVO zpracována studie, zasláno architektům k připomínkování 

8.7. Motyčková: Podklady od geodeta dodány f. DIVO. Představení 1. verze studie dne 22.7. na schůzce s architekty. 

13.6. Motyčková: Upomínán geodet k dodání zakreslení sítí v DWG + PDF podobě 

29.5. Motyčková: VŘ na vypracování studie vyhrála f. DIVO, dne 15.4. proběhla koordinační schůzka v terénu s architekty, podklady 

důležité pro zpracovávání studie OSM dodalo, kromě zprávy od fytopatologa týkající se zdraví douglasek – zpráva z laboratoře by měla 

být příští týden. Současně bylo v pátek provedeno vytýčení sítí. Geodeti si reálné sítě zaměří v úterý 1.6. a zapracují do dwg vytyčovacího 

výkresu – bude předáno f. DIVO. Platí, že památník padlých bude přesunut do horní části parku, bude počítáno s vytvořením 7 parkovacích 

míst (nyní je 7 karet přiděleno), bude uvažováno o skácení 2 douglasek (dle doporučení arboristky) 

Byty Prokopa Holého I. Motyčková 

 11.10. Motyčková: Nevyřízené reklamace 9.: 

K bytu č. 19 – výměna oplechování – nejprve vlastník požadoval místo plechů dlažbu nyní opět požaduje plech (řeší Trigema – čeká na 

výrobu nových parapetů), výměna dlaždice v předzahrádce, špatné spárování WC (řeší Trigema oprava bude provedena 21.10.2022). 

K bytu č. 1 – oprava vysprávky montážních závěsů (vlastník nereaguje na výzvu k poskytnutí opravy bude řešeno s právníkem) 

K bytu č. 3 – hluk z topení se začínající topnou sezonou (řeší ing. Merenus s plynařem kontrola zapojení topení), zároveň i nastavení 

teploty v systému 

K bytu č. 23 – plíseň ve sklepních kójích podána reklamace na nedostatečné odvětrávání v PD (řeší ing. Merenus) 

Společné prostory – nefungující systém světel na chodbách, nesvítí nebo se samovolně rozsvěcí. Bylo prováděno měření kolísání proudu 

firmou ČEZ, které bylo vyhodnoceno jako bez závad. Firma Trigema přislíbila výměnu všech světel na chodbách na své náklady.  

S tímto problémem možná souvisí i neustálé vypínání plynových kotlů (kolísáním el. proudu). Plynové kotle jsou závislé na kolísání el. 

proudu, musí se ručně znovu uvést do provozu. Je zde nebezpečí, že by kotle mohly být dříve nefunkční na výměnu. 

Město objednalo firmu DNA Energie, která provede analýzu měření el. sítě dle EN 50160, aby se zjistilo proč kotle vypadávají častěji než 

je běžné. 

16.7. Motyčková: Reklamace týkající se kolísajícího proudu komunikována s p. Hausmanem a p. Váchou. Napsali jsme oficiální žádost na 

ČEZ, že dle měření byly zaznamenány výkyvy a že od ČEZu nemá p. Vácha zpětnou vazbu o návrhu řešení. Hausman přislíbil spolupráci.  



26.6. Motyčková: Na bytech zbývá nyní 6 nedokončených reklamací, které se ovšem řeší a mohly by být v brzké době dokončené. Na 

společných prostorech zbývají nyní 2 reklamace, z nichž jedna ohledně přepěťové ochrany by měla být ukončena také, čekám na vyjádření 

předsedy SVJ. 

Zbývá nedořešen byt č. 1 (paní Štefcová)- předžalobní výzva JUDr Diršmidové + zaslaná odpověď (pan Hobl). 

13.3. Motyčková: Stav k 10.3.2022: 

Jednotlivé byty: Reklamace celkem: 309; Reklamace vyřízené: 290; Reklamace nevyřízené: 19  

Nevyřízené reklamace jsou evidovány firmou Trigema Building a. s., ale zatím nebyly z její strany vyřešeny. Čeká se např. na vhodné 

počasí (výměna venkovního plechování, oprava balkonové desky ap.), na vyjádření subdodavatele (poškozené dveře) nebo součinnost 

majitele bytu (zpřístupnění bytu). 

Společné prostory: Reklamace celkem: 15; Reklamace vyřízené: 13; Reklamace nevyřízené: 2  

Nevyřízené reklamace jsou evidovány firmou Trigema Building a. s., ale zatím nebyly z její strany vyřešeny. Čeká se na subdodavatele 

(oprava světel na chodbě) a sdělení informací (poskytnutí dokumentace) ve vztahu k elektroinstalaci (přepěťová ochrana). 

9.1. Motyčková: Dne 10.1. proběhla koord.schůzka; dále se dne 21.1.2022. uskuteční místní šetření u paní Štefcové + Kulkové (další místní 

šetření proběhlo 7.1.2022 u paní Augustinové v bytě č.10. – zatím nemám zpětnou vazbu). 

Retenční nádrž č. 2 

 

(ORG 651)                                        

(č. OSM_2022_24)                    

§ 6171_6121 

I. Motyčková  

P. Tůmová 

 

Alokované finanční zdroje Kč 

760.000,- (rozpočet 2023) 

 

Žádost o dotaci schválena. 

Realizace bude probíhat 

současně s rekonstrukcí dvoru 

MěÚ. 

 

 

Předpokládané vyhlášení o 

přidělení dotace na podzim 

2022. 

19.8. Krajčová: Byla nám schválená dotace ve výši 100% (759.029,78,-). 

17.7. Krajčová: Žádost byla formálně zkontrolována a poskytovatelem dotace „akceptována“ – zatím stále čekáme na schválení. 

3.6. Krajčová: Byla nám vrácená žádost k vysvětlení, proč uvádíme 33m výtlakového potrubí. Pravděpodobně to nebude uznáno jako 

způsobilý výdaj. 

10.4. Krajčová: Žádost podána. 

3.4. Krajčová: Předaná žádost k podpisu panu starostovi. V pondělí bude odeslána poskytovateli dotace. DPH bude nezpůsobilé - cca 150 

tis. 

27.3. Tůmová: Doplněn aktualizovaný projektantský rozpočet a cenová nabídka na TD. 

25.3. Motyčková: Na OI předány požadované dokumenty. Plán podání žádosti o dotaci je v týdnu od 28.3.-1.4. 

18.3. Motyčková: Práce na doplnění dokumentace pro podání žádosti zahájeny. Plán dokompletování žádosti v týdnu od 21.3.-25.3. 

14.1. Tůmová: Probíhá příprava projektu na žádost o dotaci. 

9.1. Motyčková: Je možné přihlásit projekt „retenční nádrž č. 2“ k nové dotační výzvě (Národní program ŽP-Příjem žádostí: 12.1.2022 - 

31.8.2022; Alokace: 1 754 000 000  Kč. (https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=100); Územní rozhodnutí 

máme platné, je nutné zaktualizovat URS ceny v rozpočtu. Tzn. práce na podání žádosti byly započaty. 

ROK 2021  

26.11. Motyčková: v lednu 2022 bude možné podávat žádosti o dotaci (možná až 100% dotace) – min. 200.000,- 

20.9. Mocová Rybová: Zpráva od řídícího orgánu poskytovatele dotace: Administrace Vaší žádost o podporu, která byla podána do 144. 

výzvy Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), není ukončena. Avšak šance na její kladné vyřízení, s ohledem na alokaci výzvy, je 

jen velmi malá. Rádi bychom Vás tedy informovali, že aktuálně připravujeme pro obdobné projekty výzvu z Národního plánu obnovy 

(NPO). Tato výzva bude vyhlášena v říjnu letošního roku a Vaši žádost bude třeba znovu podat. To, že totožná žádost byla podána do 144. 

výzvy, není překážkou přijatelnosti jejího nového podání v NPO. 

23.2. Mocová Rybová: Byla podána žádost o dotaci – předpokládané celkové způsobilé výdaje: 609 362,06 Kč, předpokládaná míra 

dotace 85 %. Předpokládaná doba hodnocení cca 6 měsíců.   

22.1. Motyčková: PD včetně všech vyjadřovaček hotová, od SÚ je hotov územní souhlas, tzn. žádost o dotaci se může připravit a podat. 

Informační cedule o 

osobnostech města - Vala 
J. Kožená 

 ROK 2021  

14.10. Kožená: Opravy budou zapracovány. 

17.9. Kožená: Opravy obdrženy – dnes, budou odeslány. 

13.7. Kožená: Schůzka s p. Lepeškou – opravy cedule Forman provedou, nově zašlou v náhledu ceduli starostové – 07-08/2021. 

25.6. Kožená: P. Lepeška řeší připomínky s p. Tesařem. 

4.6.: Kožená: Dořešíme v dalším týdnu. 

28.5.: Kožená:  Cedule Starostové – zatím připraven rám od p. Tesaře, cedule zřejmě r. 2021 – pokračuje. 

28.5. Kožená: Předložen návrh k připomínkování - info cedule Starostové, chyby na info panelu Forman dohledány, bude dohodnuta 

oprava. 

30.10. Kožená: Cedule Starostové – zatím připraven rám od p. Tesaře, cedule zřejmě r. 2021. 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=100


Dřevěné sochy Vodranty I. Motyčková 

 2.9. Kožená: Fa 12 tis. Kč plus obj ŠKP po dohodě s OSM bude uhrazena z kultury. 

25.8. Motyčková: Montáž sochy v úterý 30.8. 

30.7. Motyčková: Pan Cyprián se ozval, byl domluven termín instalace (30.8.) 

19.3. Motyčková: Plán dokončení sochy do 31.3. 

15.1. Motyčková: P. Cyprián započne řezbářské práce (1. socha pro betlém), bude vyřezáno z vánoční jedle r. 2021. 

Restaurování kamenné kašny 

se čtyřmi sochami 

§ 3322/5171 restaurování 

§ 3322/6121 stavební a 

technologická část  

J. Kožená 

21.9.2022 schválen D2 SOD 

RM/409/2022 stavba 

21.9.2022 schválen D1 SOD 

RM/410/2022 technologie 

vody 

 

10.8.2022 schválen D1 SOD 

RM/368/2022 D1 k SOD 

stavba 

Od 4.8. zahájeny rozvody - 

elektro pouze uvnitř 

staveniště 

Od 9.8. technologie vody – 

předpokládá Lentus – info 

telefonicky 

Předpoklad D5 k SOD 

restaurování – praskání 

obvodového kamene – retuše 

– souvislost se statickým 

zajištěním 

 

Předpoklad: 

Do 3.6. stabilizace 

Od 6.6. šachty 

Od 22.6. voda ? nádrž – bude 

teprve potvrzeno 

RM/109/2021 dne 10.3.2021 

– výzva VZ 

RM/184/2021 dne 21.4.2021 

– dodavatel restaurování 

kašny Bartoš 

Zahajovací KD 17.5.2021 

Na KD 16.6.2021 dohodnuto 

oslovení LENTUS na 

zpracování nové PD vody a 

zadání statiky kašny firmě 

SATER 

09/2021 statika od SATER – 

50 cm vody v kašně 

D1 RM/410/2021 dne 

15.9.2021 - Bartoš 

10/2021 osloven statik Ing. 

Hrdlička – 8.2.2022 statické 

14.10. Kožená: Probíhá předláždění kolem kašny, začátkem týdne bude možné vrátit lavičky – info předáno, v řešení stále poklop a porucha 

osvětlení středového sloupu, dlažba kolem poklopu – firma Lentus – dodavatel technologie a PD – poslední info, technik přijede začátkem 

týdne. 

29.9. Kožená: Předány informace o zatopení šachty, kontaktován Mgr. Špitz s konzultací ohledně pokuty atd. 

23.9. Kožená: Stavba – předláždění v termínu od 3.10. do cca 23.10., D2 SOD prodlužuje termín do 31.10.2022, technologie vody - rozvody 

subdodavatelem firmy Lentus – předpoklad polovina října 2022 dle informací Ing. Lovečka – telefonické. 

9.9. Kožená: Lentus – práce na připojení vody, osvětlení od st 7.9. a předpoklad do 9.9., připomínka k možnému dalšímu podložení nerezevé 

mísy od R. eumanové – to je na diskuzi s ing. Lovečkem, D2 k SOD stavba do RM 21.9. – dlažba nebude převzata, D2 ošetří možnost platby 

dodavateli stavení části za odvedenou práci, do RM 21.9. D1 k SOD technologie vody – prodloužení termínu dokončení, v šachtě umístěn 

VHS vodoměr – převzato – platba doposud paušálem. 

2.9. Kožená: Elektro hotovo, klíče od skříněk na MP, dále 1x na ŠKP, restaurátorské práce odvedeny, D1 k SOD restaurátor – na podpis 

u Bartoše, dnes provedeno dláždění kolem poklopu technologie vody, VHS pob. Čáslav – v šachtě 1.9. umístěn vodoměr – příští týden 

probereme s VHS fakturaci, ing. Loveček Lentus – v tomto týdnu stř. sloup, nicméně dle domluvy na setkání u kašny rozvody po dně kašny 

až po jejím vypuštění nejpozději do 31.10.2022, zatím bez reakce k návrhu D1. 

26.8. Kožená: Dnes tj. pátek v Technických službách KH neoficiálně možné vybrat z hromady růžové kostky – stavba na místě vybírá, info 

budu mít během dne, v areálu P. Holého lze případně z hromady také vybrat – nabídl kolega Šulc, v pondělí TDI potvrdí či zamítne dotaz 

od Lentusu, poté bude snad následovat dohoda o termínu z jejich strany, restaurátoři dokončí v příštím týdnu – dle akt. klim. podmínek, 

stavba plánuje dokončit v příštím týdnu – na KD upozornění na špatně položené kostky a vyřešení oplocení, skříňky elektro – montáž 

začátkem týden, osvětlení soch – kolem bude zasypáno pískem – výměna až světla dorazí /8-9 týdnů dodávka/, nicméně elektro k sochám 

rozvedeno. 

7.8. Kožená: Rozvody elektro v rámci staveniště do šachty, k sochám – zajišťuje elektro Havlíček – práce běží od čt 4.8., s firmou 

Cerman potvrzena příprava patek pro lavičky, osloven p. Hein ohledně krytí kašny – ozve se po své dovolené a probereme, út 9.8. – dle 

telefonické domluvy s Ing. Lovečkem zahájí práce s technologií vody jejich technik (předpokládá, že se mu vrátí v pořádku z dovolené).  

30.7. Motyčková: Po domluvě s MS převedeny peníze na dofinancování kašny z odboru 003 na 004. Prosím Jiřinku o info, zdali se 

podařilo domluvit se s realizační firmou, že by uložili ztracené bednění pod lavičky, aby odbor OSM nemusel při umisťování nových 

laviček znovu povrch rozebírat. Moc děkuji za případnou spolupráci. 

22.7. Kožená: S firmou Havlíček provedena kontrola kabelů u kašny, které nejsou nikde evidovány, nicméně je třeba přívod do strojovny 

technologie vody a pro osvětlení stř. sloupu. 

Vzhledem k tomu, že nyní máme kolem kašny rozkopáno a není zadlážděno, existuje návrh – studie řešení osvětlení soch u kašny – u nich 

není možné provést pouze výměnu světla za světlo, neboť kabeláž k osvětlení soch byla vedena na povrchu a již tam není, bude 

domluveno rozvedení elektřiny i ke čtyřem sochám v rámci této stavby a firma Havlíček by objednala i světla a rozvod zajistila, včetně 

nového sloupku elektřiny u horní levé sochy. Je vhodné zajistit vše v rámci této stavby. 

8.7. Kožená: Od 6.7. na místě firma Lentus – vnější rozvody hotové, stavba může zakrývat, Ing. Loveček upozornil, že nerezové dno do 

mísy je individuální výroba z Německa, klenutí po páteční zkoušce bude doděláváno – předpoklad polovina srpna. KD 13.7. 

24.6. Kožená: Dnes dovoz „vany“ pro technologii vody, stavební část běží dle plánu, další KD 29.6. 

17.6. Kožená: Komunikace mezi LENTUS, stavební částí a stavebním dozorem – stavba poběží v So, Ne – informována MP, pořadatelé 

akcí. 

3.6. Kožená: KD 8.6. v 9.00 h., práce pokračují dle předpokladů, proběhla komunikace p. Cermana s p. Lovečkem, ohledně přípravy 

šachty, v pondělí dojde na místo P. Kasal a domluví se s pracovníky ohledně uzávěru vody. 

27.5. Kožená: KD 23.5. i se statikem p. Hrdličkou – ještě bude provedena stabilizace levého rohu kašny (pohled od Grandu), 25.5. i s p. 

Lovečkem (technologie vody) – dojde k odkrytí kanalizace od vypouštěcí šachty, bude posouzeno, zda bude možné připojení na šachtu 

s technologií nebo bude vybudována nová vypouštěcí šachta. Ing. Loveček dodá návrh rozměrů prostupů do dna kašny, další KD 1.6., paní 

Maděrová z NPÚ se omluvila pro nemoc – telefonicky domluvena drážka do kamene na umístění olověného plechu, lišta – z estetického 



posouzení – 84 cm vody při 

stabilizaci stěn kašny 

D2 RM/544/2021 dne 

8.12.2021 - Bartoš 

PD voda dodána dne 

3.2.2022 

RM/110/2022 dne 16.3.2022 

– sml technologická část 

LENTUS RM/207/2022 dne 

20.4.2022 – sml stavební část 

CERMAN – zde budou 

vícepráce na základě 

stabilizace stěn kašny - v PD 

voda nemohlo být 

zapracováno – nebylo 

k dispozici statické posouzení 

D3 RM/235/2022 dne 

18.5.2022 – Bartoš vícepráce 

na základě nové PD vody a 

statiky 

D4 RM/305/2022 dne 

29.6.2022 – Bartoš – možnost 

fakturace za odvedenou práci 

D5 RM/385/2022 dne 

24.8.25022 - Bartoš 

hlediska není hezká a potíže s možným zatékáním (kašna Slaný – plánují rekonstrukci)  

20.5. Kožená: KD 23.5. s p. Hrdličkou – statikem, časový harmonogram dodá firma Cerman, na KD proběhne dohoda ohledně doplnění 

kamene po vypouštěcí šachtě. 

13.5. Kožená: 1. KD 17.5. – bude připraveno odkrytí vnější strany, rozpis KD rozeslán, na KD 1x za 14 dní přítomnost zástupkyň NPÚ. 

13.5. Dle plánu odstraněny kameny kolem kašny. 

6.5. Kožená: Dne 9.5. zahájení stavební části, předání staveniště, změna - 13.5. jeřáb, harmonogram bude dohodnut v pondělí na místě 

dle domluvy s firmou Cerman. 

29.4. Kožená: Dne 27.4. koordinační schůzka stavba a restaurátor, zahájení stavby záborem staveniště dne 9.5.2022 – čas firma Cerman 

upřesní, dne 12.5. jeřáb k odstranění kamenů kolem kašny, firma Cerman upřesní během tohoto víkendu nebo začátkem příštího týdne, je 

vytížen. 

22.4. Kožená: Firma na stavební část na jednání RM 20.4., zahájení prací stavební části a restaurátora v 05, technologie vody – zahájení 

– šachta a nerezové prvky 06. 

