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        ZM č. 1/2020 

 

Zastupitelstvo města Čáslavi 
 

ZÁPIS z I. zasedání  
konaného v pondělí, 10.02.2020 na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi 

 

Přítomni: Ing. Drahomír Blažej, Mgr. Tomáš Hasík, Ing. Jiří Havlíček MBA, Bc. Radek Holík, Jiří Honzíček, Martin 

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

Mikš, Jitka Polmanová, Ing. Jaromír Strnad, MUDr. Jan Spáčil, Mgr. David Tichý, MUDr. Lukáš Tichý, MUDr. 

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

Omluveni: Ing. Jiří Havlíček MBA, MUDr. Martin Novák 

Hosté:  

Předsedající: JUDr. Vlastislav Málek – starosta města Čáslavi 
 

Zahájení 

Zasedání ZM zahájil starosta města v 17:00 hodin. Přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a čáslavskou 

veřejnost. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích, občané byli informováni o místě, 

době a navrženém programu zasedání způsobem v místě obvyklém, tj. plakáty na plakátovacích plochách a na úřední 

desce Městského úřadu, po dobu nejméně 7 dní před konáním zasedání. Pozvánka visela ještě v okamžiku konání 

zasedání ZM. 

Upozornil, že ze zasedání je pořizován zvukový záznam, který bude po anonymizaci zveřejněn na stránkách městského 

úřadu a jako již tradičně, po několik jednání zastupitelstva, je toto zasedání i „streamováno“ přímým přenosem. 

Dále sdělil, že zprávy na dnešní jednání byly zveřejněny 5 dní před konáním zasedání na úřední desce městského 

úřadu. 

Uvedl, že zápis z minulého zasedání ZM ověřili Bc. Radek Holík a MUDr. Miroslava Tvarohová a nikdo ze členů ZM 

k němu nevznesl připomínku.  

Starosta dále sdělil, že je přítomno 19 členů zastupitelstva a dnešní zasedání je tudíž usnášení-schopné.  
 

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

Nikdo neměl připomínky ani jiný návrh. 
 

Hlasování:  

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

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

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová MUDr. Jan Spáčil 

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

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

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/1/2020. 

 

Jako ověřovatele dnešního zápisu starosta navrhl paní Jitku Polmanovou a MUDr. Jana Spáčila. 
 

Nikdo neměl připomínky ani jiný návrh. 
 

Hlasování:  

pro: 17                                     proti:                                    zdrželo se: 2                    nehlasovalo:  
PRO: 

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

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý 

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

Mgr. Jaroslav Vostrovský       

ZDRŽELO SE: 

 Jitka Polmanová MUDr. Jan Spáčil 

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/2/2020. 
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Za členy návrhové komise starosta navrhl Mgr. Martina Juska a MUDr. Lukáše Tichého. 

Nikdo neměl připomínky ani jiný návrh. 

Hlasování: 

pro: 17              proti:                    zdrželo se: 2                              nehlasovalo:  
PRO:  

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

 Martin Horský JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková 

Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová MUDr. Jan Spáčil Ing. Jaromír Strnad 

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

Mgr. Jaroslav Vostrovský       

ZDRŽELO SE: 

Mgr. Martin Jusko MUDr. Lukáš Tichý 

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/3/2020. 

 

Následným bodem bylo schválení programu jednání.  

Program: 
Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM, ze dne 09.12.2019 
Dotazy a připomínky občanů 

Dotazy a připomínky zastupitelů 

Rozpočtové opatření č. 7/2019 
Výsledky rozpočtového hospodaření města Čáslavi za rok 2019 

Rozpočtové opatření č. 1/2020 

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslavi 
Nový Jednací řád Zastupitelstva města Čáslavi 

Schválení Dodatků č. 12 – Arriva Východní Čechy a.s. 

Plán kontrolní činnosti na rok 2020 pro Finanční výbor města Čáslavi 
Záměr k uzavření smluv o smlouvách budoucích na prodej bytů v ul. Prokopa Holého v Čáslavi 

Pravidla pro pořizování změn Územního plánu města Čáslavi 

Návrh na pořízení změny Územního plánu města Čáslavi 

Dotace z programu SPORT 

Nabytí pozemků st.p.č. 370/2 a 370/3 v k.ú. Čáslav 

Prodej části pozemku p.č. 285/1 v k.ú. Čáslav 
Záměr o bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2013/5 v k.ú. Čáslav 

Záměr prodat pozemek p.č. 1728/93 v k.ú. Čáslav 

Prominutí úroků z prodlení úhrady nájemného a služeb za byt č. 20 v č.p. 86 v Čáslavi 
Souhrnná zpráva Kontrolního výboru města Čáslavi za rok 2019 

Nominace nových členů Kontrolního výboru města Čáslavi 

Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2019 
Informativní zprávy / Různé: 

• Mašínův statek – památník tří odbojů, z.s. 
 