8.4. Kožená: Schůzka s firmou Grano Skuteč 7.4. na místě, pošlou cenovou nabídku, stavební práce by mohli zahájit až koncem srpna, 

čekáme na další cenovou nabídku stavbní firmy, restaurátor Bartoš – nemoc omezila jeho fyzickou hybnost, subdodav. spol. p. Hlavatý – 

komunikují spolu – pokračování prací na kašně domluven p. Hlavatý, bude pokračovat pod restaurátorem Bartošem, tj. pod akt. uzavřenou 

smlouvou, v příštím týdnu se pokusí připravit doplnění rozpočtu, s paní Maděrovou z NPÚ proberu, telefonické spojení zatím neúspěšné. 

1.4. Kožená: Stavební část – p. Pavlica – předáno další osobě k nacenění, další firma na místě samém – zabývají se rozpočtem, firma 

Grano – út 5.4. v 11 h. přijede na místo – stavební část, aktuálně řešíme s Mgr. Špitzem vážnou nemoc restaurátora Bartoše – Sml. o dílo 

výhradně na něho. 

25.3. Kožená: Stavební část? Dnes schůzka u kašny, firma Dalfos se vyjádří, p. Pavlica ještě oslovuje osobně další firmu. 

18.3. Kožená: Firma LENTUS podepsala SOD na technologickou část vody, Elektro Havlíček má obj. na elektromontážní práce, p. Pavlica 

– telefonicky info o předání rozpočtu další osobně, která nacení a uvedou, zda se o zakázku budou ucházet, firma PWB zamítla. 

11.3. Kožená: P. Merenus – koordinaci prací v rámci technického dozoru dokáže zajistit ze své strany, stavební část - ne, p. Pavlica -PO 

– ÚT se ozve, zda zakázku vezme, p. Rokos – nedaří se telefonické spojení – zkouším se dovolat, p. Bohdan mluvil se stavebními firmami, 

se kterými spolupracuje OSM – nemají zájem, Loveček Lentus – píše harmonogram – bude v e-mailu. 

4.3. Kožená: Schůzka na místě s p. Pavlicou – uvede cenu zhruba, bude shánět lidi, poté zašle cenu, osloven i Merenus ml. – tento týden 

má dovolenou, byl osloven Rokos – všude komplikace s pracovními silami, Ing. Loveček - LENTUS opětovně osloven – ozve se. 

25.2.: Kožená: Firma na stavební část PD v řešení s J. Šulcem, v jednání dotazy, firma Havlíček bude spolupracovat na osvětlení, firma 

LENTUS – Ing. Loveček byl během února mimo kancelář – v po, út sepíše své resty a ozve se, zda zvládnou. 

18.2. Kožená: Restaurátorům, firmě Realitní a stavební, Havlíček, Lentus odeslány podklady PD nová technologie vody a statické zajištění 

kašny, mají k prostudování  – poté sestavíme harmonogram, stavební dozor na šachty? 

4.2. Kožená: Při osobním setkání na místě samém dohodnuto s Ing. Hrdličkou zpracování statiky kašny do 14ti dnů. 

28.1. Kožená: 31.1. schůzka na místě samém s restaurátorem, statikem a ostatními. 

21.1. Kožená: Dne 19.1. osobní návštěva p. hrdličky bez předchozího potvrzení, osobní konzultace – připraví předběžný návrh statického 

zajištění ke konzultaci. 

21.1. Krajčová: Středočeský kraj byl informován o prodloužení termínu realizace – realizace musí proběhnout nejpozději do 6.10.2022. 

14.1. Kožená: Sondážní průzkum zaslal restaurátor 13.1., pan Hrdlička by mohl osobně přijet snad 19.1.2022 – v pondělí se domluvíme, 

PD nové technologie vody konzultováno s projektantem, ještě přislíbila konzultaci R. Neumanová. 

7.1. Kožená: Dnes sonda ze strany restaurátorů, informace budou předány statikovi panu Hrdličkovi. 

ROK 2021  

20.12. Kožená: D2 smlouvy o dílo podepsán restaurátorem, v prvním týdnu 01/2022 LENTUS pošle PD na novou technologii vody dle 

domluvy s p. Jeřábkem, zpracovatelem, s p. Havlíčkem domluvena spolupráce ohledně osvětlení, světla dodána z OSM, uložena na čp. 6, 

jakmile počasí dovolí, bude provedena sonda ohledně statiky kašny. 

3.12. Kožená: Do RM 8.12. dodatek č. 2 smlouvy o dílo s prodloužením termínu do 31.5.2022, zjišťovací protokol podepsán, fa předloží 

restaurátor, konzultace uznatelných nákladů dle skutečnosti v novém rozpočtu s MKČR p. Falcum. 

25.11. Kožená: Osloven statik – trvá na rozebrání části kašny, aby vydal stanovisko, osloven restaurátor Bartoš ohledně možné max.výšky 

olověného plechu, připomínkována firma Lentus. 

19.11. Kožená: Statik p. Hrdlička navrhuje rozebrání kašny, mluvila jsem s R. Neumanovou – je třeba naše dohoda do jaké výše chceme 



napouštět, restaurátor Bartoš zašle v příštím týdnu upravený rozpočet kašny, tzn. odvedenou práci, uzavřeme Dodatek č. 2 ke smlouvě o 

dílo a vyúčtujeme dotační titul z MKČR – regenerace. 

12.11. Kožená: LENTUS prověřuje možnost výroby nerezového prvku do středového sloupu. 

4.11. Kožená: Vyjádření statika pana Hrdličky – musíme se domluvit na dalším postupu. 

22.10. Kožená: Po opakované žádosti pošle pan Hrdlička písemné vyjádření ke statice kašny, Slaný  –zakončení lištou – kašnu a její 

vyložení plánují nové vč. restaurování – z estetického hlediska není lišta úplně hezká - prováděno v roce 2006, ještě jsme požádali o statiku, 

Loštice bez statiky, ovšem kašna je 8x8m, ale 80 cm hloubka a napuštěna do 50 cm, na vyjádření Ing. Lovečka čekáme. 

14.10. Kožená: R. Neumanová připravila podklad pro p. Hrdličku – statika a odeslala informace,  

zkoušení technologie vody 8.10. – přepad vody s větším množstvím vody a větším tlakem vypadá nejlépe. Ideální by bylo vyplnit mísu 

plechem s mírným přesahem, aby padající voda vytvořila vodní stěnu. Trubičky na vytékání vody spodkem místy budou odstraněny – 

telefonicky domluveno s ing. Lovečkem – pošle foto z Trenčína, kde je mísa vyplněna plechem a pramínkový přeliv, spojitý přeliv přes 

okraj by vyžadoval větší proud vody, s tím má spojitost průměr přívodního potrubí /50 mm by nestačilo/,  

poptáno vyložení kašny olověným plechem – Loštice a Kolín, Loštice s drážkou do kamene, Kolín má horní okraj kamene rozebíratelný – 

tedy došlo k zasuntí plechu do spáry mezi kameny, Slaný – teprve se ozvou, jinak v ostatních městem kamenné kašny bez vyložení plechem 

– Telč, Kroměříž, Třeboň – nemají problém s únikem vody. 

8.10. Kožená: Po KD restaurování dokončeno u soch, u kašny bez odstranění povrchu dna, běží konzultace se statikem p. Hrdličkou, 

s firmou Lentus, s dalšími městy ohledně jejich restaurování kašny. 

27.9. Mocová Rybová: Byla odeslána smlouva o poskytnutí dotace podepsaná z naší strany.  

29.9. Kožená: KD dne 24.9. ve 14 h., další 8.10. v 11 h. 

17.9. Kožená: Vyjádření – nová technologie vody – od R. Neumanové, od našeho odboru, čekám p. Maděrovou, v pondělí odesílám firmě 

Lentus, komunikace s MK ČR – p. Falcum prověří, náš dotaz uplatnění 100% na restaurování místo 50%, pro případ, že bychom nezvládli 

olověnou vanu. 

13.9. Mocová Rybová: Poskytovateli dotace (Středočeský kraj) byly zaslány podklady ke Smlouvě o poskytnutí dotace. 

10.9. Kožená: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo kašna – termín do 15.12.2021, dohodnuto s restaurátorem, zatím beze změny výkazu výměr, 

uvidíme, zda nastanou změny ve výkazu výměr po zpracování PD nové technologie vody, předpoklad je, že nastanou, neboť nebylo 

v původní VZ, to samé se týká osvětlení. Ještě čekáme na vyjádření p. Maděrové z NPÚ ke statickému posudku, aktuálně čerpá dovolenou, 

bude po 13.9., Ing. Arch. Falcum z MKČR je na nemocenské, vyjádří se ohledně dotace z programu regenerace, vše jsem zdůvodnila ve 

zprávě. Na R u rady jsem dala do složky kamenná kašna podklady, které máme zatím k dispozici na statiku, osvětlení a návrh řešení vody. 

Se všemi zúčastněnými jsme v kontaktu. Za náš odbor navrhované řešení ve statice, tj. k profilům kotvit OSB desky a provedení 

hydroizolace není vhodné, kašna je kulturní památkou, další informace od restaurátora, oni pracují s olověnými plechy, nikoliv s 

jäcklovými profily, příp. nezerem, nesváří tyto materiály. Jednalo by se o další zdržení akce, oslovení firmy, která se těmito technologiemi 

zabývá, další náklady na jiný materiál, nehledě na to, že restaurátor má olověný plech již pořízen, stanovisko NPÚ bude zřejmě stejné jako 

to naše. Vše by znamenalo hledání dalšího řešení. Za nás bychom se chtěli pokusit kašnu dokončit dle původního záměru s novou vodou a 

osvětlením, napuštění bude do 0,5 m vody, ale nová technologie vody umožní lepší tok vody ve středovém sloupu.  

Poznámka: Na vydání ZS má NPÚ 30 dní, požádáme o rychlejší vydání. 

5.9. Motyčková: Na schůzce s architekty byly domluveny úpravy ve studii na osvětlení kašny – firma o změnách informována. Poté podá 

OSM žádost o souhlasné stanovisko na Odbor kultury na slavnostní osvětlení KAŠNY. 

3.9. Kožená: Do RM bude připraven dodatek 1 ke sml. o dílo – prodloužení termínu dokončení akce, restaurátorské práce na kameni a 

sochách před dokončením, info od Ing. Iacovleva – statiku kašny Ing. Pařízek, Ing. Dobiáš – dnes odpoledne zaslána, firma LOTUS 

požádána o dodržení termínu zpracování PD. 

25.8. Kožená: Firma LOTUS ing. Loveček zpracovává PD k nové technologii vody – NPÚ odsouhlasen návrh – termín dokončení PD – 

do konce 09/2021, tedy v týdnu dořešíme s restaurátory hotové práce, případně úpravu smlouvy, zjistím ještě co na to MKČR, Stč – zde je 

dotace – v kašně by případně nebyla dokončena pouze olověná vana, jinak vše, předpoklad dokončení kašny 2022?., ing. Dobiáš – zatím 

bez odezvy.   

28.8. Motyčková: Na OSM máme již zpracovanou 1. verzi studie na osvětlení kašny. Po schůzce s architekty 1.9. podá OSM žádost o 

souhlasné stanovisko na Odbor kultury na slavnostní osvětlení KAŠNY.  



5.8. Kožená: 4.8. schůzka u kašny s p. Maděrovou z NPÚ, restaurátory, návrh řešení v podstatě bez námitek, ještě požádáno o jednoduchý 

nákres řešení pro lepší představu, poté objednáme zpracování PD firmou LOTUS, uhradíme z neinvestičních financí z § památek, 

dohodnuto s OF. 

29.7. Kožená: Schůzka ohledně zpracování nové technologie vody proběhla, návrh v srpnu 2021, termín bude upřesněn, návrh bude poté 

konzultován i s p. Maděrovou z NPÚ, na místě i p. Havlíček ohledně nasvícení kašny a umístění světel, restaurátoři přítomni nebyli 

z důvodu časové tísně, Ing. Loveček volal dopoledne den před schůzkou, Ing. Dobiáš přislíbil statiku dodat, nyní stejně čekáme na návrh 

vody. 

21.7. Kožená: Ing. Loveček přislíbil po telefonické domluvě, že naplánuje v červenci cestu do Čáslavi, bude informovat předem. 

13.7. Kožená: Ing. Dobiáš připraví statické posouzení do 23.7.2021, na termín od firmy LENTUS čekám – technologie vody. 

9.7. Mocová Rybová: Žádost o dotaci na spolufinancování ze Středočeského kraje byla schválena. Probíhá příprava podkladů ke smlouvě 

o dotaci. Dotace ve výši 300 000,- Kč. 

9.7. Kožená: Po 15.7. dokážeme upřesnit termíny se statikem, na projekt, elektro Havlíček bude na místě s firmou na technologii vody – 

nyní neumí sdělit, zda bude třeba další šachta, restaurátor dokončí sochy. 

25.6. Kožená: Ing. Dobiáš přislíbil zpracování statického posudku na kašnu, Ing. Loveček – v červenci schůzka, v srpnu možná jednoduchý 

projekt, jsou plně vytížení – jeho nabídka akceptována. 

18.6. Kožená: Na KD – zkusit zajistit PD na novou technologii rozvodů vody – oslovena firma LENTUS – zatím zvažují /kontakt od Radky 

N/, až poté realizace od instalatéra, osvětlení bude snad reálné?, statika kašny s ol. vanou – požádán Ing. Dobiáš  - již nyní předpoklad 

prodloužení realizace. 

9.6. Kožená: KD 16.6. od 9.30 h na místě samém – vyrozuměni všichni zúčastnění včetně profesí nutných k opravě a restaurování. 

4.6. Kožená: KD cca 16.6., příští týden podá info instalatér, budeme kontaktovat zedníka, zda by měl čas – dohodnut předběžně, R. 

Neumanová přislíbila výkres – snad v příštím týdnu, materiál v podobě olověné vany při svítícím slunci pracuje.  

29.5. Motyčková: Po schůzce s architektem Ing. Zimulou na osvětlení náměstí probráno i možné osvětlení kašny. R. Neumanové zaslána 

dokumentace na rekonstrukci kašny, abychom vymyslely možnosti natažení kabelu pro bodové osvětlení středu kašny. Cílem je stihnout 

přípravu pro osvětlení při probíhající renovaci kašny. 

28.5. Kožená: Zajištěno dočasné připojení na elektřinu pro restaurátora do doby odstranění závady, na místě instalatér – bude kontaktován 

po odkrytí stř. sloupu, osvětlení kašny? – není připraven projekt – jsem v kontaktu s R. Neumanovou, NPU L. Maděrová – vhodně použitá 

světla a bez destruktivních zásahů do kašny – předběžně souhlas. 

20.5. Kožená: Zahajovací KD 17.5., dohledány a odeslány další historické podklady ke kašně, v příštím týdnu schůzka s instalatérem na 

místě, zřízeno staveniště. 

Změna Program regenerace – VZ – zde nutné počítat s cenou bez DPH /689,90 tis. Kč/ dle pravidel MKČR, nově 344 tis. Kč z programu 

na kašnu, 56 tis. Kč nabídnuto na další připravenou akci, která nebyla v letošním roce podpořena – fasáda čp. 251 Čá, ohledně zprávy do 

RM/ZM komunikace se Zdenou Veselou. 

11.5. Mocová Rybová: Podána žádost o dotaci na Středočeský kraj. Výše dotace: 300 000,- Kč, 400 000,- Kč Program regenerace, vlastní 

podíl: 105 379,- Kč, celkem 805 379,- Kč. 

7.5. Kožená: Na 17.5. dohodnuto předání staveniště a schůzka na místě samém s p. Maděrovou z NPÚ. 

30.4. Kožená: SML o dílo podepsána, oslovena p. Maděrová NPÚ na zahajovací schůzku před započetím prací, zábor do RM 

prostřednictvím OSM. 

22.4. Kožená: RM schválila dodavatele, smlouva o dílo připravena k podpisu. 

9.4. Kožená: 8.4. proběhlo vyhodnocení ze 2 nabídek, nejvýhodnější rest. Bartoš 689,90 tis. Kč bez DPH, schválení bude předloženo na 

jednání RM 21.4.   

9.4. Mocová Rybová: Možnost podat žádost o dotaci na dofinancování programu Regenerace v rámci Středočeského kraje – podání žádostí 

3. – 13. 5.  

10.4. Motyčková: Probíhá spolupráce s OSM v oblasti úpravy vody/trysek/prostoru pro čerpadlo 

26.3. Kožená: Výzva odeslána okruhu vybraných dodavatelů – termín podání nabídek 8.4., schůzka s OSM dle dohody. 

17.3. Kožená: RM/109/2021 dne 10.3. schválila zadávací řízení, Výzva v přípravě, Komise regenerace – 18.3. on-line – navrhne rozdělení 

státního příspěvku od MK ČR /pro rok 2021 ve výši 665 tis. Kč – do programu přihlášeno 6 akcí obnovy kulturních památek/. 

20.3. Motyčková: S odborem kultury se musíme domluvit na koordinaci prací – restaurování vs. Oprava komponent kašny 

(osvětlení+prostor pro čerpadlo+železné spony na zpevnění kašny, atd). 



Informační panely 

§ 3319 
J. Kožená 
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4.6. Kožená: Vyřešeno, panely zůstaly v budově býv. ubytovny. 

29.5. Motyčková: Jsou 2 varianty umístění – dvůr radnice (venku), ale je zde časový problém – převoz je možný pouze po 1 ks (panelů je 

10 ks); 2. varianta – v býv. ubytovně tzn, vše zde přerovnat..Verča nestihla v pátek okouknout prostory…dořešíme v pondělí. 

28.5. Kožená: S předsedkyní p. Kratochvílovou potvrzeno uložení info panelů s tím, že uskladněné překážky v ubytovně se nepoužívají, 

nyní nově potřeba překážek na závody – je třeba info panely opět přemístit do jiné části ubytovny. 

30.4. Kožená: Info panely postupně uskladňovány v ubytovně vedle zimního stadionu, fa předložena, p. Velímský informován. 

9.4. Kožená: Výroba panelů, s p. Motyčkovou dohodnuto uskladnění ve staré ubytovně vedle ZS. 

31.3. Kožená: Objednávka Prokon Bareš – platí š 1500 mm, v 2000 mm.   

26.3. Kožená: Platí 10 ks panelů, proběhla domluva ohledně materiálu výstavní desky, zátěže, rozměr panelu v. 150? dle skutečného 

náhledu bude rozhodnuto, š. 150 – po schůzce s p. Barešem. 

17.3. Kožená: Nabídka od firmy PROKON na 10 ks panelů, p. Bareš nemoc – domluva v příštím týdnu 

Vánoční výzdoba 

Strom 
J. Kožená 

 14.10. Kožená: Poptávka na výzdobu – termín do 19.10. – na náměstí J. Žižky, Kostelního, Komenského s původním kuželem, ul. Kl. 

Čermáka. Prvky ozdoba, andělé a kužel umístí fima DECOLED (pronájem 3 roky, nyní 2 rok) – cena 86 923 Kč celkem. Zjištěny 

informace při zhasínání osvětlení ve 22 h. na VO- cena za ušetřenou el. energii je cca 3 000,- Kč bez DPH za 30 dní, 

odhadovaná cena el. úprav bude cca 100 000,-Kč bez DPH. 

Vánoční stromy – výběr veřejností – Rohozec jedle, Třemošnice smrk, Lovčice smrk – 9.11.2022 bude vybráno. Objednávky 

v řešení, místo bude upřesněno. 
10.10. Kožená: další strom – smrk – ul. Žacká Čáslav – ŽP sdělí stanovisko 

23.9. Kožená: Čekáme na info, zda bude reálné odvézt strom z Lovčic – zatím to vypadá, že se podval nevejde pod stromy 

Vánoční výzdoba – v tomto týdnu bude připravován podklad na poptávku firem OSVĚTLENÉ POUZE CENTRUM MĚSTA 

S ČASOVAČEM. 

9.9. Kožená: Stromy vybrány, komunikace s jeřábníkem – některé stromy v nepřístupnějších místech v zahradách, info OVV předány. 

2.9. Kožená: Dne 7.9. budou vybrány stromy do ankety, nově kužel 6 m – zde finanční rozdíl s předchozím rokem 30 tis. Kč – počítat 

s navýšením za objednávku. 

8.7.Kožená: 4.7. přeposlána nabídka, s upozorněním od firmy DECOLED, že např. pro labuť nejsou schopni vyrábět podklad, umísťují na 

pevné podloží a potřebují dostupné připojení na elektřinu.  

24.6. Kožená: DECOLED upomínán. 

3.6. Kožená: DECOLED zašle nabídku v týdnu, poptán nákup i pronájem vč. montáže. 

27.5. Kožená: Předběžně dohodnuto 300 tis. Kč, prvky budou vybrány do 31.7.2022, firmy na instalaci a odinstalaci budou osloveny. 

22.5. Tůmová: Prosím o cenový předpoklad pro RO. 

6.5. Kožená: Prvky vybrat nejpozději do 31.7.2022. 

8.4. Kožená: Instalace výzdoby zpět na lípy dokončena. 

1.4. Kožená: Stále probíhá. 

24.3. Kožená: Probíhá. 

18.3. Kožená: Zdobení stromů aktuálně probíhá. 

7.3. Tůmová: V pondělí 7.3. vystavíme objednávku. 

4.3. Kožená: Finanční krytí zajištěno přesunem 100 tis. Kč z § památek na § veřejné osvětlení. 

25.2. Kožená: Návrh umístění vánočního osvětlení zpět na lípy po jejich ořezu, nabídku podal p. Zachariáš, v jednání s OI. 

18.2. Kožená: Poptávka na 3D prvky na Podměstský rybník odeslána firmě DECOLED. 

4.2. Kožená: Aktuálně probíhá odstrojení lip na náměstí. 

21.1. Kožená: Od víkendu 22.1. budou odpojeny světelné zdroje k výzdobě. 

7.1. Kožená: Od 7.1. Běží. 

ROK 2021  

20.12. Kožená: Osloveny 4 firmy na odinstalaci vánoční výzdoby v termínu od 10.1.2022 – Havlíček, TES, AVE Kolín, Zachariáš, nabídku 

podal p. Zachriáš,- 170 tis. Kč bez DPH, OI vystaví v 01/2022 objednávku, 3D prvky firmou DECOLED. 

25.11. Kožená: Ozdobeno, 3D prvky instalovány 19.11., kontrola stromu 26.11. ohledně napojení na elektřinu. 



19.11. Kožená: Dnes zdobení vánočního stromu, cca kolem 11 h. dojede firma DECOLED s instalací 3D prvků včetně připojení na VO, 

firma Havlíček dohodnuta na kontrolu připojení vánočního stromu. 

12.11. Kožená: P. Zachariáš nezvládne přívod elektřiny k 3D prvkům, na náměstí vánoční strom, instalace betlému, plůtku v týdnu od 

22.11.  

4.11. Kožená: Výzdoba ulic běží, v řešení přívod elektřiny k novému 3D prvku v parku J. Žižky, rozvody elektřiny pro stánkový prodej, 

pódium. 

21.10. Kožená: Kácení jedle v Rohozci dne 18.11.2021 od 8 hodin, na náměstí cca kolem 10 h., firma p. Bareše Prokon – jeho pracovník 

si vybavil, že kotvy jsou v zemi cca 80 cm, otvor pro strom prohlouben na 1,2 m, tj. máme nyní o 40 cm hlubší, 4 lana budou dostačující 

s tím, že kroužek, ke kterému se upínají lana bude ještě zpevněn klíny. 

14.10. Kožená: Vybrán strom v Rohozci – jedle, info předáno majitelce, vyřídí si kácení se starostou, objednávka na instalaci výzdoby 

odeslána s přehledem umístění výzdoby p. Zachariášovi  - 121 tis. Kč vč. DPH, zahájení 1.11.2021, dokončení 30.11., předpoklad instalace 

stromu 19.11. 

29.9. Kožená: Dne 6.10. shlédnutí vytipovaných stromů. 

17.9. Kožená: Shromažďujeme nabídky – zatím 1x Čáslav, 2x Rohozec. 

3.9. Kožená: OSM p. Řebíček zaslal náhled objednávky, odsouhlasena, dodavatel firma DECOLED, oslovena dle domluvy firma PROKON 

– zajistí kotvení stromu, aktuálně zpracují cenovou nabídku na obnovu kotvení – prohloubení otvoru pro strom, akt. hloubka 80 cm, průměr 

35 cm, trny na kotvení jsou zhruba v hloubce 80 cm. 

25.8. Kožená: Firma zaslala nový cenový návrh na nákup a pronájem – cca 238 tis. Kč, v rozpočtu zajištěno na OI, bude provedena 

kontrola a případná oprava místa pro umístění stromu, trny na ukotvení jsou v pořádku. 

29.7. Kožená: Oslovena firma DECOLED s.r.o. Pha ohledně vizualizace – již jsme od firmy prvky objednávali, mají i technika, který je 

schopen poradit, příp. přijet na místo – doplnění světelných koulí na strom, 3D prvku na náměstí /např. Světelný anděl, brána ../, 

komponenty na Kostelní, Komenského náměstí – vše v teplém odstínu, abychom ladili se současným nastavením již zakoupených prvků. 

20.5. Kožená: Přesunuji na červen l.r. 

7.5. Kožená: Předpokládáme sumarizaci info od firem v tomto týdnu. 

Restaurování vnitřních dveří 

budovy čp. 1, obnova čp. 197 

§ 3322/5171 ŠKP v návrhu 

rozpočtu 2023 

J. Kožená 

 5.8. Kožená: Osloven p. Hein – po návratu z jeho dovolené s ním probereme. 

11.3. Kožená: Památková péče k restaurování ZS. 
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4.11. Kožená: Na čp. 1 v řešení sítě do oken směrem do dvora– konzultace s PP MěÚ a NPÚ. 

21.10. Kožená: Dveře k p. Lepeškové jsou natřeny syntetickým lakem – něco jiného by byl přírodní lak, je tedy nesmysl je natírat ještě 

jiným nátěrem, po domluvě s p. Bohdanem by bylo vhodné dveře do chodby směrem k ČN mít stejné, přestože tam budou kovové 

zárubně. 

14.10 Kožená: Na disku P nové doplněné soubory záměru, p. Maděrová z NPÚ bez připomínek ke vstupním dveřím – některé postupy 

budou zpřesněny až při samotném restaurování, p. Černochová se k záměru ještě vyjádří, dveře ve 2. NP na chodby – památkáři jsou pro 

zachování fládru – viz zaslané foto zámku Průhonice, vnitřní dveře v sekretariátu – nově vybrat potah dveří vč. nové výplně – obložky 

lomená bílá či slonová kost, vyvarovat se plošného broušení – způsobuje setření reliéfu, louhování – změny ve dřevě, 

připravena tabulka slepého rozpočtu – v dnešní době bez nacenění restaurátorem – ceny se rychle mění, ceny budou stanoveny 

v aktuálním čase a etapě restaurování. 

8.10. Kožená: Schůzka s p. Lavickým, doplnění záměru proběhne restaurátorem. 

17.9. Kožená: Čekáme na vyjádření NPÚ, jsou zaneprázdněné. 

10.9. Kožená: Restaurátor Lavický zaslal k připomínkám restaurátorský záměr, obsahově na více jak 50 stran, zasláno památkářkům, p. 

Maděrová čerpala dovolenou, bude odsouhlaseno během 14 dní, nyní nedokáží potvrdit. 

3.9. Kožená: Komunikace s restaurátorem – tento týden přislíbil zaslání návrhu záměru k odsouhlasení. 

18.6. Kožená: Objednávka potvrzena restaurátorovi p. Lavickému, ve spolupráci s NPU – možné materiály na podlahu, dveře na čp. 

197. 

9.6. Kožená: Odebrány vzorky na vytipovaných dveřích, odhlučnění – nové potažení novým materiálem v souladu s navrhovanou 

barevnou úpravou dveří, ta bude specifikována v průzkumu a záměru. 

4.6. Kožená: Dnes schůzka s restaurátorem p. Lavickým. 



28.5. Kožená: 27.5. schůzka s památkářkou na místě samém: Dveře včetně zárubní /plánováno jejich repasování/ "spojující" budovu čp. 

1 a čp. 197 bude možné přemístit podle plánu nově do kanc. S. Lepeškové - než dojde k jejich přemístění bylo by dobré průzkumem zjistit, 

zda již na zamýšlené stěně dveře nebyly a v jaké velikosti. Pokud byste se rozhodli na tomto místě pro nové dveře, bylo by nutné mít k 

nim podklady, rozměr, materiál, vzhled nejlépe podobný jako zamýšlené k přemístění atd. - výkresová dokumentace.  

V archivu současného odboru výstavby lze příčku ze sádrokartonu uskutečnit. 

V chodbě směrem k oboru investic lze realizovat na začátku chodby nové dveře směrem do kanceláře, na konci této chodby čp. 197 lze 

zrušit příčku a realizovat nové dveře do kanceláře, kde v současné době sídlí ČN. 

K celé této akci je třeba dokumentace včetně půdorysů a zakreslení zamýšlené obnovy, s těmito podklady bude podána žádost o vydání 

závazného stanoviska. 

20.5. Kožená: Dnes schůzka s p. Bohdanem na čp. 1 – nové info o změnách v uspořádání dveří na budově. 

14.5. Kožená: Příprava podkladů z archivu pro zpracování průzkumu, v Po 17.5. vstupní dveře – posouzení zdobných prvků NPÚ p. 

Maděrovou na místě samém. 

7.5. Kožená: Po 10.5.2021 schůzka na místě samém s p. Černochovou z NPÚ a restaurátorem Lavickým, který zpracuje restaurátorský 

průzkum a záměr na restaurování dveří, poté následuje ZS MěÚ PP, restaurování plánováno v r. 2022. 

Městské muzeum Čáslav - 

OKNA 
J. Kožená 
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17.9. Kožená: Opět 2x připomínáno. 

29.7. Kožená: Připomenuto zpracování PD. 

7.5. Kožená: Objednáno zpracování PD na restaurování, opravu oken v budově muzea i firmy LAMAS, Ing. Lichtenberg, ZS vydáno 

v 07/2020 PP MěÚ, plánováno na rok 2022. 

Otakarova bašta 

§ 3322/5171 ŠKP 

J. Kožená 

 

Termín do 30.6. – 1.7. 

 

2.9. Kožená: Info panely budou dokončeny v září – firma neměla materiál – chybí dodávky. 

26.8. Kožená: Za ŠKP dokončeno vč. fakturace a revizí, nemám zpětnou vazbu o dokončení infopanelů. 

8.7.: Kožená: Dne 1.7. dokončeno, předány informace IC o nutnosti kontrol s protokoly a harmonogramem včetně kontaktů na zkušebnu, 

nyní v řešení fa. 

24.6. Kožená: Instalace světel probíhá, 21.6. nástřik střechy, dohodnut úklid a kontrola zábradlí – termín dle dokončení světel. 

17.6. Kožená: Firma Havlíček prověřuje termín doručení světel, předpokládaný termín doručení 15.6., firma Beskydský šindel – dle klim. 

podmínek a v předpokladu do 30.6. zajistí nástřik střechy – MP a OI – dohodnuto, o termínu budeme informovat. 

3.6. Kožená: Objednaná světla skladem, v řešení délka lišt, zajišťuje pan Havlíček, poptán termín info panelů u p. Velímského.   

27.5. Kožená: Nové záchytné sítě umístěny (živostnost 5 let, bude zapracováno do údržbového manuálu), rozvody elektřiny připravovány,  

požádala jsem OVV o spolupráci při vytvoření cedulek s piktogramy, které bychom umístili na schodiště – nebezpečí pádu a sestup jako 

po žebříku, nikoliv opačně, dále cedulky do sítí zákaz vstupu na sítě, zákaz kouření. Provozní řád, který máme, bychom vyvěsili v baště 

celý, aby byl k nahlédnutí a požádala jsem o přípravu informační cedule do bašty, že zakoupením vstupenky je návštěvník seznámen 

s provozním řádem a souhlasí s ním, nad rámec provozního řádu bude lékárnička umístěna i v baště, v IC je daleko, je dobré ji mít blíže. 

13.5. Kožená: 24.5. demontáž a montáž sítí na baště, termín setkání s firmou Havlíček dle dohody upřesníme v příštím týdnu. 

29.4. Kožená: Komunikace s firmou ATEH p. Zimula dodavatelem osvětlení, objedná firma Havlíček dle doporučení i dohody s panem 

Zimulou, infopanely – p. Velímský zajišťuje po své linii z dotačního titulu. 

22.4. Kožená: Elektro Havlíček – rozvody elektro – zahájení 21.4., umístění nových sítí v květnu. 

8.4. Kožená: S Mgr. Špitzem konzultace provozního řádu ohledně případného nebezpečí úrazu. 

1.4. Kožená: Připomínka na cenovou nabídku na umístění sítí, osvětlení. 

24.3. Kožená: Sítě vyrobeny firmou Řezáč, Ledvina Kolín zakázku na umístění sítí vezme, pošle cenovou nabídku, venkovní osvětlení dle 

dohody nebude přímo z bašty, plánováno doplnění bezpečnostních prvků a informací.  

18.3. Kožená: Dohodnuto - obj. p. Havlíčkovi bude vystavena až po jeho zjištění cen osvětlení, výroba sítí zadána u firmy Řezáč, dnes ve 

13 hodin schůzka k umístění sítí – Ledvina Kolín – sdělí, zda zakázku vezme. 

18.3. Motyčková: Zkusit s p. Havlíčkem dohodnout budoucí možnost napojení dalšího (venkovního) osvětlení. 

11.3. Kožená: Po schůzce na místě s p. Havlíčkem probráno umístění osvětlení, firma zajistí nové rozvody, časově předběžně dohodnuto 

dokončení v květnu 2022, nejdříve v 05/2022 bude možnost potisku info panelů ze strany tiskárny AVALON Kolín, záchytné sítě obj u firmy 

Řezáč, instalace – schůzka s P. ledvinou 18.3., posoudí, zda je umístí, má atest – poté může předložit CN. 

4.3. Kožená: Materiály k rozmístění info panelů předány firmě Havlíček, jednání na místě 10.3. v 10 hodin, pozván i p. Velímský 

25.2. Kožená: Sítě firmou Řezáč zaměřeny – do 14ti dní pošlou info. 



18.2.Kožená: Objednávka na opravu střechy potvrzena – dle klimatických podmínek a domluvy – cca 06-07/2022, z firmy Řezáč přijede p. 

Kyselka na schůzku 23.2., čas si upřesníme v týdnu dle domluvy, p. Velímský požádán o rozmístění info panelů, tak abychom věděli, kde 

umístit osvětlení, naopak to není vhodné. 

4.2. Kožená: Firma beskydský šindel aktualizovaný rozpočet nátěru a lokálních výsprav šindelové střechy – 95 950 Kč bez započtených 

nutných lokálních výsprav – tyto budou dle skutečnosti – nabídka přijata – termín si upřesňujeme, na rozmístění panelů pracuje p. 

Velímský. 

21.1. Kožená: OVV nechá p. Krulišovi zpracovat provozní řád, na rozmístění panelů pracuje p. Velímský. 

14.1. Kožená: Původní PBŘ beze změn, nutnost zapracování podmínek stanovených BOZP p. Krulišem do nového Provozního řádu 

Otakarovy bašty, informace předány OVV, firma Beskydský šindel požádána o aktualizaci cenové nabídky – jsou vytíženi, zašlou, firma 

Řezáč – sítě – p. Kyselka přijede začátkem února, na rozmístění panelů pracuje p. Velímský, jsme v kontaktu. 

20.12. Kožená: Schůzka v baště s p. Krulišem, zasláno emailem původní PBŘ, zkonzultujeme, dále s p. Havlíčkem ohledně osvětlení 

v baště, p. Velímský pošle rozmístění instalovaných panelů.  

ROK 2021  

3.12. Kožená: Bez opětovného zpracování statiky. 

25.11. Kožená: Statika – konzultace se stavebním odborem, dojde pouze k opravám, domluva, zda zadávat statiku bašty i věže kostela P a 

P. 

19.11. Kožená: Předběžná nabídka zatím bez návštěvy firmy Beskydský štípaný šindel, p. Pražák za 62 tis. Kč – upřesnění ceny po shlédnutí 

na místě, statika na ocelové přístupové schodiště do bašty zpracována v 07/2003 firmou Steinbach Zásmuky – zde je na naší domluvě, zda 

budeme požadovat nové posouzení, v roce 12.11.2004 bezp. technik Kruliš posoudil zpevněné zábradlí, schodišťová ramena zpevněna, 

okenní otvory s mřížemi – nové posouzení?, sítě domluveny s firmou Řezáč aktuálně. 

12.11. Kožená: Řezáč sítě – počítá s námi. 

27.10. Kožená: Firmám odeslány na vyžádání fotky střechy bašty. 

21.10. Kožená: Dle dohody na poradě poptávány další firmy, aktuálně poptáno 8 firem, většina nám doporučuje ihned Odehnal a syn a 

Drdlík, tyto jsou zaneprázdněny a již nezajišťují horolezecké práce. 

14.10. Kožená: Firma Odehnal - šindelové střechy, omluvil se, nemá kapacitu dojet do Čáslavi a zajistit opravu vč. horolezeckých prací, 

kontaktována firma Drdlík – přislíbil zaslání kontaktů na firmy zabývající se pracemi se šindelem, Drdlík – pouze dodávka šindele. 

29.9. Kožená: Čekáme na nabídku opravy šindelové střechy. 

17.9. Kožená: Koncem 09, začátkem 10 proběhne nové zaměření sítí, p. Kyselka zaměřil chybně, dodají cenovou nabídku aktuálně. 

10.9. Kožená: Záchytné sítě – komunikace se zkušebním ústavem, zkouška pevnosti nemá smysl, pouze u sítí max. 5 let starých, naše jsou 

z roku 1999, objednáme nové, nabídka od firmy Řezáč, aktuálně zjišťujeme firmu k instalaci. 

5.9. Motyčková: OSM oslovilo firmu na výměnu vnitřního osvětlení; osvětlení případných vystavovaných „obrazů“ či jiných komponent 

nebylo zatím s R. Neumanovou řešeno. Dále OSM oslovilo firmu pro obhlídku mříží/sítí v oknech – bude nutná výměna/oprava, abychom 

předcházeli zalétávání holubů. 

25.8. Kožená: Na místě firma Řezáč – sítě – zašle návrh řešení a vyjádření, oslovena firma Odehnal – šindelové střechy – firmě zaslán 

rozměr střechy dle výměny v r. 2006 – přislíbena schůzka na místě jakmile budou mít cestu, jsou zaneprázdněni, posoudí rozsah, do 

rozpočtu cenovou nabídku přislíbili. 