Nikdo neměl připomínky ani jiný návrh. 

Hlasování:   

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

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

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová MUDr. Michaela Mandáková 

Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová MUDr. Jan Spáčil Ing. Jaromír Strnad 

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

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

NEHLASOVALO: 

JUDr. Vlastislav Málek 

Starosta s navrhovaným programem také souhlasil, omluvil se, že špatně zmáčkl hlasovací zařízení 

Program byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/4/2020. 

 

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

přijato usnesení. 
 

Nikdo neměl připomínky ani jiný návrh. 
 

Hlasování: 

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

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

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová MUDr. Jan Spáčil 

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

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

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/5/2020. 

 

Po úvodním zahájení, odhlasování ověřovatelů a členů návrhové komise, schválení programu a průběhu zasedání,  

začaly být projednávány body dnešního programu: 

 

Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM, ze dne 09.12.2019 

Starosta předložil usnesení č.j.: 33910/2019 ze dne 09.12.2019. 

Nikdo neměl žádné dotazy ani připomínky.  

Zastupitelstvo město bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZM ze dne 09.12.2019. 

 

Dotazy a připomínky občanů 

Občan (p. Benda): Představil svoji prezentaci – graf k hospodaření města Čáslavi. (viz. příloha). Uvedl, že je 

podstatné, aby prostředky byly využívaná účelově a hospodárně. 

Měl dvě připomínky: 1) Sportovní příspěvky - příspěvek spol. Čáslavská servisní s.r.o. na sportoviště. Rozpracovat 

konkrétně, na jaká sportoviště finance jdou. 

2) Finanční hospodaření – financování plus nebo financování mínus - schodek nebo přebytek - bylo by vhodnější 

používat tyto termíny, kterým občasné spíše porozumí. 

Dále se dotazoval na skládku a doměřování poplatků? 

Starosta: Uvedl, že velké množství informací je zveřejňováno na webu města.  

Zmínil jednání v poslanecké sněmovně (výbor životního prostředí), které bylo zaměřeno na doměřování poplatků. 

Uvedl, že k dnešnímu dni bylo vydáno jedno rozhodnutí, proti němuž se původce odpadu v zákonné lhůty odvolal. 

Dále padlo rozhodnutí k námitce dalšího původce odpadů, že město Čáslav by nemělo být účastníkem daného 

správního řízení, jehož výsledkem je usnesení o nepřijetí návrhu. 

Tajemník: Doplnil číselné (upřesňující) informace (viz. příloha). Dále sdělil informace z KÚSK – každý den přichází 

nové podněty na doměření. 

 

Občan: Dotazoval se na revitalizaci zeleně v ul. Žitenická? Upozornil na vzrostlé stromy v dané lokalitě, které občané 

požadují prořezat z důvodu strachu o poškození kanalizace, poškození majetku v případě vyvrácení a spadnutí stromu. 

Upozornil na bezpečnost, dále na to, že kvůli stromům je v bytech tma (šero), v bytech vzniká. Uvedl, že dané již řešil 

s bývalým panem starostou - Ing. Strnadem, který jejich požadavek schválil, ale nedotáhl do konce.  

J. Strnad: Uvedl, že v té době nemohl nic schválit, avšak tehdy uznal, že požadavek je oprávněný a požádal o řešení 

Mgr. Vrátila (oŽP). Proč to nebylo dotažené do konce neví. 

Místostarosta: Uvedl, že se na to společně se zástupci odboru životního prostředí podívají a poté se s žadatelem spojí.  

 

M. Richter: Navrhl možnou variantu objížďky v Čáslavi při realizaci II. etapy rekonstrukce.  

Starosta: Sdělil, že 12.02.2020 od 16: hodin proběhne k danému jednání u „kulatého stolu“. Zde bude představen 

bezpečnostní audit, budou zde prodiskutovány všechny možné varianty řešení objízdné trasy. Pan starosta věří, že se 

zde dospěje k nějaké variantě, která bude akceptovatelné pro všechny. 

Dodal ještě, že bezpečnostní audit je již nyní k dispozici na webu města Čáslavi.  

 

Dotazy a připomínky zastupitelů: 

Místostarosta: Pozval všechny zastupitele na jednání - příští úterý (18.02.2020 ve 14:30 hodin) do zasedací místnosti č. 