29.7. Kožená: Dostupné informace předány, případně dojde k jejich dopracování. 

25.6. Kožená: Zatím ve stavu zpracování informací pro pana tajemníka. 

4.6. Kožená: Po KD 20.4. a 26.4. na hradbách – zjištěna potřeba nátěru šindelové střechy na baště – požadavek na vydání již z 30.4. - ZS 

předběžně připraveno – běží lhůty – bude poptána firma na obnovu, do rozpočtu 2022 

Dne 14.5. p. Motyčkovou, p. Váňovou sděleny informace o nutnosti výměny bezpečnostních sítí, elektroinstalace a obnovu schodiště – 

zpětně předáno info p. Váňové, p. Bohdanovi … -  Po zpracování návrhu světel p. Neumanovou bude oslovena památkářka NPÚ 

i MěÚ, na základě podané žádosti bude vydáno závazné stanovisko, bylo by dobré mít stanovisko včetně sítí, úpravy schodiště, 

elektroinstalace – zde zpracovat podklady. 
Hřiště za „hokejkou“ 

(OPLOCENÍ) 

(ORG 684)                                         

I. Motyčková 

 4.9. Motyčková: OSM poptalo jiného architekta na zpracování návrhu vzhledu hřiště za hokejkou. O tomto rozhodnutí byla informována 

městská architektka. Čekáme na CN. 

16.7. Motyčková:  



(č. OSM_2022_15) 

§ 3745_6121 

    1) toto souvisí i s převodem pozemků na členy SVJ: Město slíbilo, že plot mezi pozemky se udělá na náklady města 

    2) vizualizace nového vzhledu hřiště předána R. Neumanové. Z důvodu dovolených se toto zdrželo a nemám zpětnou vazbu.  

20.5. Motyčková: Obdržena CN na případné nové hřiště a hrací prostor. Vizualizace projdeme po poradě. 

24.4. Motyčková: Čekáme na CN od externí firmy, přislíbeno zaslání CN do 29.4. 

9.4. Motyčková: S externí firmou domluvena schůzka v týdnu od 12.4.-14.4.2022 pro upřesnění informací pro vyhotovení CN. 

1.4.Motyčková: externí firmě zaslány podklady pro zpracování CN na vyhotovení studie/návrhu. T: dodání CN do 8.4.2022. 

25.3. Motyčková: Zjištěny potřeby místní školky a družiny ZŠ Masarykova, příprava podkladů pro zpracování studie. 

13.3. Motyčková: Směna/koupě pozemků sejmuta z úřední desky, připraveno do RM+ZM. V tomto týdnu je zahájena akce Revitalizace 

hracího prostoru pro děti za „hokejkou“ – tzn. zjišťování potřeb místní školky + příprava ZD na vyhlášení VŘ  - trvá. 
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26.11. Motyčková: pan Hájek předal GP na katastr, poté bude zasláno na SVJ + připravíme zprávy do RM+ZM 

19.11. Motyčková: Je hotová pracovní verze GP +  panu Hájkovi odsouhlasena. 

13.11. Motyčková: Dne 9.11. bylo provedeno zaměření na místě samém; p. Hájek dokompletuje nový GP v průběhu 12/2021, náklady na 

nový GP bude hrazeno  SVJ. 

16.7. Motyčková: Domluveno se Standou, že kontaktuje p. Hájka, aby nám v terénu vyznačil hranice dle odsouhlaseného GP, poté 

provede obhlídku v terénu Standa s MS – vzniknou závěry pro OSM pro stavbu plánovaného nového plotu. 

29.5. Motyčková: Je zapotřebí zorganizovat schůzku v terénu s MS; OSM zařídí vytýčení hranice pozemku pro možnou realizaci 

oplocení kolem hřiště, jež by mělo být posunuté cca 1 m od naší hranice pozemku + vytvoření „mlatového chodníčku“ podél hřiště; 

prosba  na OŽP – prosím o nějaké informace ke studni umístěné na tomto hřišti. 

Hřiště nad Budínem 

(ORG 682)                                         

(č. OSM_2022_14) 

§ 3699_6121 

I. Motyčková 

 9.10. Motyčková: Před vyhlášením VŘ bude provedeno veřejné projednávání s cílem zjistit zájem občanů. OSM má zatím informace od 

místních občanů (paní Muchové), že by zde chtěli vybudovat oplocené multifunkční hřiště. Investice plánována v rozpočtu 2023 

Miloš Forman – dílo k uctění 

památky – park Komenského 

nám. 

 

Soutěž MF: 

(ORG 683)                                         

(č. OSM_2022_11) 

§ 3699_5169 

 

Realizace díla MF: 

(ORG 683)                                         

(č. OSM_2022_12) 

§ 3699_6121 

 

I. Motyčková 

Předpokládaná hodnota 

2.500.000 vč. DPH 

 

Schválení vítěze soutěže 

RM/322/2022 

 

Vyhlášení soutěže 

RM/108/2022 

9.10. Motyčková: V rozpočtu r. 2023 je plánována realizace soutěžního díla v hodnotě Kč 2.500.000 vč. DPH – v režimu JŘBU; v týdnu 

od 10.10.-14.10. bude připravena smlouva s vítězem pro RM 19.10. 

19.9. Motyčková: dne 15.9. se konala vernisáž + proběhla schůzka s vítězem, domluveno uzavření smlouvy v JŘBU 

15.8. Motyčková: započaty práce na tvorbě letáků, katalogů a příprava prostoru pro vernisáž (15.9.) 

4.7. Motyčková: dne 29.6. RM schválila vítěze soutěže 

20.6. Motyčková: dne 1.6. proběhlo otevírání obálek elektronicky, vyhotoven zápis z otevírání obálek a dne 15.6. poslány žádosti o 

doplnění nabídky do 17.6. 

28.3. Motyčková: ZD zveřejněna dne 24.3. na CENTU, ve VVZ a ČKA; stanoven termín pro podání nabídek do 30.5.2022 

21.3. Motyčková: vyhotovena a odsouhlasena s architekty finální verze ZD 

14.3. Motyčková: RM schválila zahájení soutěže (otevřené, jednofázové) 

15.2. Motyčková: Zpracována zpráva do RM_3.3.2022 

9.2. Motyčková: uskutečnění ustanovující schůze za účasti porotců 

1.2. Motyčková: vypracován návrh zadávací dokumentace 

19.1. Motyčková: schůzka s architekty nad podklady pro administraci soutěže 

VODRANTY – ubytovna, 

posilovna,… 
I. Motyčková 

 30.9. Motyčková: Penzion (ubytovna) - zaměření stávajícího stavu budovy od firmy HCM Geodezie předán k vypracování                               

CN na PBŘ.  

23.9. Motyčková: Nátěr oplocení Za Rybníkem, CN nabídka je 49.500,- Kč (pro porovnání se oslovila ještě další firma, která  nacenila 

nátěr plotu na 56.000,-Kč). Levnější firma - nástup 1. pol. října - práci bude vykonávat dle počasí. Předseda SVJ bytových domů p. 

Hruška byl o budoucích pracích informován a nátěr velmi pozitivně přijal. 

12.9. Motyčková: Předané natřené tenis. kurty, s prací jsou všichni včetně tenistů spokojeni. Daná realizační firma v současné chvíli 

vypracovává CN na nátěr oplocení Za Rybníkem (nástup by byl možný v 1. pol. Října - samozřejmě dle počasí). 

4.9. Motyčková: OSM bylo nespokojeno s prací realizační firmy, tudíž byla tato firma nahrazena novou realizační firmou. Nové firmě 

bylo už předáno „staveniště“ a platí termín od 2.9. do 16.9. provedení nátěru. 

28.8. Motyčková: K předání hotového nátěru tenisových kurtů dojde v ½ září.  



12.8. Motyčková : Nátěr plotu tenis. kurtů bude dokončen v týdnu 15.-.19.8., zdržení vzhledem k nepřístupnosti na jednu stranu plotu - 

tenisté odklidili překážky - práce tedy můžou pokračovat. 

29.7. Motyčková: Změna termínu dokončení u nátěru plotu u tenistů, vzhledem k počasí (vítr, meteorologické varování před bouřkami). 

24.7. Motyčková: Geod. zaměření provedeno, výstup bude v polovině 9/2022; Nátěr plotu u tenistů probíhá.  

16.7. Motyčková: objednána f. HCM Geodezie. V průběhu července je prováděno zaměřování, v 09/2022 bude hotový výstup, který bude 

předán pro zpracování nového PBŘ, poté budou objednány nové protipožární dveře. 

Info k tenisovému klubu: OSM objednalo nátěr celého oplocení kolem tenis. kurtů (Kč 35 tis) – realizace 26.7.2022. 

- PBŘ: OSM bylo osloveno na zpracování nového PBŘ, bohužel je nutné mít zaměření skutečného stavu. V současnosti existuje pouze 

dokumentace, která nesouhlasí se skutečností. Poptána f.  H.C.M s.r.o. Zaměření celého areálu (venek + vnitřek / ubytovna + lázně Kč 

99.540 bez DPH; výstup: zaměření budovy/ Polohopis + výškopis/ 2D  dokumentace – 1NP+2.NP, střechy /v budoucnu možné zpracovat 

další požadované výstupy, např. řezy a pohledy z tohoto zaměření/ 

- Dveře: zavčasu pozastaveno objednání dveří (ověřování protipožárních dveří) 

- Skříňky: termín dodání do 1.4.2022 

- Elektřina: nabídka Kč 28.000,- bez DPH – termín bude dohodnut v pondělí 28.3. 

Posilovna: objednávka koberce – bude vyhotovena a zaslána v pondělí 28.3.; vše v kooperaci s Čáslavskou servisní. 

VODRANTY – Studie rozvoje 

a funkčního využití 

sportovního areálu Vodranty 

(ORG ….)                                         

(č. OSM_2022_03) 

§ 3412_6121 

I. Motyčková 

 23.9. Motyčková: ZD odeslána k připomínkování městským architektům. 

16.9. Motyčková: Zapracovávají se podněty z druhé úvahy pana doc. Z ČVÚT do návrhu ZD, v týdnu 19. - 23.9. zašleme upravenou 

verzi ZD k připomínkování městským architektům. 

19.8. Motyčková: Zpracování připomínek do návrhu ZD, proběhne schůzka na Vodrantech se zástupci atletů (v týdnu 22.-26.8.), která 

ještě nabídne podněty k zapracování vzhledem k atletickému stadionu. 

12.8. Katrnošková: Verze k připomínkování bude doplněna komentáři 15.8. s doc. ČVÚT ( odborník na sport. stavby). 

5.8. Katrnošková: Vypracování návrhu ZD k připomínkování - konzultace s p. místostarostou 

30.7. Motyčková: Schváleno RM, pokračují práce na zpracování návrhu Zadávací dokumentace. 

24.7. Motyčková: Schválení zahájení VŘ na dodavatele studie dáno do RM 27.7.2022.  

16.7. Motyčková. Práce na vzniku ZD započaty, předpoklad dání schválení obeslání firem výzvou do RM 27.7.2022.  

ROK 2021  

26.11. Motyčková: Firmou Tesařík a Frank geodetické práce s.r.o. bude v pondělí 29.11. provedeno doměření chybějících částí 

14.11. Motyčková: Firmou Tesařík a Frank geodetické práce s.r.o. bylo vyhotoveno zaměření požadované architektkou; architektce 

podklady předány. 

28.8. Motyčková: Dne 12.8. proběhla schůzka s městskými architekty a MS pro doladění informací nutných pro zpracování podkladů, 

které budou řešit budoucí vhodné rozložení sportovního areálu, aby byly uspokojeny požadavky fotbalistů, atletů, Čáslavské servisní , 

apod.; další prezentace postupu prací bude na schůzce s architekty 1.9. 

29.5. Motyčková: Probíhají přípravné práce na ZD ve spolupráci s městskými architekty. V archivu dohledána další dokumentace 

týkající se Lázní a Zimního stadionu –více si řekneme na schůzce s architekty 3.6. 

Rekonstrukce majetku ve 

správě FK Čáslav ( 2 

fotbalových hřišť) 

 

Vodranty - fotbalové hřiště 

atletického stadionu "PD 

Rekultivace trávníku 

atletického stadionu NAB1 

Vodranty" 

(ORG ….)                                         

(č. OSM_2022_04) 

§ 3412_6121 

 

I. Motyčková 

 7.10. Motyčková: V nejbližší době bude zpracovaná PD, je tedy možnost stihnout přihlášku do NSA vzhledem k dotacím, které by měly být 

podané do 31.10.2022? ( NSA nová výzva - Standardizovaná infrastruktura) 

16.9. Motyčková: Polohopis od firmy Tesařík a Frank, geodetické práce s.r.o  je doměřený a předaný k zapracování. Na termínu dodání 

PD rekultivace hřišť se nic nemění, vyhotovení tedy 10-11/2022.. 

3.8.  Motyčková : Objednávka PD na rekultivace fotbal. hřišť, vyhotovení PD 10-11/2022 ( cena včetně inženýrské činnosti 2x 76 230,- 

vč. DPH), nutno doměřit polohopis s firmou Tesařík a Frank geodetické práce s.r.o. 

27.7. Motyčková: Proběhla schůzka s docentem, který zpracuje PD na rekultivaci fotbal. hřišť dle cenové nabídky (106.000Kč), vyhotovení 

PD do 11/2022. 

16.7. Motyčková: Osloveny firmy na podání nabídky (do 27.7.2022) na zpracování PD na rekonstrukci 2 fotbalových hřišť vč. osvětlení. 

Plán vyhotovení PD do konce 11/2022. 

ROK 2021  

26.11. Motyčková: po schůzce s docentem bylo dohodnuto, že nám budou předloženy 2 nabídky: 1. CN na PD na opravu fotbalových hřišť 

+ 2. CN na vypracování funkční/provozní studie sportovního areálu Vodranty. Schůzky se účastnil i zástupce FK Čáslav p. Svoboda 



Vodranty - fotbalové hřiště u 

UMT "PD Rekultivace fotbal. 

trávníku NAB2 Vodranty" 

(ORG ….)                                         

(č. OSM_2022_05) 

§ 3412_6121 

14.10. Motyčková: Dne 26.11. se uskuteční schůzka s externistou = případný budoucí projektant na fotbalová hřiště ; pro jiná města 

zpracovával i program rozvoje; možná to bude zajímavý kontakt, pracuje jako profesor na ČVÚT. 

16.9. Mocová Rybová: naplánovaná společná schůzka na 15.11.2021  

30.7. Mocová Rybová: Jsou k dispozici požadavky od fotbalistů a atletů. 

11.6. Mocová Rybová: FK Čáslav poslal kontakty na možné projektanty, po valné hromadě slíbil zaslat seznam požadavků/parametrů, 

abychom mohli začít s přípravou ZD na PD. Budu urgovat. 

29.5. Motyčková: Dne 26.5 se uskutečnila schůzka s fotbalisty. Bylo domluveno oslovení projektantů zabývajících se rekonstrukcí hřišť 

(předány kontakty od FK Čáslav), následně započnou práce na přípravě podkladů pro VŘ; jednalo by se o opravu hřišť + kabin (nutno 

počítat i se zázemím pro atlety + Čásl. servisní). 

Vodranty - rekonstrukce 

zídky u tenis.kurtů 

(ORG 680)                                         

(č. OSM_2022_07) 

§ 3412_6121 

I. Motyčková 

Předpokl. hodnota 750 tis 7.10. Motyčková: plán započetí tvorby ZD v 12/2022; realizace možná po demontáži nafukovací haly; alokované finanční zdroje v rozpočtu 

2023 

VODRANTY – bourání a 

stavba nové opěrné zdi 

(ORG 763)                                         

(č. OSM_2022_02) 

§ 3412_6121 

 

I. Motyčková 

P. Tůmová 

Smlouva podepsána 

25.11.21 

PD pro SÚ – do 30.6.22 (Kč 

391.500 bez DPH ( v režimu 

PDP) 

PD prováděčka – do 31.7.22 

(150.000 bez DPH (v režimu 

DPD) 

Autorský dozor – v r. 2022 

(Kč 114.000 bez DPH,-)  

CELKEM bez DPH 

655.500,-) 

 

 

22_05_18 (RM 251/22) 

dodatek č. 1 – posun termínu 

22_04_06 (RM 159/22) 

dodatek č. 1 – posun termínu 

+ navýšení Kč 

21_11_10 (RM 205/21) výběr 

dodavatele GREBNER 

21_08_10 (RM 459/21) 

zahájení VŘ (projektant) 

 

30.9. Krajčová: V OPŽP 2021-2027 je výzva  č. 23 Obnova stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit vzniklých 

v důsledku přírodních vlivů. Plánované datum vyhlášení 16.11.2022 a předpokládané datum ukončení příjmu žádostí 31.5.2023. Jedná se 

o průběžnou žádost. 

30.9. Motyčková: Proběhla instalace zabezpečení opěrné zdi tak, aby nebylo možné ochrannými prvky posunovat, jak se v minulosti 

stávalo. Na pletivo byly pověšeny varovné cedule. 

19.9. Krajčová: Svahová nestabilita – dotace. V programovém období 2014-2020 byl operační program pod názvem Životní prostředí, 

téma projektu Životní prostředí a klimatické změny, který zahrnoval projekt sanace svahové nestability (Město Smržovka čerpalo dotaci 

ve výši 1,9 mil ). V programovém období 2021-2027 jsem tento typ operačního programu nenašla. 

12.9. Motyčková: f. GEOMAT zaslala odborné posouzení, že řešení zabezpečení opěrné zdi pomocí pásů/sítí je možné, ale nedoporučují 

ho vzhledem k aktuálnímu stavu zdi a provoz fotbal. Hřiště bude muset být, dle jejich názoru, bohužel omezen. 

28.8. Krajčová: V pondělí budu panu Budzákovi zasílat technickou zprávu, zda by opěrná zeď šla napasovat na dotaci z OPŽP – Sanace 

svahových nestabilit. 

12.8. Motyčková: 8.8.2022 fyzické předání spol. GREBNER odboru majetku, spol. GREBNER dopošle dokumentaci k bourání zdi 

k potřebám odboru investic 

12.8. Kuperová: Společné rozhodnutí včetně demolice bylo vydáno 10.8.2022 a rozesláno všem účastníkům. 

30.7. Motyčková: Dne 8.8. dojde k fyzickému předání projektové dokumentace firmou GREBNER. 

22.7. Kuperová: Zahájeno řízení (demolice a společné územní a stavební řízení), dodejky vráceny, rozhodnutí je možné psát po 9.8.2022. 

22.7. Motyčková: Práce na prováděcí dokumentaci probíhají. Firma Grebner by měla mít hotovou prováděčku do 31.7.2022. 

26.6. Motyčková: f. Grebner chybí pouze 2 vyjádření – poté může podat na SÚ projektovou dokumentaci. Nyní probíhají práce na 

prováděcí dokumentaci. Na odbor investic bude předáno v průběhu 07/2022, aby si mohli co nejdříve připravit ZD na výběrko. 

29.5. Motyčková: s f. Grebner odsouhlasena PD, započali obesílat instituce na vyjádření k PD.  

20.5. Motyčková: Firmě Grebner jsem odsouhlasila způsob kotvení opěrné zdi. Opěrná zeď zůstane v jedné celé rovině. V místech, kde 

dochází „ke střetu“ se štolou, bude kotvení opěrné zdi zkráceno – statik tuto verzi potvrdil. Díky štole se v těchto místech sníží tlak na zeď 

a tudíž může být kotvení v zemi zkráceno. V rozpočtu bude počítáno s „alternativní položkou“ a realizační firma bude v dokumentaci 

obeznámena, že může dojít v tomto místě ke změně kotvení (na mikropiloty).  Osvětlení také dořešeno – umístíme 5 lamp v dostatečné 

vzdálenosti, tzn. Nemusíme žádat FAČR o udělení výjimky. Osvětlení umístěné u hranice fotbalového hřiště a UMT povrchu, bude 

„obojetné“ tzn. Bude svítit i na ½ fotbalového hřiště. V pondělí bude zahájeno rozposílání žádostí o vyjádření síťařů. Termíny posunuty: 

do 30.6.2022 dokumentace pro SÚ; do 31.7.2022 prováděcí dokumentace….v pondělí budu prověřovat termíny nutné pro samotnou 

realizaci a dle toho zjistím, jestli to stihneme ještě letos… 

13.5. Motyčková: F. Grebner má zanesenou polohu šachty v PD. Nyní hledají řešení se statikem. V tomto týdnu mi dají zpětnou vazbu. 

24.4. Motyčková: Plánovaná schůzka s VHS a projektantem 28.4. od 14.00; ve středu 20.4. proběhlo jednání týkající se osvětlení a 

s projektantem, bylo domluveno, že bude instalováno max 5 sloupů s osvětlením a nebudeme potřebovat souhlas FAČR, protože budeme 

splňovat odstup od hrací čáry. Bude dodán přepočet pro získání optimálního osvětlení T: do 29.4.. Tzn. Od začátku května, dopadne-li 

dobře jednání s VHS, bychom měli mít všechny podklady pro SÚ. 



20.4. Kuperová: SÚ předal seznam správců inženýrských sítí a dotčených orgánů, jejichž stanovisko (vyjádření) je třeba ke společnému 

řízení. 

9.4. Motyčková: Kompletní PD pro SÚ mi byla zaslána k odsouhlasení v pátek 8.4. Řeším drobné komplikace s osvětlením. V uplynulém 

týdnu se uskutečnila schůzka s FK p. Svobodou, kde  mi byly představeny podmínky, které je nutné dodržet, abychom mohli mít i nadále 

platnou certifikaci na konání zápasů na UMT hřišti. Pro soutěž dospělých (úroveň divize) je vyžadován výběh alespoň 3 metry od postranní 

čáry. V případech zvláštního zřetele může komise udělit výjimku a povolit výběh 2 metry za postranní čárou.  

V případě, že by se do výše uvedeného místa na středu hřiště umístil sloup pro osvětlení, budeme dle měření tak tak na hranici dvou metrů. 

Navíc je v pravidlech doslova psáno: „Kolem hrací plochy se zpravidla zřizuje pevné zábradlí nebo ohrazení, jehož umístění a tvar podléhá 

schválení řídícího orgánu. Pro zajištění bezpečnosti hráčů se má umístit ve vzdálenosti nejméně 4 m od brankových a 2 m od pomezních 

čar.“ Z toho vyplývá, že bychom při atestaci hřiště s umělou trávou museli požádat komisi FAČR o výjimku (sloup, který vystupuje od 

hrazení – nejspíše ještě obalen ochrannými prvky) a doufat, že proti umístění sloupu v tomto prostoru nebude námitek. V případě 

zamítavého stanoviska bychom nemohli na UMT hrát soutěžní zápasy FAČR. 

Navrhuji počítat v PD se 6ti sloupy osvětlení a do textace PD dát, že prostřední sloup bude realizován jenom za souhlasu FAČR. Vše 

komunikuji i s p. Vackem, který osvětlení navrhoval. 

1.4. Motyčková: Dána do RM zpráva na prodloužení termínu;  do 30.4.2022 PD pro Stav.úřad; do 31.5.2022 předání dokumentace pro 

provádění stavby; v 06 předpokládaný termín výběru zhotovitele stavby;  

27.3. Motyčková: Do 1.4. by měla být hotová dokumentace pro SÚ; současně probíhají práce na tvorbě prováděcí dokumentace;  

19.3. Motyčková: Firmě Grebner dodány podklady ohledně nového osvětlení, je nutné „překreslit“ PD, budou to nějaké vícepráce. 

Termíny se posouvají – předpoklad do konce 03 PD pro SÚ; do konce 04 PD prováděčka; v 05 VŘ a pak realizace od 07-09/2022 seženu-

li realizační firmu. 

6.3. Motyčková: Vykomunikováno vyhotovení zákresu a návrhu nového LED osvětlení u UMT hřiště. Firma Grebner na tyto podklady 

čeká a poté je zapracuje a předá na stavební úřad.  

20.2. Motyčková: firmě GREBNER minulý týden odsouhlasena dokumentace pro demolici zdi + v pondělí 21.2. bych chtěla projít 

dokumentaci na výstavbu nové zdi s J. Šulcem a MS. 

22.1. Motyčková: S f. GREBNER řešeno osvětlení UMT hřiště, prosím MS o krátkou schůzku po poradě vedení. 

ROK 2021  

26.11. Motyčková: s f. GREBNER komunikováno, nyní proveden IGP. Práce probíhají bez komplikací. 

19.11. Motyčková: Vyrozumění o výherci zasláno f. GREBNER + zaslána smlouva k podpis; plán: do 31.1.2022 PD pro Stav.úřad; do 

28.2.2022 předání dokumentace pro provádění stavby; od 04-05/2022 předpokládaný termín výběru zhotovitele stavby. 

13.11. Motyčková: Ze 7 oslovených firem podala nabídku na vypracování PD jedna firma – GREBNER -projektová a inženýrská kancelář 

spol. s r.o. v částce 519 tis. Za PD + 114 tis. Za výkon autorského dozoru při realizaci stavby. V týdnu od 15.11.-19.11. bude podepsána 

smlouva (výherce schválen RM dne 10.11.). 

22.10. Motyčková: Vyhlášeno VŘ, termín pro podání nabídek do 5.11.2021. 

14.10. Motyčková: Bude se jednat o společné povolení stavby sloučené i s povolením demolice zdi; budeme žádat o PD pro SÚ +  PD 

„prováděčku“. Plán je získat prováděcí dokumentaci do konce 01-02/2022, v březnu vyhlásit VŘ na realizační firmu a v 05-06/2022 bourat 

a stavět novou zeď. 

1.10. Motyčková: v týdnu od 4.10. do 8.10. bude vyhotovena ZD na vyhlášení VŘ na projektanta. 

16.9. Motyčková: Poptána f.  f. SATER PROJEKT o vyhotovení CN na projekt, přislíbena zpětná vazba do pondělí 20.9. 

28.8. Motyčková: Stále se odbor OSM snaží dohledat původní dokumentaci, na SÚ není založena; další postup OSM: získat orientační 

cenovou nabídku od f. SATER PROJEKT pro zjištění ceny pro vyhlášení VŘ na projektanta T: 17.9.;  

13.8. Motyčková: Obdržen statistický posudek, který konstatuje: Zeď je vysoká 1,5 až 2,50 m, opěrná zeď vykazuje vyklonění cca 30 – 50 

mm; Z opěrné zdi směrem k Podměstskému rybníku vytéká ze spár voda.; Není provedeno důsledné odvodnění rubu zdi včetně ochranné 

drenáže.; Došlo k porušení zdi od tepelných objemových změn – svislými trhliny. + zveřejněna informace na FB o havarijním stavu opětné 

zdi dne 13.8. 

11.8. Motyčková: Statikem p. Dobiášem provedena obhlídka v terénu, kde bylo konstatováno, že zeď je v havarijním stavu. Zeď je 

provedena špatným způsobem – nejsou zde žádné dilatační spáry a „odvětrávací průduchy“. Firma, která zeď postavila, udělala velké 

pochybení – zeď není stavěna jako „opěrná“ . Nyní si zeď praskáním dělá sama své dilatační spáry.  



Koupaliště VODRANTY – 

nová skluzavka 

 

(č. OSM_2022_31) 

§ 3412_5171 

 

I. Motyčková 

 23.9. Motyčková: Výměna malé skluzavky do dětského brouzdaliště je objednána. Co se týče velké skluzavky, zaslal statik pan Ing. 

Ondrušek CN na 21.000,- Kč a v druhé polovině listopadu by zpracoval statické posouzení, zda je střecha strojovny vhodná pro umístění 

většího tobogánu. 

16.9. Motyčková: Vypracován Zápis připravený k podpisu ( Výměna bazénové skluzavky u malého brouzdaliště – koupaliště SA Vodranty), 

nejnižší CN nabídka firma Tunnelslides – vítěz. Ohledně velké skluzavky, statik Ing. Ondrušek požádal o PD koupaliště vzhledem 

k výztužím, poskytnuto Klárou Kuperovou. Na základě těchto informací je konečně schopen vypracovat CN. 

19.8. Motyčková: Obeslány firmy, které se zabývají stejnou technologií výroby skluzavek stejného typu, pro porovnání cen. Následně může 

dojít k objednávce malé skluzavky. Ohledně veliké skluzavky čekám na cenovou nabídku statika. 

12.8.  Motyčková : 10.8. 2022 dorazila e-mailem vizualizace malé skluzavky. 

30.7. Motyčková: Po obdržení vizualizace může dojít k objednávce malé skluzavky do dětského brouzdaliště – dodávka 1/2023, velká 

skluzavka v řešení, dle cenové nabídky 750.520 Kč bez DPH + montáž a doprava+certifikace TÜV+stavební práce = cca 1.500.000 vč 

DPH. 

24.7. Motyčková: Vizualizace malé skluzavky  - beze změn, čeká se na její dodání. Velká skluzavka skýtá problém v jejím umístění, které 

musí ověřit statické posouzení. Plánovaná konzultace: společnost vyrábějící skluzavky x Město x Statik. 

16.7. Motyčková: odbor OSM prověřuje možnosti montáže velké skluzavky do velkého bazénu (čekáme na CN a návrh umístění skluzavky, 

bude zapotřebí vytvořit strojovnu, atd. odhad 1 mil Kč + u malé skluzavky (realizace až 1/2023) řešíme vzhled a tvar nerez skluzavky + 

zadali jsme zpracování „zákresu“ do fotografie pro lepší představu 

26.6. Motyčková: Pracováno s variantou „nerez“ skluzavky. Nyní dělán průzkum trhu pro stanovení ceny, poté VŘ nebo oslovení 2 a více 

firem. Plán realizace – patky na podzim, montáž skluzavky v 01/2023. 

9.4. Motyčková: Po zjištění dalšího omezujícího faktoru, jsem se rozhodla, že skluzavka bude realizována na jaře r. 2023. Po instalaci 

skluzavky by se totiž skluzavka nemohla cca 30 dní používat a čekalo by se na vydání certifikace k užívání. Nemohu si dovolit skluzavku 

namontovat a dát na ni zábrany, aby nebyla používaná. Tzn. VŘ vyhlásíme, ale uvedeme termín montáže v 03-04/2023. 

1.4. Motyčková: Připravena ZD na vyhlášení VŘ; plán vyhlášení ZD v týdnu od 4.4.-8.4.; ještě stále prověřujeme termíny dodání. 

27.3. Motyčková: RM schválila vyhlášení VŘ; proběhne v tomto týdnu – avšak budeme nuceni dát termín dodání a montáže na březen 

příštího roku 

19.3. Motyčková: VZMR dáno do RM 23.3.; plán vyhlášení VZMR 25.3., podání nabídek do 31.3.; plán schválení vítěze RM 6.4.. – bohužel 

dodávka skluzavek daného typu je 24 – 32 týdnů (tj. cca začátek září – ½ listopadu). 

VODRANTY -  Diskařská 

klec 
I. Motyčková 

 

HOTOVO 

 

Plán předání díla 2,5 měsíce 

od předání staveniště (tj. 

cca do 08/2022) 

 

CENA díla: 258.222,- bez 

DPH (v režimu DPD) 

21.6. podpis smlouvy 

21_05_26 výběr dodavatele 

LA Sport 

21_05_24 zahájení VŘ  

5.9. Motyčková: Diskařský kruh je zaplacen a uložen u pana Klinkáčka, čekáme na CN na instalaci kruhu, po dohodě s paní Červinkovou 

bude zapracována do CN úprava okolí kruhu.  

4.9. Motyčková: Diskařský kruh objednán, na instalaci poptávána externí firma. 

15.8. Motyčková: Diskařská síť – předána – hotovo;  

12.8.  Motyčková : 12.8.2022 byla zavěšena síť, může tedy dojít k předání díla s jednatelem společnosti LA SPORT. Cenové nabídky na 

stav. Práce vzhledem k novému kruhu zatím nedorazily – urgence. 

5.8.  Motyčková : Poptávka na CN stav. Prací  

26.7. Motyčková: Došlo ke vztyčení sloupů klece, vzhledem k vadě na síti, musí firma LA SPORT dodat síť novou cca do 14ti dnů. Cenová 

nabídka na disk. Kruh je 10521,-Kč vč DPH + stavební práce = celkem cca 30 000,- Kč, obj. zatím neproběhla, poptáváme stav. Práce. 

24.7. Motyčková: Výkopové práce proběhly bez komplikací. Dva týdny od betonování dojde k instalaci sloupů klece a natažení sítí (tj. 1. 

týden v 08/2022). Firma LA SPORT dodá cenovou nabídku nového disk. Kruhu – stávající nesplňuje certifikaci. 

16.7. Motyčková: 18.7.2022 mezi 7-8 hod proběhnou výkopové práce + beton. Práce firmou LA Sport 

26.6. Motyčková: 18.7.2022 proběhnou výkopové práce + beton. Práce (Před tímto datumem pan Klinkáček zajistí výměru výseče klece, 

na základě které se klec natočí a diskaři tím pádem nebudou narušovat chod ostatních sportovišť) + výkop proběhne minibagrem a odvoz 

zeminy ručně ( stavební kolečko). Montáž klece bude po vytvrdnutí betonu – tj. 1. týden v 08/2022. 
29.5. Motyčková: Firma LA Sport = dodávka klece + sítě + příslušenství + montáž a instalace + výkopové a beton. Práce – plán do ½ 

07/2022. 

VODRANTY – historicky 

významná budova na 

koupališti (tzv.“lázeňská 

budova“) 

I. Motyčková 

 7.10. Motyčková : 14.10. dorazí pan doc. Hála, potřebuje k práci fotografie konkrétních míst, bude předložena ke shlédnutí prozatímní 

práce na studii. 

16.9. Motyčková: Dle CN objednána studie proveditelnosti od doc. Hály (72.000,- Kč )Cena zahrnuje studii, konzultace a veřejné 

projednávání studie. 



(ORG 796)                                         

(č. OSM_2022_06) 

§ 3412_6121 

19.8. Motyčková: Schůzka s projektantem arch. Hálou z MENHIR proběhla 19.8.; bude vypracována cenová nabídka na tzv. studii 

využitelnosti, která by „odkryla“ budoucí potenciál budovy s se zachováním historického rázu budovy v klidové zóně. 

12.8.  Motyčková : 19.8. v 11 hod schůzka na koupališti s f. Archatt a projektantem, pouze informativní schůzka s odborníky ( na vědomí 

pí. Borkovcové, správci koupaliště). 

16.7. Motyčková: Zkontaktována firma ARCHATT, schůzka na místě samém 19.8.2022. 

Mobiliář  I. Motyčková 

Dodávka laviček: 

57 ks do 31.10.2022 

13 ks do 30.11.2024 (park 

VALA) 

CENA: 1.555.939,- vč. DPH 

Podpis smlouvy 25.4.22 

22_04_20 (RM 187/22) výběr 

dodavatele STREETPARK 

22_03_23 (RM 119/22) 

zahájení VŘ (LAVIČKY) 
 

Dodávka košů: 

63 ks do 31.10.2022 

15 ks do 30.11.2024 (park 

VALA) 

CENA: 1.623.147,- vč.DPH 

Podpis smlouvy 25.4.22 

22_04_20 (RM 187/22) výběr 

dodavatele STREETPARK 

22_03_23 (RM 119/22) 

zahájení VŘ (KOŠE) 

24.7. Motyčková: Dne 26.7. bude dodán zbytek 1. etapy (11 laviček + 18 košů), do konce 08/2022 bude dodána 2. etapa (19 laviček + 21 

košů), do konce 09/2022 bude dodána 3. etapa (16 laviček + 21 košů). 

16.7. Motyčková: 1 dodávka provedena, další je v plánu v týdnu od 25.7. do 29.7. 

Koše – dodány 3 ks (1 montáž v parku Na Vyhlídce + 2 ks na náměstí – před Koněm+před Tipsportem) 

Lavičky – dodáno 8ks (4 montáž v parku Na Vyhlídce + 4 u sochy J. Žižky) 

13.5. Motyčková: Smlouva s vítězem podepsána. Započali výrobu. Dodávka bude po etapách. 

9.4. Motyčková: Vyhlášeno VŘ (lavičky+koše), otevírání obálek 12.4.; schválení vítěze 20.4.; plán realizace od 07/2022 do 11/2022. 

Rekonstrukce WC v ZŠ 

Čáslav, nám. Jana Žižky 

z Trocnova 182 

 

ŠKP – dohodnuto - PD 

zpracuje p. Poskočil Pce 

začátkem r. 2023, realizace 

předpoklad rok 2024 

J. Kožená 

 23.9. Kožená: Předáno info p. Krajčové – v přízemí počítáno s invalidním bezbarierovým WC – začátek projektování nejdříve v 01/2023. 

3.6. Kožená: Podklady ze ZŠ má od tohoto týden k dispozici p. Poskočil. 

6.5. Kožená: Podklady ze ZŠ zašlou p. Poskočilovi zhruba do 14ti dnů. 

4.2. Kožená: Podklady za zřizovatele a projektanta na KHS odeslány ZŠ, škola zašle žádost o prodloužení výjimky do 31.8.2026, důvodem 

žádosti o prodloužení byl vznik vysokých stavebních nákladů v souvislosti s potřebou rozkopat přirekonstrukci WC ležaté odpady v MŠ a 

zpětné uvedení do původního stavu, 

Ing. Poskočilovi budou připraveny podklady pro změnu ve zpracování PD týkající se prostor po třídě MŠ, byla mu zaslána el. Verze PD 

VÚ. 

28.1. Kožená: Dotaz na KHS ohledně prodloužení výjimky do? Podklady – varianty dodá p. Poskočil. 

21.1. Kožená: Projektant zapracuje 1x bezbariérové WC do PD. 

14.1. Kožená: Škola je bariérová, na základě požadavků hygieny bude problém rozměrově do školy umístit kabiny bezbariérových WC, 

s tím jsou spojeny další náklady na zajištění bezbariérovosti celé školy, čekáme na odpověď dotační firmy. 

ROK 2021  

3.12. Kožená: Ing. Poskočil provedl zaměření, je v kontaktu se školou a zjišťuje další potřebné informace, jsme v kontaktu. 

25.11. Kožená: V kontaktu s Ing. Poskočilem – ATIS, v sobotu 27.11. ve škole provede zaměření a zjistí skutečnosti, které bude možné 

zjistit. 

14.10. Kožená: Osloveny firmy na zpracování PD – Sater projekt Kolín, ATIS Ing. Poskočil Pce, Ateliér Miláček Ledeč n. S. – nabídky 

podány, posouzeny. 

Vizuální smog J. Kožená   

Stavba nového chodníku v ul. 

Vrchovská 
P. Tůmová 

 

 

 

10.10. Tůmová: Zkolaudováno. 

14.8 Tůmová: Paní Šulcová vyzvala k závěrečné prohlídce. 

8.5. Tůmová: Kolaudujeme. 



 

 

 

HOTOVO 

28.4. Tůmová: Předání hotové stavby 2.-3.5.2022. 

25.4. Tůmová: Probíhají terénní úpravy. 

8.4. Tůmová: Příprava změnového listu na rozšíření stavby. KD předběžně v úterý 12.4. 

1.4. Tůmová: Probíhá realizace. V úterý 5.4. KD. 

27.3. Tůmová: Chodník vybagrován, v části podél silnice beton, VHS koordinace kvůli kanalizaci. 

7.3. Tůmová: Schválení dodavatele v RM. 

25.2. Tůmová: Do příští RM schválení dodavatele TES. 

20.2. Tůmová: Tento týden otevírání obálek s nabídkami. Výběr zhotovitele. 

6.2. Tůmová: Obeslány zhotovitelé s výzvou k podání nabídky. Otevírání obálek naplánováno na 21.2. 

ROK 2021  

10.12. Charvátová: Příprava ZD k zahájení ZŘ na zhotovitele. Investiční záměr schválen RM. Předpoklad realizace 3/2022 až 4/2022. 

POLOPODZEMNÍ 

kontejnery 

P. Tůmová,  

M. Ryšán,  

I. Motyčková 

Předpokládané datum 

vyhlášení podmínek první 

výzvy 17.8./2022. cca 17.9. 

bude spuštěn příjem žádostí. 

Předpokládané ukončení 

příjmu žádostí 10/2023. 

 

Podaná žádost o dotaci na 12 

polopodzemních k.stání 

(jedná se o ty, na které jsme 

obdrželi od SÚ územní 

souhlas). 

 

Na zbývající 4 PPK podáme 

žádost o dotaci po obdržení 

platného stavebního povolení. 

 

Realizace 2023 

14.10. Kuperová: Na část, která se vede řízením, podány námitky na lokalitu Koželuhy. 

10.10. Krajčová: Byla nám vrácená žádost o dotaci k doplnění – během dvou dnů budeme zasílat doplněnou žádost poskytovateli dotace 

zpět. 

21.9. Kuperová: Oznámení o zahájení řízení na zbývající kontejnery. 

16.9. Kuperová: Zbývající kontejnery – podána žádost na SÚ, kontrola PD tento týden, když bude vše ok, bude řízení zahájeno. 

9.9. Tůmová: Podaná žádost o dotaci na 12 PPK. 

2.9. Tůmová: Připravený kompletní projekt na 12 PPK, které jsou na územní souhlas. 2.9. Kožená: vyjádření za památky odesláno 

1.9.2022. 

28.8. Krajčová: Byla vybrána firma ISES pro administraci dotace a VŘ – započala práce na přípravě veškerých podkladů k žádosti o 

dotaci. 

14.8. Tůmová: Pí Hubková doplní vyjádření. Komunikovala jsem s pí. Bilou, slíbila, že se tomu bude věnovat přednostně. 

12.8.2022 Kuperová: Řízení přerušeno, chybí vyjádření OŠKPP, vyjádření ČEZu k lokalitě č.13 zasláno v pátek 12.8. 

7.8. Krajčová: Vyhrála cenová nabídka od firmy ISES. Smlouva bude předána p. Hoblovi ke kontrole. 

31.7. Tůmová: Příjem nabídek na vyřízení dotací. Tento rok budeme žádat o dotace na 11 PPK. Realizace 5 ti PPK tento rok. 

29.7. Kuperová: Žádost (oznámení záměru) na 12 kontejnerů zaevidována v podatelně dne 29.7.2022. 

22.7. Tůmová: Pí. Hubková podá do 27.7. žádost o územní souhlas na cca 11 ze 16 PPK, zbytek půjde na SP. Předpoklad realizace v tomto 

roce 5ti PPK. Zohledním ve 4. RO. 

13.6. Tůmová: Musím kontaktovat pí. Hubkovou. Dnes 13.6. by měla odevzdat PD vč. Rozpočtů. Nicméně zatím realizace posunuta na 

říjen. 

3.6. Krajčová: Byla nám zaslána cenová nabídka od firmy ISES – cca 240 tis. 

27.5. Tůmová: Změna místa v Koželuhách. 

13.5. Tůmová: Schůzka po poradě. Probereme nové umístění PPK navržených projektantkou. 

28.4. Tůmová: 27.4.2022 proběhla schůzka s projektantkou. Domluvili jsme se na změně umístění ve dvou lokalitách (Filipovská a 

R.Těsnohlídka u MŠ) kvůli vedení sítí. Příprava ZD. 

8.4. Tůmová: Předběžné konzultace a geodetické zaměření hotovo. Následuje odsouhlasení přesných míst PPK. V ulici 28. října nutné 

naplánovat se stavbou PPK stavbu chodníku. 

14.3. Tůmová: Schůzka s projektantkou v po 28.3. 

24.2. Kuperová: Předchozí polopodzemní kontejnery byly povoleny na územní souhlas. 

20.2. Tůmová: Máme dvě nabídky na projektovou část, zadáme nejnižší cenové nabídce. 

6.2. Tůmová: Poptáváme aktualizovanou nabídku od projektantů dle nového kompletního zadání. 

23.1. Tůmová: Nutno předložit konečnou verzi jako zadání pro cenovou nabídku projektanta. 

21.1. Krajčová: Během května bude vyhlášena výzva z OPŽP pro oblast odpadů (pro polopodzemní kontejnery). 

15.1. Motyčková: Kontejnerové stání na Čeplově (u Verči Zachariášové) – je možné najít jiné místo pro uložení polopodzemních kontejnerů 

Výzvy: M. Krajčová 

 24.7. Krajčová: Dotace na Výstavbu MŠ – Změna podmínek – první budou moct žádat pouze ti co mají 8 bodů. Můžeme být zvýhodněni 

díky výjimce hygienické stanice. Vyhlášení výzvy by mělo proběhnout na konci srpna. Přesné podmínky dotace a D+B  bychom měli vědět 

v tomto týdnu. 

18.2. Krajčová: Výzva OPŽP na POLOPODZEMNÍ kont. – známe předběžné dokumenty k žádosti o dotaci – budeme chtít podávat žádost? 



21.1. Krajčová:  

OPŽP – během května vyhlášen dotační titul pro oblast odpadů  

MŽP: Výzva na Výsadbu stromů (u nové cyklostezky??) 

NPŽP: Výzva na energetickou úsporu veřejných budov  

MPSV: Sociální infrastruktura (Anima?) – vyhlášení během ledna/února 

JSDH – pořízení nového 

dopravního automobilu 
M. Krajčová 

Práce na ZD. 

 

Zahájení VŘ během letních 

prázdnin 2022. 

 

Termín realizace akce do 

30.9.2023 

31.7. Krajčová: Byla nám zaslána smlouva o poskytnutí dotace k podpisu. Započaly práce na Zadávací dokumentaci. 

17.6. Krajčová: Můžeme zahájit výběrové řízení až na začátku příštího roku, nicméně cca 50% žadatelů už v současné době zažádalo o 

posunutí termínu realizace akce z důvodu nedostatku aut na trhu a pozdního dodání. 

29.5. Krajčová: Středočeský kraj zaslal Rozhodnutí o registraci akce. Vznešen dotaz na stř.kraj, zda můžeme zahájit VŘ až v roce 2023. 

15.5. Krajčová: Bylo nám zasláno oficiální rozhodnutí ze Stř. kraje o schválení dotace. Zatím stále čekáme na Rozhodnutí o registraci akce 

z MV. 

6.5. Krajčová: Žádost o grant přes Nadaci ČEZ – nebyla schválená. Budeme i tak pokračovat? 

29.4. Krajčová: MV zaslalo podepsané TP, minulý týden jsem zaslala Žádost o registraci akce. 

24.4. Krajčová: Dotace ze Stř. kraje a GŘ MV neoficiálně schválené.  

3.4. Krajčová: Žádost předána správní radě Nadace ČEZ. Třem firmám zaslána předběžná poptávka aut – cca 1 300 000 Kč. Bez zálohy. 

Firma Sibřina spol. s.r.o. má 4 auta ihned k dodání, jinak až příští rok na jaře. 

25.3. Krajčová: Byla podána 3. žádost o dotaci (300.000,- Kč) v rámci programu Podpora Regionů z Nadace ČEZ. Stále čekáme na 

podepsané TP od MV – máme předpřipravenou Žádost o registraci akce.  

11.3. Krajčová: TP byly zaslány na krajský úřad – čekáme na schválení. 

18.2. Krajčová: Technické podmínky DA předány panu Fidlerovi ke zpracování. 

4.2. Dorazil e-learningový kurz s přihlašovacími údaji. 

24.1. Krajčová: Vyhlášená nová výzva Stř. krajem pro JSDH.  Termín podání žádostí do 27.1. 

Dětská skupina Grand P. Tůmová 

RM/340/2022 ze dne 

27.07.2022 Schválení 

zhotovitele 

11.8.2022 Předané staveniště 

 

Termín dokončení dle SoD 

11.10.2022 

10.10. Tůmová: 11.11. by měla být předaná stavba. Následně kolaudace.Nyní je hotová hrubá stavba. Dokončuje se elektroinstalace. 

Budou betonem dorovnávat podlahu. Pokud bude dobře schnout, měla by být stavba předaná do termínu. 

18.9. Tůmová: Vše běží. Výběr dveří, obkladů. DDM funguje od 26.9. 

9.9. Tůmová: Vše běží dle plánu. OSM zjištuje, kudy zatéká kolem svodu dešťové vody.  

14.8. Tůmová: Předaná stavba. 

12.8.2022 Kuperová: PD včetně nabytí právní moci předáno na OI. 

31.7. Tůmová: Tento týden plán první koordinační schůzky se zhotovitelem, předpoklad úterý. OSM prosím o zajištění informace ohledně 

možného napojení na dvojí tarif (záležitost stará několik měsíců). 

22.7. Tůmová: Schválení zhotovitele RM 27.7. 

22.7. Kuperová: Vydáno rozhodnutí dne 18.7.  

18.7. Tůmová: Proběhla prohlídka místa. Otevírání obálek 22.7. 

30.6. Kuperová: Bylo vydáno (29.6.) oznámení o zahájení řízení s 10ti denní lhůtou. 

27.5. Tůmová: Odevzdaná PD na DOS. Čeká se na vyjádření hygieny. Začíná pracovat na prováděčce a rozpočtu. TD předdomluvený p. 

Obořil za 18.000,- na 3 měsíce. Do RM 15.6. Schválení ZŘ. 31.5. hovor s pí. Holubovou. 

22.5. Tůmová: Dnes odsouhlasení prostor z naší strany, následně odesílají na DOS. Předpoklánaná cena 1,8´. 

13.5. Tůmová: Trvá. Řešilo se, zda mají denní a noční tarif elektřiny. Věnují se tomu pí. Říhová a p. Bohdan. Projektanti připraví složitější 

variantu a pokud by se prokázalo, že je jen jeden tarif, upraví se následně. 

24.4. Tůmová: Termín odevzdání PD do 19.5. 

8.4. Tůmová: Do 13.4. pí. Holubová pošle komentář k návrhu rozmístění jednotlivých místností a v týdnu od 11.4. proběhne prohlídka 

místa .se zaměřením projektantů s topenáři. Honza v pondělí s p. Jirouškem sondu stoupačky.   

4.4. Tůmová: Ve čtvrtek schůzka s projektantem a pí. Holubovou. 

27.3. Tůmová: Vybrán projektant p. Železný s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou. 

7.3. Tůmová: 8.3. Prohlídka na místě s projektantem Železným. 

25.2.Tůmová: Trvá. 

20.2. Tůmová: Prohlídka místa s novým (dalším) projektantem. 



Přechod pro chodce Žacká 

Přechod pro chodce 

Jeníkovská 

Parkovací pruh Dusíkova 

 

18.5. RM/249/2022 schválení 

zhotovitele  

 

10.10. Tůmová: Jeden menší propad na Dusíkově. Řeší se reklamací a opět dosypou pískem a přemetou. 

9.9. Tůmová: 12.9. Předání stavby v 15:00. 

14.8. Tůmová: KD přeložena na tento týden z důvodu absence nových prací na stavbě. 

31.7. Tůmová: Na Žacké došlo k vyrovnání chodníku. Aby mohl bt přechod zkolaudován a otevřen, vše závisí na termínu dodání sloupů 

VO, které nemůže zhotovitel sehnat.  

22.7. Tůmová: Trvá. 

18.7. Tůmová: Práce probíhají. Žacká bude hotová první. Jeníkovská započatá. Dusíkova začnou s obrubami. 

13.6. Tůmová: Smlouvy podepsané. Honza dnes 13.6. po dovolené bude domlouvat termín předání stavby.  

3.6. Tůmová: Mají navržené DIO, nutné schválit Žákem. V pondělí s vedením bude p. Uher řešit podpis smlouvy.  

22.5. Tůmová: Zhotovitel Silnice Čáslav. Předpoklad předání stavby 3.6. 

13.5. Tůmová: Požadavky doloženy. 16.5. jednání o ceně s Pkbau. Následně v úterý jednání o ceně se Silnicemi Čáslav. 

8.5. Tůmová: Vybraný uchazeč doptán o chybějící požadavky VŘ. 

28.4. Tůmová: Otevírání obálek 6.5.2022 v 9:00. 

24.4. Tůmová: Probíhá VŘ. Termín odevzdání nabídek do 5.5.2022. 

1.4. Tůmová: Zpráva do RM ke schválení VŘ. 

27.3. Tůmová: Obdrženo SP. Tvorba ZD pro společné zadání zakázky. 

P. Tůmová  

 

 

 

HOTOVO 

Silnice Tormit P. Tůmová 

RM 325/2022 13.07.2022 

SoD  

RM 375/2022 10.08.2022 

Dodatek č.1 

14.10. Šulc: Dne 17.10. budou realizovat krajnice. 

10.10. Tůmová: Tento týden by mělo být hotovo. 

30.9. Šulc: probíhá realiace 

18.9. Tůmová: Předání staveniště 20.9. 

9.9. Tůmová: 12.9. Tormit předloží smlouvu Silnicím. Voláme p. Machovi a p. Milichovskému. 

14.8. Tůmová: Silnice a Tormit podepíší smlouvu mezi sebou, dodatek ke smlouvě v RM. Poté proběhne předání staveniště. 

31.7. Tůmová: Schůzka se zástupci Tormitu, Silnic Čáslav a městem. Podpis Dohody, Sml o dílo, plán termínu předání staveniště. 

22.7. Tůmová: RM schválila jako zhotovitele Silnice Čáslav, v týdnu od 25.7. trojstranná schůzka, dohoda je zpracovaná, předložena 

k revizi p. Hoblovi. 

18.7. Tůmová: Plánujeme uzavřít sml. A dohodu. 

12.6. Tůmová: 13.6. v 9hod. schůzka s p. Hoblem ohledně smluvní dokumentaci s Tormitem, kde bude přesná cena nikoliv % poměr 

příspěvku. Soutěž nutno zrušit nebo posunout termín. 

3.6. Tůmová: Vypsáno VŘ. Otevírání obálek 17.6. 

27.5. Tůmová: ZD připravená. Předpoklad vypsání VŘ 3.6. 

22.5. Tůmová: Zátěžové zkoušky vyšly na 6m. Jednání s Tormitem. 

13.5. Tůmová: Silnice Čáslav aktualizace rozpočtu, příprava smluvní dokumentace. Město bude financovat horní vrstvu asfaltu. 

28.4. Tůmová: Výsledky budeme mít k dispozici a řešit v pondělí 2.5.2022. 

8.4. Tůmová: Vystavena objednávka na zátěžové zkoušky. Proběhnou v dubnu. 

1.4. Tůmová: Příprava zátěžových zkoušek. 

27.3. Tůmová: Jednání o procentuálním podílu spolupráce při financování. P. Husa zátěžové zkoušky krajnic. 

Dusíkovo divadlo Realizace 

rekonstrukce střechy a 

klimatizace 

P. Tůmová 

RM/359/2022 ze dne 

27.07.2022 Schválení 

zhotovitele klimatizace 

3.10.2022 předáno staveniště  

 

RM/431/2022 ze dne 

5.10.2022 Schválení 

zhotovitele střechy 

Realizace max. do června 

2023 (3 měsíce od předání 

staveniště) 

10.10. Tůmová: Předané staveniště na realizaci klimatizace. 

9.9. Tůmová: Sml. S ELKLIMOU podepsána. P. Novák dokončuje elektroinstalaci dle domluvy a objednávky. Převzetí staveniště v týdnu 

od 12.9. – 16.9. na klimatizaci. 12.9. otevírání obálek na střechu. 

14.8. Tůmová: Připojení klimy na elektro: oslovíme p. Nováka pro zpracování cenové nabídky. Úprava servisní smlouvy. Probíhá podpis 

sml. Se zhotovitelem.  

31.7. Tůmová: Soutěž na chladící zařízení vyhrála pardubická firma Elklima s.r.o. za 690.000,- bez DPH. Po obdržení usnesení z RM, 

bude obeslán vítěz. 

22.7. Tůmová: 26.7. Otevíráme obálky. 

30.6. Kuperová: Vydán společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného záměru dne 27.6.2022 včetně štítku „STAVBA 

POVOLENA“ a ověřená PD – předáno Ing. Arch. Neumanové 

12.6. Tůmová: Dnes 13.6. prohlídka na místě. Součást VŘ.  

3.6. Tůmová: Vypsáno VŘ. Otevírání obálek 17.6. 



27.5. Tůmová: Střechaři nejsou. Podařil se nám sehnat jednoho s volným termínem pro realizaci, obesíláme další, co se běžně účastní VŘ. 

Připravená ZD. 

22.5. Tůmová: Stále bez projektantského rozpočtu. Máme cenový předpoklad. 

2.5. Tůmová: Čekáme na projektantský rozpočet pro vyhlášení VŘ. 

24.4.Tůmová: Objednány hlukové zkoušky. 

8.4. Tůmová: Trvá. Pro odevzdání projekčního rozpočtu potřebují vyjádření Mgr. Nováka. Předpoklad předání kompletního projektu 

v týdnu od 11.4. Závisí na rychlosti p. Nováka. Následně můžeme začít s přípravou ZD. 

27.3. Tůmová: Čekáme na projektantský rozpočet a podkladů k projektu od pí. Neumannové, následně tvorba ZD. Předpoklad realizace 

07-09/2022. 

Regulátory na VO  P. Tůmová  27.3. Tůmová: Poptáváme dodavatele kvůli cenové nabídce a porovnání s nabídkou EPC. 

BD R. Těsnohlídka P. Tůmová 

 

RM/407/2022 ze dne 

21.09.2022 Schválení 

vyhlášení VŘ 

 

 

17.10. Tůmová: Na základě podaných žádostí o vysvětlení ZD se prodlužuje termín VŘ. V RM 19.10.2022 návrh na schválení změny ZD.  

10.10. Tůmová: Běží VŘ do 18.10., následně osobní pohovory. Aktuálně řeším s pí. Koláčkovou změnu z nepřekročitelné ceny zakázka na 

překročitelnou. 

18.9. Tůmová: Trvá. ZD v RM 21.9. 

9.9. Tůmová: 21.9. zrušení předchozího usnesení RM a schválení ZD. 

31.7. Tůmová: ZD hotová. Probíhá kontrola smluvní dokumentace a povinných příloh. Schválení ZD do RM. Změna režimu zakázky na 

Zjednodušené podlimitní řízení. 

22.7. Tůmová: ZD doplněna, čekáme na další revizi od pí. Koláčkové zejména ohledně technické kvalifikace (referenční zakázky na BD 

nebo občanské vybavení). 

12.6. Tůmová: Dne 13.6. Máme videocall s pí. Koláčkovou. Budeme řešit hodnocení a ZD. 

3.6. Tůmová:  

• Vypsaná předběžná žádost pro vyhodnocení úspěšnosti připsání dotace na záměr přeměny brownfieldu na BD, podmínka využití 

pro podnikatelské účely. Obecní byty doplňkově. Upřesníme si po obdržení odpovědi na předběžnou žádost od MPO, kterou 

zpracovává Míša Krajčová. 

• Pí. Koláčková poslala vypracovanou ZD. Připomínkování v průběhu týdne od 6.-10.6. Vyvolám společnou schůzku nad 

hodnocením, případně probereme ve čtvrtek s architekty. 

• 6.6. od 9:15 schůzka na místě s pí. Neumanovou, p. Miškou a Honzou Šulcem, požadavky na geodetické zaměření. Požadujeme 

dvě nabídky (jen pro BD a kotelnu K1 a pak pro celé sídliště) 

27.5. Tůmová: Vyhodnocení PTK. Příprava nové ZD, jelikož vyplynulo z PTK, že musíme soutěžit podle zákona. Pí. Koláčková připravuje 

výpočet modelů hodnotících kritérií. Domluvily jsme se na zjednodušeném podlimitním VŘ (11 prac.  Dní vyvěšeno). Termíny doplníme 

dle průběhu přípravy VZ. 

22.5 Tůmová: 24.5. Osobní a online konzultace. 

13.5. Tůmová: Máme první odpovědi PTK od společnosti Architektonického atelieru Projektor s.r.o. 

8.5. Tůmová: Vyhlášena PTK, obeslány vybrané firmy, zveřejněno na CENTu. 

28.4. Tůmová: Otidea připraví podklady pro PTK do pondělí 2.5.2022. 

24.4. Tůmová: Čekáme na p. Mateáska s otázkami na PTK. 

8.4. Tůmová: Zasmluvnění Otidey formou objednávky. Předloží časovou osu VŘ. Výběr projekčních kanceláří pro předběžnou tržní 

konzultaci. 

4.4. Tůmová: Dnes schůzka s pí. Koláčkovou z Otidey. 

27.3. Tůmová: Převzaty podklady od OSM.  

Žitenická / Těsnohlídkova – 

Studie rozvoje a funkčního 

využití 

(ORG 687)                                         

(č. OSM_2022_13) 

§ 3699_6121 

I. Motyčková 

 16.7. Motyčková: Od odboru investic převzata vzorová ZD; OSM vyvolá s MS schůzku na uchopení tohoto projektu, abychom mohli 

započít práce na ZD 

K 1 Brownfield P. Tůmová  3.6. Tůmová: Míša zjišťuje podmínky žádosti o dotaci. Lze žádat na přeměnu z brownfieldu na zařízení pro občanskou vybavenost. 



VO Pražská (V Roští) P. Tůmová 

 14.10. Šulc: Do 21.10. budou předloženy CN realizace. 

10.10. Tůmová: Upravoval se na žádost stavebního úřadu pro vydání SP PD. 

9.9. Tůmová: Vyhlásíme po schválení návrhu rozpočtu zastupitelstvem. 

22.5. Tůmová: Příprava ZD ve volném čase. 

1.4. Tůmová: Aktualizace PD. 

Přechod pro chodce Za 

Rybníkem 
P. Tůmová 

 

2.8. Otevíráme obálky 

10.8. Schválení zhotovitele 

RM 

12.9. Předané staveniště 

12.11. Termín předání hotové 

stavby 

10.10. Tůmová: KD 17.10. 

30.9. Šulc: probíhá realiace, KD 3.10.? 

9.9. Tůmová: Vyfrézováno.  

14.8. Tůmová: Schválení zhotovitele v RM. 

22.7. Tůmová: Otevírání obálek 2.8. 

27.5. Tůmová: Zatím jsme neobdrželi stavební povolení. V pondělí zavolám pí. Šulcové. 

13.5. Tůmová: Projektantský rozpočet budeme mít do 31.5. Začneme pracovat na přípravě ZD, následně dáme do nejbližší RM. Předpoklad 

15.6. 

6.5. Tůmová: 2.5.2022 zahájeno společné územní a stavební řízení. SP by mělo být vydáno 18.5.2022. 

1.4. Tůmová: PD předána ke stavebnímu řízení. 

Revitalizace nivy Žákovského 

potoka v Čáslavi 
 

Předpokládané vyhlášení 

výzvy 9/2022 – očekává se 

zpoždění. 

 

Realizace v r. 2023 

18.9. Tůmová: Ve fázi schválení dotační firmy a podpisu sml. 

 9.9. Tůmová: 14.9. s Míšou Krajčovou máme schůzku s firmou, která podala nejnižší nabídku na zpracování dokumentů pro dotaci, 

zároveň bude vypracovávat ZD pro VŘ. 

31.7. Tůmová: Tento podzim proběhne vykácení stromů (p. Ryšán). Realizace PD příští rok jaro. Podzim/zima soutěž na zhotovitele. 

31.7. Krajčová: Čekáme na druhou cenovou nabídku. V pondělí budu urgovat. Prosím pana Ryšána o zaslání PD v elektronické podobě. 

17.7. Krajčová: Byla nám zaslána cenová nabídka od firmy ISES 252 890,- Kč s DPH. 

17.6. Krajčová: Čekáme na zaslání cenové nabídky od firmy ISES. 

22.5. Krajčová: Byla poptávaná další firma – Dotační a realitní kancelář Ing. Tomáš Ruprich, cena 72,6 tis.s DPH + 1% s DPH při 

obdržení dotace. Monitorovací období je v celkové částce. 

6.5. Krajčová: F. Envicons zaslala cenovou nabídku – 145.200,- s DPH. Budu jim zasílat ještě nějaké dotazy. Dále budu poptávat další 

firmy. 

25.3. Krajčová: F. Envicons byla zaslána cenová poptávka za zpracování žádosti. 

4.3. Krajčová: Byla vypracována projektová studie v rámci dotace ze Středočeského kraje – do 10/2022 se musí podat žádost rámci OPŽP 

na Revitalizaci nivy, bude za nás žádat firma Envicons, nebo město Čáslav? 

Dotace – ZÁKLADNÍ  

ŠKOLY § 3113 
M. Krajčová 

Realizace projektů 2023-2024 

 

Předpoklad VŘ na začátku 

roku 2023. 

 

Předpoklad schválení dotací 

z IROP2 do konce roku 2022. 

 

Schválení Strategického 

rámce MAP 21.6.  

 

Předpokládané vyhlášení 

výzvy 20. září 2022. 

10.10. Krajčová: Dle čtvrteční tiskové zprávy z MMR se opět navyšuje dotace pro školy na 80%. Pan Hasík mi rozpočet zaslal včera večer. 

Pan Vondra ho zašle během dnešního dne. P. ředitel Vostrovský bohužel zatím nereaguje. V pátek mu byl zaslán informační e-mail o znovu 

navýšení dotace. Dnes ho budu opět zkoušet kontaktovat. 

30.9. Krajčová: Snížení podpory z 95% na 65%. Finanční limit projektu byl snížen od 5 mil. Do 35 mil. Vyhlášení výzvy bylo posunuto na 

1.11.2022. Pan ředitel Vostrovský žádá schůzku ohledně financování projektu. 

18.9. Krajčová: Školám byl zaslán finální PD + položkové rozpočty. 

11.9. Krajčová: ZŠ Náměstí má vydáno stavební povolení k výtahu, ZŠ Masarykova podala žádost o stavební povolení k výtahu. 

19.8. Krajčová: Byly nám zaslány rozpočty za ZŠ Náměstí a ZŠ Masarykova, ty budou předány školám. Z naší strany budou zaslány 

připomínky k PR firmě AV MEDIA, kvůli konektivitě v učebnách – aby pasovala na budoucí připravovanou konektivitu ve školách. 

17.7 Krajčová: Dokončují se veškeré PD (výtahy + učebny). 

Sadová: pan Kozák (f. umělky.cz) nestíhají zpracovat PD na víceúčelové hřiště – 1. varianta – víceúčelové hřiště se realizovat nebude, 2. 

varianta – zpracuje se PD a bude připravena na další možné výzvy. 

27.6. Krajčová: Strategický rámec MAP byl schválen. 

17.6. Krajčová: 13.6. byla zaslána finální verze Strategického rámce MAP panu Kobelovi. 21.6. proběhne Zasedání Schvalovacího výboru 

MAP, kterého se budu účastnit, abych obeznámila radu se všemi projektovými záměry.  

22.5 Krajčová: ZŠ Sadová – škola se nakonec rozhodla pro mobilní družinu na jedné z teras, pokud by se začalo pracovat na přístavbě, 

prodloužilo by to  termín podání žádosti. 



ZŠ Náměstí – škola zaslala žádost o pomoc s dotacemi na vnitřní konektivitu školy. Zvažujeme zda oslovíme RPA nebo Equicu. 27.5. 

proběhne na škole schůzka  s Tomášem Rudolfem a firmou Autocont, aby zjistili stav konektivity, poté nám Equica zašle cenovou nabídku 

na zpracování žádosti o dotaci. Bude se žádat přes IROP2. 

15.5. Krajčová: Na ZŠ Náměstí započaly práce na PD výtahu.  

ZŠ Masarykova – menší zpoždění na PD výtahu – p. Vostrovský se řídil dle starého Metodického pokynu, tudíž poptával další dvě firmy – 

poté to předal bez dalšího infa p. Záděrovi. Po domluvě s p. Záděrou jsem v pátek kontaktovala výtaháře – hned v pondělí zašlou smlouvu, 

aby se mohlo začít projektovat. 

ZŠ Sadová – v pondělí budu kontaktovat p. Vondru ohledně venkovní učebny, aby nám zaslal konkrétní požadavek jak má venkovní učebna 

vypdat. 

13.5. Kožená: Od škol máme info o čerpání za I. Q, v jednání odhad energií za kal. Rok, abychom zjistili jejich možnosti finančního krytí 

dle příkazní smlouvy. 

6.5. Krajčová: Po rozhovoru s AV MEDIA budeme upravovat částky v MAPu,  dle jejich zaslaného rozpočtu, a to z důvodu navýšení 

rozpočtu odborných učeben (ze cca 3 mil.- na 5 mil.). Do 14ti dnů by nám měli zaslat předběžné návrhy učeben a rozpočty.  

ZŠ Sadová – místo dvou IT učeben bude jedna IT a jedna Robotická laboratoř. Zatím nevyjádřila ke školní družině ani k venkovní učebně, 

s RPA budeme urgovat. Také budeme urgovat s vyplněním dotazníků.  Stále nemají zveřejněnou smlouvu v registru. 

 ZŠ Masarykova – p. Vostrovský vznesl návrh rekonstruovat pouze obložení tělocvičny, bez podlahy – s RPA jsme se shodli na rekonstrukci 

obložení i podlahy. Stále nemají zveřejněnou smlouvu v registru. 

ZŠ Náměstí – zveřejnili smlouva s RPA. 

29.4. Krajčová: Dnes bude RPA a p. Kobelovi zaslán zápis do strategického plánu MAP. 

24.4. Krajčová: 25.5. v 10 hod. proběhne zaměřování výtahů ve školách.  

10.4.Krajčová: ZŠ Sadová – zda můžou rozdělit učebny FY a Ch? Rozpočet se navýší o 3 mil. Školní družina – stav viz. Fotodokumentace 

(stavební úpravy cca 20 mil.), budova není bezbariérová. 

3.4. Krajčová: 6.4. schůzka ve školách. Smlouvy o zprostředkování dotace. 

25.3. Krajčová: RPA zaslalo smlouvy o zprostředkování dotace. Jejich služby lze rozšířit na PD, ZD, VŘ První schůzka s projektanty na 

výtahy a učebny a s řediteli ZŠ navrhována na 6.4. Ve spolupráci se ZŠ zanést do strategického rámce MAP všechny projekty. 

11.3. Krajčová: Co nejdříve se rozhodnout, které akce budeme chtít realizovat, výtahy se co nejdříve musí zadat projektantům.  

ZŠ Masarykova: p. ředitel souhlasil s dotacemi, bude potřeba jim poskytnout pomoc s VŘ apod. 

Přístavba Animy  M. Krajčová 

Předpoklad: 

 

Podzim VŘ na zpracování 

studie a projektu  

12.6. Tůmová:  

• Obdrželi jsme nabídku od p. Železného za cca 280 tis., RPA předložilo téměř za 600 tis. 

• Architekti připravují podmínky zadání. 

13.5. Tůmová: P. Budzák upraví rozpočet dle požadavků. Následně naplánujeme další kroky. 

6.5. Krajčová: 11.5. ve 13 hod. schůzka s p. Dvořákovou v Animě. 

28.4. Tůmová: Dávám ke vážení zvednutí přístavby do patra.. Zároveň předpokládaná cena stavby (zastavěná plocha 294m2) je dle mého 

názoru přemrštěná. Je to záměr pro získání dotace?  

25.3. Krajčová: RPA nacenilo projekční práce 316.000 Kč bez DPH. Cena přístavby cca 20 mil. Pravděpodobně se bude žádat z NPO, 

MPSV i IROP2. 

11.3. Krajčová: P. Budzák dal nacenit přístavbu – do konce týdne dá vědět cenu. Prověří, zda rekonstrukce nových výtahů ve stávající 

budově by šla napasovat na stejnou dotaci popřípadě na jinou. 

Restaurování malované 

opony Dusíkova divadla 

v Čáslav 

ŠKP 

§ 3322/5171 malovaná opona 

§ 3322/6121 uchycení 

malované opony 

J. Kožená 

M. Krajčová 

RM – 1.6. Schválení dotace a 

souhlas s uzavřením 

veřejnoprávní smlouvy se Stř. 

kr. 

RM/90/2022 dne 9.3.2022 

VŘ na VZ 

RM/188/2022 dne 20.4.2022 

sml restaurátorka Janečková 

Matějková 

14.10. Kožená: KD 12.10. – opona dokončena, řešení přesného uchycení proběhne ještě v Loučni s firmou Gradior – ti dojedou na místo, 

termín max do 26.10., nejpozději 27.10. převoz opony do Čáslavi, zde bude umístěna zatím v divadle, Gradior dle info níže konec listopadu 

– začátek prosince dle dodavatelů. 

23.9. Kožená: Změna KD na 12.10 . – zde by měla být probrána a porovnána barevnost částí uchycení. Během října by restaurátorka 

chtěla mít dle předpokladů restaurátorka hotovo, firma Gradior info – vzhledem k prodlevám u dodavatelů budou rádi, když zvládnou 

uchycení poslední týden v listopadu 2022, budou nás informovat. Z toho plyne domluva s restaurátorkou,, zda bude možné ponechat ještě 

oponu v prostorách, kde ji restauruje, nebo ji navinutou převézt do divadla a zde uložit, více po KD. 

9.9. Kožená: Gradior – přijetí nabídky – uchycení bude po dohodě s OF technickým zhodnocením. 

2.9. Kožená: Další KD 5.10., Gradior  nabídka uchycení – konzultace s restaurátorkou 

26.8. Kožená: KD proběhl 24.8., defekty podloženy, ředěným tmelem stětcem aplikováno, čištění poškození, retuše barev domluveny dle 



skutečnosti, šablona pro okraj vytvořena, v řešení protipožární nástřik, Gradior – doháním nabídku ceny – zatím máme slíbeno a pan 

Šoukal bez odezvi, doženeme tento týden. 

5.8. Kožená: KD 24.8.2022 na oponě, Gradior, p. Šoukal – akt. Dovolená, předloží nabídku. 

31.7. Krajčová: Byla nám zaslána smlouva o poskytnutí dotace k podpisu. 

22.7. Kožená: Dne 20.7. schůzka s firmou Gradior, p. Šoukal, návrh řešení na jeden tah, vzhledem k velikosti opony bude před spodní část 

navrženo do výšky černých horních šálů zavěšení krytí spodní části malované opony, návrh obdržíme vč. cenové nabídky – cca do týdne.  

8.7. Kožená: KD proběhl dne 29.6. v Loučni (opna v tělocvičně) i za přítomnosti p. Maděrové  Na oponě došlo k vyrovnání vln a skladů 

(kombinace s fixáží barevné vrstvy) – aplikace slabé koncentrace želatiny (0,5%) po předvlhčení ethanolem. Byla vyčištěna dle návrhu na 

restaurování líce i rubu zatím suchou cestou. Zkoušky čištění tmavých map jsou zatím bez úspěchu. Probíhá také šití rozpáraných spojů 

mezi pásy plátna (režnou nití). Další KD 24.8. ve 13 h. 

24.6. Kožená: KD 29.6. u restaurátorky v Loučni, uchycení stále v řešení. 

3.6 Krajčová: Zaslány veškeré potřebné dokumenty poskytovateli dotace. Čekáme na zaslání veřejnoprávní smlouvy. 

3.6. Kožená: S Divadelními oponami Brno řešeno její umístění, nejlépe se jeví návrh tahu, další byl umístění na kolejnici, zavrženo – opona 

se nemůže stahovat do strany, válec ? nyní promýšlí restaurátorka a proběhne konzultace s p. Maděrovou – akt. Nemocná. 

27.5. Kožená: V řešení uchycení opony, z divadla pošlou fotky prostoru nad jevištěm, pak je možné řešit dále s divadelní službou a 

restaurátorkou, divadlo HB má oponu v rámu, Chrudim také, konzultace s rest. Látalem, ten restauroval oponu v Třeboni – zde KVH 

hranol,  p. Maděrová nemocná, koncem týdne jsme dohodnuty, že si zavoláme, aby proběhl KD. 

20.5. Kožená: 17.5. opona odvezena restaurátorkou (Loučeň Patřín) 

13.5. Kožená: 11.5. podepsána SML a předána opona restaurátorce, oponu si připravila k převozu dne 17.5. v 7.30 h., s NPÚ s p. 

Maděrovou jsme dohodnuty na KD po zahájení prací, termín bude stanoven dle domluvy. 

29.4. Kožená: Dne 11.5. si restaurátorka Janečková Matějková přijede oponu zabalit, prohlédnout, předáme protokol, vyřídíme smlouvu 

a všechny potřebné dokumenty, dne 17.5. oponu odveze nákladní dopravou, Lada Bartošová informována. 

22.4. Kožená: Výběr zhotovitele na jednání RM 20.4. 

8.4. Kožená: 7.4. vyhodnocení ze tří podaných nabídek, do RM zpráva s nejnižší nab. Cenou 685 tis. Kč bez DPH – restaurátorka maleb 

Janečková Matějková. 

24.3. Kožená: Výzva odeslána restaurátorům s povolením k restaurování a zapsaným na MKČR, fa za oponu vč. daně 15%, poté si uplatní 

město odpočet, podání nabídek do 6.4.2022  

18.3. Kožená: Dne 14.3. dotaz MS ohledně možnosti přenesené daně, čekáme na odpověď, RM/90/2022 dne 9.3.2022 schválila zahájení 

ZŘ. 

11.3. Krajčová. Byla nám schválena dotace ve výši 300.000,- Kč. 

Restaurování pomníku 

obětem 2. sv. války – hřbitov 

ŠKP 

§3322/5171 

J. Kožená 05-09/2022 

23.9.Kožená: Nyní ještě příprava vyúčtování dotace z MO ČR, OF MěÚ informován o zaúčtování dotace k předložené fa. 

9.9. Kožená: Konečné předání dne 8.9., dohodnuto s OSM: Již nevracet  na pomník květináč – zanechává fleky a už opětovně trochu flek 

viditelný, za pomníkem, kde byly odstraněny kapradiny vyspádovat hlínu směrem od pomníku, tedy část strhnout, tak, aby se voda 

nedržela v dolíku, úprava terénu před pomníkem – spodní fólie před pomníkem je viditelná a nevypadá hezky. 

5.8. Kožená: Konečný KD termín předpokládán konec srpna, začátek září – současně s předáním pítka, Mar. Morového sloupu a kostela 

sv. P a P. 

22.7. Kožená: KD 27.7. 

24.6. Kožená: Komunikace s restaurátorem – proběhne zlacení písmen, předpoklad byl obnova, dle zjištění musí být komplet. 

27.5. Kožená: KD 25.5. 

13.5.Kožená: KD 17.5.  

29.4. Kožená: Předání dnes, předávací protokol s dokumantací, objednávkou, zahájení dle klim. Podmínek, zápis z dnešního zahajovacího 

KD. 

1.4. Kožená: Restaurování zajišťuje J. Pospíšil KH, zahájení dle klimatických podmínek, přiznána dotace MOČR ve výši 80 %, tj. max. 

75,20 tis. Kč způsobilých výdajů, vyúčtování do 30.11.2022, celková cena restaurování 94 tis. Kč. 

Restaurování pítka na pěší 

zóně 

ŠKP 

§ 3322/5171 

J. Kožená 05-09/2022 

9.9. Kožená: Konečné předání dne 8.9., dohodnuto s OSM: ovládací systém v pítku, tj. „šlapadlo“ prověřit funkčnost. 

22.7. Kožená: KD 27.7. 

24.6. Kožená: Pítko očištěno, měděná část také. 

27.5. Kožená: KD 25.5. 



13.5.Kožená: KD 17.5.  

29.4. Kožená: Předání protokolárně, zahájení bude oznámeno restaurátorem dle klim. Podmínek. 

1.4. Kožená: Dle klimatických podmínek, obj. restaurátor Pospíšil (18,40 tis. Kč). 

Lokální výspravy, retuše, 

restaurování Mariánského 

morového sloupu Čáslav 

(údržba po 5ti letech)  

ŠKP 

§ 3322/5171 

J. Kožená 05-09/2022 

9.9. Kožená: Konečné předání 8.9., s OSM domluva úklidu a zametení kamínků a úprava kolem sloupu, svíčky – není vhodné umísťovat na 

sloup, zůstávají fleky, požádána R. neumanová o návrh např. stojánku na svíčky u sloupu, souhlasila a po KD hradby 21.9. bude probráno 

na místě. 

22.7. Kožená: KD 27.7. 

24.6. Kožená: Lokální retuše probíhají, při pohledu z blízkosti tj. z plošiny zjištěn větší rozsah retuší v oblasti zlacení. 

27.5. Kožená: KD 25.5. 

13.5.Kožená: KD 17.5.  

29.4. Kožená: Předání protokolárně, zahájení bude oznámeno restaurátorem dle klim. Podmínek 

1.4. Kožená: Dle klim. Podmínek zahájení prací údržby po domluvě s rest. Pospíšilem (30. tis. Kč). 

Oprava střechy a žlabů na 

budově ZUŠ 

ŠKP 

Nutné přecenění opravy a 

nové vyhlášení VZ 2023 

J. Kožená  

3.6. Kožená: Od p. Tůmové kontakt na střechy Novák, firmě odeslán rozsah opravy, odmítli, jedná se pro ně o opravu stavu po jiné firmě. 

13.5. Kožená: Po rozhovoru s p. Musilem z OSM zatím nemáme žádnou další firmu. 

29.4. Kožená: Všechny firmy jsem před uvedením do zprávy v RM kontaktovala a oslovila, firma Urbach Čáslav, Brouček Žehušice, Zoubek 

Tupadly. Firma Klempířství Brouček Žehušice se e-mailem omluvila pro nedostatek kapacity, firma Urbach se neozvala. Firmu Zoubek 

jsem kontaktovala včera před uplynutím termínu, a to telefonicky, zda bude pan Zoubek podávat nabídku. Pan Zoubek mě říkal, že nikoliv, 

protože nedokáže splnit zakázku bez zálohy. Nabídla jsem i projednání této otázky, že bychom řešili, nicméně mi říkal, že by to letos 

nezvládl. Požádala jsem jej o sdělení této skutečnosti e-mailem, zatím se neozval. 

22.4. Kožená: Výzva odeslána okruhu vybraných firem – podání nabídek do 26.4. do 10 h. 

8.4. Kožená: Zpráva v RM 6.4. 

1.4. Kožená: V 11/2021 Klempířství-pokrývačství-tesařství Zoubek – předložena cenová nabídka opravy, tato aktualizována v 03/2022 – 

905 tis. Kč bez DPH, kryto finančně v rozpočtu na rok 2022, firma by práce odvedla v r. 2022, konkurenční nabídka?  Výzva. 

Parkoviště Bojovníků za 

Svobodu oprava 
P. Tůmová 

RM 299/2022  29.6.2022 

schválení zhotovitele 

14.10. Šulc: Příprava změnového listu, sankce běží, rychleji než realizace. 

10.10. Tůmová: O prodloužení termínu zhotovitel nezažádal. 

30.9. Šulc: Probíhá realizace, KD 3.10. vyřešit kontejnerové stání. Dohodnuta schůzka na místě v pondělí po poradě s panem Ryšánem 

18.9. Tůmová: KD posunuto na tento týden. 

9.9. Tůmová: V tomto týdnu 1.KD. Termín upřesníme. Nutné se domluvit na podobě části, kde budou PPK. 

31.7. Tůmová: Předáno staveniště 29.7. 

22.7. Tůmová: Předání staveniště do 29.7. 

3.6. Tůmová: Vypsáno VŘ. Otevírání obálek 17.6. 

24.4.Tůmová: Příprava. 

28.4. Tůmová: 27.4. proběhla prohlídka místa s Radkou Neumanovou. Připomínky k dláždění chodníků: místo „íček“ navrhuje použít 

dlažbu obdélníkového tvaru a doplnit zeleň mezi parkovištěm a bytovými domy. 

Kybernetická bezpečnost 

(IROP2) 

T. Rudolf 

M. Ronovský 

M. Krajčová 

Předpoklad: 

srpen – vyhlášení výzvy + 

podání žádosti 

Přelom roku 2022/23 

schválení žádosti 

Realizace rok 2023 

17.10. Krajčová: IROP zaslal výzvu k 2.doplnění – musíme dodat informační koncepci úřadu. Budou obeslány 3 firmy na zpracování 

Informační koncepce města. Pokud město nebude mít zpracovanou IK pravděpodobně nebudeme moct v budoucnu žádat o žádnou dotaci 

v IT. 

10.10. Krajčová: Ve čtvrtek 6.10. jsme znovu zaslali upravenou žádost o souhrnné stanovisko dle připomínek odboru hlavního architekta 

eGovr. – konečná verze, kterou máme schválenou od p. Kaliny (MV). 

30.9. Krajčová: Byla zaslána konečná žádost o souhrnné stanovisko s úpravami na Odbor hlavního architekta eGovernmentu. 

28.8. Krajčová: Byly nám zaslány připomínky k žádosti o stanovisko OHA, které byly ihned druhý den zpracovány a zaslány zpět na 

Ministerstvo vnitra. 

19.8. Krajčová: Dne 17.8. byla podána žádost o dotaci. Zároveň byla zaslána žádost o stanovisko  Hlavního architekta eGovernmentu. 

Dne 19.8. byl k projektu přidělen projektový manažer. Rozpočet: 20 425 834,55 ,- Kč, způsobilé výdaje – 19 089 565,- Kč, nezpůsobilé – 

1 336 269,55,- Kč. 

14.8. Krajčová: V úterý 16.8. ve 14:00 hodin budeme podávat žádost o dotaci na kybernetickou bezpečnost. V současné chvíli 

kompletujeme s f. Equica žádost a další povinné dokumenty. 

31.7. Krajčová: Započaly práce na Formuláři OHA. V řešení registrace do MS2021+. 



17.7. Krajčová: Byla nám zaslána studie proveditelnosti – musíme doplnit a opravit některé údaje a parametry. Po zaslání opravené SP 

se začne zpracovávat Formulář OHA. 

12.6. Krajčová: V pátek 10.6. byly zaslány technické parametry paní Jalovcové. 

3.6. Krajčová: Smlouva podepsána a zveřejněna v registru smluv. 

29.5. Krajčová: Smlouva předána panu starostovi k podpisu.  

22.5. Krajčová: Byla nám zaslána opravená smlouva. 1.6. půjde do RM. 

6.5. Krajčová: Equica zašle návrh smlouvy. 

29.4. Krajčová: Proběhlo oslovení tří firem na zpracování SP, vypracování formuláře OHA MV a zpracování a podání žádosti. S nejnižší 

cenou vyhrála firma Equica. 

Zádlažba Filipovský dvůr P. Tůmová Realizace v r. 2023 

10.10. Tůmová: Objednávka vystavena p. Kaplanovi na PD. 

30.9. Šulc. Vyhodnocování CN na PD 

18.9. Tůmová: Schůzka s pí. Střihavkovou 20.9. 

9.9. Tůmová: V týdnu od 19.9. schůzka s pí. Střihavkovou z AC. 

22.7. Tůmová: Miška pracuje na geodetickém zaměření.  

3.6. Tůmová: Podklady předány pro nacenění geodetických prací. 

22.5. Tůmová: Zadáme Kaplanovi. 

Parkoviště Prokopárny P. Tůmová  

17.10. Tůmová: Realizace dle směny pozemků s developerem pro vybudování chodníku u parkoviště.  

9.9. Tůmová: Posun s projektanty soukromého developera? 

22.5. Tůmová: Obdržen rozpočet na doplnění asfaltu. Počkáme, kdo vyhraje R. Těsnohlídka. 

Lokální oprava soklu čp. 197 
J. Kožená 

I. Motyčková 
06/2022 

3.6. Kožená: Po posouzení nabídek od p. Bohdana dohodnuta lokální oprava soklu budovy čp. 197 panem Kotrbou, zahájeno 1.6. 

Cyklotrasy  P. Tůmová  

18.9. Tůmová: Zadání jasné. Tvorba cenové nabídky ze strany ČVUT. 

9.9. Tůmová: 15.9. Schůzka s pí Kočárkovou z ČVUT. Pan Kaplan poslal, jednotlivé body zadání pro zpracování generelu.  

22.7. Tůmová: Plánujeme termín schůzky s pí. Kočárkovou. Žáci ČVUT zpracují generel cyklotras. 

3.6. Tůmová: Probíhá jednání s ČVUT a s p. Kaplanem. 

Modernizace a digitalizace 

Kina Miloše Formana – 

nákup opony, plátna, 

serveru 

M. Krajčová 

P. Tůmová 

Předpokládaná realizace 

projektu během letních 

prázdnin 2023 
 

Rozhodnutí rady o žádostech 

do 25. září 
 

Do 27.6. podání žádosti o 

dotaci. 

17.6. Krajčová: Paní Bartošová by ráda žádala o podporu kinematografie na Digitalizaci a modernizaci kina – nákup opony, plátna a 

rozšíření serveru. Poslední termín podání žádosti je 27.6. Max. podpora 50% (Modernizace max 400 tis. Kč, Digitalizace max. 300 tis. 

Kč). Podpora ex-ante (proplacena do 30-ti dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o poskytnutí podpory). 

Dotace – Adaptační skupinu 

pro děti z Ukrajiny (MŠMT) 

M. Krajčová 

K. Jetlebová 

 

 

17.6. Krajčová: Byla schválena dotace ve výše 540 tis. Kč. Dotace bude vyplacena po zaslání a nabytí právní moci Rozhodnutí na b.ú. 

Středočeského kraje.  

Dotace – Elektroauto na 

svoz odpadků + pro MTS 

(ORG 686)                                         

(č. OSM_2022_21) 

§ 3745_6122 

I. Motyčková 
Předpokládaná hodnota 

2.800.000 vč. DPH 

10.10. Krajčová: Žádost o dotaci zatím podána nebyla – plán dokompletovat a podat žádost o dotaci do 14.10.2022 (program AIS SFŽP) 

9.10. Motyčková: Za OSM byly připraveny veškeré podklady k podání žádosti o dotaci. 

OSM připraví do RM 19.10. „zahájení VŘ“ s podmínkou financování pouze za předpokladu získání dotačních prostředků; alokovány 

finanční zdroje v rozpočtu r. 2023 

16.7. Motyčková: OSM obdrželo info o tom, že byla vypsána dotační výzva na získání elektroauta. Měli bychom zájem elektroautem  

nahradit Piaggio, které si nyní půjčujeme od Čáslavské servisní.  

Výměna parního generátoru 

– Městské lázně 
I. Motyčková  

30.9. Motyčková : Parní generátor objednán u firmy Horavia – finská sauna, montáž proběhne dle domluvy v sanitární den 10.10. 

případně ještě 11.10.. Správce pan Vostrovský byl o všem informován. 

23.9. Motyčková: Obdrželi jsme tři cenové nabídky na výměnu parního generátoru. BAZENSERVIS 211.008,- Kč vč DPH bez demontáže 

stávajícího generátoru, dodání 10-12 týdnů. Finská sauna 157.492,-Kč vč. DPH včetně demontáže, dodání 10.-11.10.. Excel Tesárek 



141.254,-Kč vč DPH (možné navýšení ceny vzhledem k práci/hod a potřebného materiálu k montáži, který je naceněný pouze 

orientačně), dodání do 2 týdnů. Zápisem vybereme dodavatele a objednáme. 

12.9. Motyčková: Po domluvě s paní Borkovcovou OSM poptá firmy ohledně výměny parního generátoru do Městských lázní. Nynější 

generátor je ve špatném stavu a servis na něj už není dostupný. CN prozatím zaslal Bazenservis (174.387,- bez DPH), CN od firmy 

EXCEL čekáme v pondělí 19.9.. 

ANIMA – výtah 

(ORG 689)                                         

(č. OSM_2022_19) 

§ 4351_6121 

I. Motyčková 
Předpokládaná hodnota 

1.500.000 vč. DPH 

9.10. Motyčková: Za OSM jsou připraveny veškeré podklady + byla telefonicky propojena ředitelka Animy s dotačním specialistou pro 

doplnění dalších položek, které by mohly být pokryty z dotačních zdrojů 

p. Nykodým připraví do RM 19.10. „zahájení VŘ“ – bude realizováno i bez získání dotace; alokovány finanční zdroje v rozpočtu r. 2023 

 

Rekonstrukce budovy 

Generála Eliáše č. p. 6  

(ORG ….)                                         

(č. OSM_2022_23) 

§ 6171_6121 

 

I. Motyčková 
Předpokládaná hodnota 

9.000.000 vč. DPH 

9.10. Motyčková: zpráva do RM 19.10. - „zahájení VŘ“;  alokovány finanční zdroje v rozpočtu r. 2023 

Rekonstrukce dvora č.p.1 

(ORG 685)                                         

(č. OSM_2022_24) 

§ 6171_6121 

I. Motyčková 
Studie/PD_alokované zdroje 

600.000,- 

9.10. Motyčková: v rozpočtu 2023 jsou alokované zdroje na vytvoření studie / PD na rekonstrukci dvora + zázemí pro městské technické 

služby; od NPÚ je přislíben souhlas s přístavbou 1. patra nad garáží hasičů 

Kotelna B.N 441 - výstavba 

centrální kotelny 

(ORG 681)                                         

(č. OSM_2022_18) 

§ 3612_6121 

I. Motyčková  

 

Fotovoltaika 

(ORG ….)                                         

(č. OSM_2022_20) 

§ 3612_6121 

I. Motyčková  

 

Manipulační a skladovací 

plocha Vrchovská (nové 

sběrné místo) 

(ORG 670) 

P. Tůmová 

M. Ryšán 

I. Motyčková 

Přeložka VN – Kč 960.000,- 

Přípojka – Kč 200.000,- 

9.10. Motyčková: v rozpočtu 2023 jsou alokované zdroje na „přeložku VN do země ve výši Kč 960.000,- + na přípojku Kč 200.000,-. 

16.9. Motyčková: Dle vyjádření SŽDC je požadováno doplnění dalšího vyjádření – zpracuje OSMí.  

2.9. Motyčková: Probíhá komunikace s p. Havlíčkem – požadavek na zkrácení termínů vypracování PD pro přeložku VN do země; do 

15.01.2023 by měl p. Havlíček odevzdat projektovou dokumentaci. Do té doby musí zařídit věcná břemena a stavební povolení. Tzn. po 

15.1. 2023 se bude moci schvalovat a podepisovat smlouva na realizaci přeložky VN do země. Od podpisu smlouvy běží f. ČEZ půlroční 

lhůta na realizaci stavby . 

30. 8. Motyčková: OSM obdrželo CN za přeložku sítí Kč 960 tis.; VHS se nebude finančně podílet na této akci – schválení akce dáno do 

RM_23.3. (na 3633_6121 jsou alokované zdroje na zaplacení 150 tis – podíl na nákladech ČEZ) 

25.8. Motyčková: OSM obdrželo zákres vedení sítí a informace o ochranných pásmech (1m na každou stranu od kabelu). Nyní zjišťován 

na Čezu možný způsob vedení kabelu (vrchem/spodem) kvůli vjezdu nákladních vozidel; probíhá komunikace ohledně zřízení nového 

odběrného místa (u vjezdu na pozemek).  

23.8. Motyčková: proběhlo vytyčení sítí SŽDC, následně bylo zpracováno geodetem pro vytvoření podkladu s přesným umístěním, které 

je potřeba k vyjádření od SŽDC pro projektanta.  

Generál Moravec – 

architektonická soutěž na 

výtvarné dílo (park J. 

Mahena) 

I. Motyčková  

 

Hřbitov – rekonstrukce WC a 

domku správce hřbitova 
I. Motyčková  

9.10. Motyčková: v rozpočtu 2023 jsou alokované zdroje Kč 1.900.000,- 



 

 

 

 

Příští porada se uskuteční ? 

 
 

  

(ORG 688)                                         

(č. OSM_2022_32) 

§ 3632_6121 

Bytový dům čp. 386 v ulici 

Jablonského 

ZM/73/2022 dne 12.9.2022 

příslib dotace 

RO 1/2023 

§ 3322/5225 4 mil. Kč 

J. Kožená  

10.10. Kožená: KD č. 1 – komunikace PP MěÚ a NPÚ se štukatéry, dohodnuty štukaterské práce při obnově fasády URBANSTUK – p. 

Urban, TDI – M. Chmel, předseda SVJ p. Pecharová, realizační firma Stavební a realitní Čáslav, zastupuje p. Bíža, ZS k postupu obnovy 

vydáno 7.10.2022 MěÚ/ ŠKP, předáno p. Pecharové z SVJ, štukatérská firma seznámena s podmínkami v ZS ze strany PP a NPÚ. 

MŠ R. Těsnohlídka Čáslav J. Kožená  10.10. Kožená: Zpracování PD k novým rozvodům vody – po novém roce p. Poskočil Pce, v 07/2022 havárie stoupačka, opraveno. 

PD BV Prokopa Holého 

 

Nový/á MS 

 

 

Vzhledem k vývoji demografie města po covidu doporučuji pokračovat v přípravě výstavby městských bytů k pronájmu v areálu Prokopa 

Holého. Prvním krokem bylo prověření kapacit území, určení urbanismu. Dle střednědobého výhledu je město natolik finančně silné, aby 

zahájilo etapovou bytovou výstavbu nájemních bytů. Dalším kladným vstupem jsou příjmy za uložený odpad, které jsou tzv bonusem nad 

rámec výsledku střednědobého výhledu. Martin Horský 