10 na radnici, z důvodu řešení dalšího pokračování a uzavření výběrového řízení na zhotovitele cyklostezky a mostní 

lávky. 
 

J. Strnad: Zmínil „investiční“ reportáž v TV Čáslav. Nelíbí se, že byly použity záběry z období, kdy bylo jiné vedení 

města. Jako příklad uvedl opravu fasáda Dusíkova divadla. 

Místostarosta: Uvedl, že nikdo nerozporuje, že se rekonstrukce Dusíkova divadlo dělala i v roce 2019. Není rozpor o 

tom, že „zásluhy“ zde mají jak minulé vedení města, tak současné.  
 

D. Mikš: Dotazoval se na spolek Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko? Zde je k dispozici nějaká zpráva o činnosti 

a zda bude k dispozici i zastupitelům? 

Starosta: Odpověděl, že ano, všechny materiály členové zastupitelstva samozřejmě dostanou. 
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D. Mikš: Dotazoval se, v jakém termínu? 

Starosta: Odpověděl, že po uskutečnění valné hromady. 

D. Mikš: Dotazoval se na úspěšnost žádostí o dotace.  

Místostarosta: Uvedl, že je na toto zpracován přehled, který bohužel nemá u sebe, ale který není problém poskytnout 

zastupitelům třeba hned zítra.   
 

D. Mikš: Zmínil změnu dopravního značení na Čeplově. Dotazoval se, z jakého důvodu k dané změně došlo? 

Místostarosta: Uvedl, že myšlenka dané změny dopravního značení vznikla už v roce 2010. Popsal, jaké změny zde od 

té doby byly provedeny.  

Dále dodal, že nynější dopravní značení zde zůstane cca do konce letních prázdnin, poté se vyhodnotí (zpětná vazba od 

občanů) zda se u dané varianty zůstane nebo dojde ke změně. 

D. Mikš: Souhlasil. 

 

Občan: Uvedl, že změna dopravního značení na Čeplově vůbec není špatná věc, a že za půl roku si nikdo nevzpomene, 

že zde k nějaké změně došlo. Měl malou připomínku: Špatně značená obytná zóna. 

Místostarosta: Za připomínku poděkovat a uvedl, že bude řešena. 

J. Strnad: Požádal, aby až se bude příště řešit takováto věc, bylo by vhodné ji řešit na zasedání zastupitelstva.  

Starosta: Dodal jen, že všichni zastupitelé jsou také občané města. Uvedl, že když byl záměr vyvěšen, kdokoliv se 

mohl přihlásit a dané připomínkovat. 
 

M. Urban: Dotazoval se, že je pravdy na tom, že vedení radnice učinilo pokyn pro zaměstnance, aby nepodávali 

informace zastupitelům ústně, ale pouze písemně? 

Tajemník: Sdělil, že toto se týká dotazů, které jsou obsáhlé, složité, obsahují více informací a na které nelze odpovídat 

ihned.  

M. Urban: „Jsem z toho pochopil, že to není pomluva, že to je pravda, je to hanba“ 

Starosta: Ještě jednou upozornil, že nejde o jednoduché žádosti (dotazy), ale o zodpovězení složitějších dotazů. 
 

J. Strnad: Dotazoval se, proč nemají občané v Čáslavi přednost při zamlouvání míst na čáslavské chatě? Proč byl 

změněn systém rezervací, když chata byla v „kladných číslech“, nebyla ztrátová.  

Místostarosta: Souhlasil. Určitě vedení města chce, aby chata byla zisková, a proto po vyhodnocení obsazenosti 

několik let zpátky bylo přistoupeno na systém booking.com. 

J. Strnad: „Proč třeba si občané nemohli doobjednat ty místa od posledního ledna do posledního února a potom se to 

mohlo dát na booking, že jo, ale aby měli občané možnost se přednostně objednat“ 

Místostarosta: Vysvětlil, jak to s rezervacemi bylo a je.  
 

D. Blažej: Dotazoval se, kdo vyhodnotí jeho dotaz, když přijde na MěÚ a bude se chtít na něco optat? 

Tajemník: Odpověděl, že pokud může zaměstnanec odpovědět hned, odpoví. Pokud půjde o složitý dotaz, který 

obsahuje více informací, větší a časově náročnější odpověď, bude na něj odpovězeno písemně.  

D. Blažej: Uvedl, že se dotazoval se na získání informací jako zastupitel, nikoliv jako předseda kontrolního výboru. 

Tajemník: Spolupráce s výbory města i se zastupiteli je úplně stejná. Jde pouze o to, že na složité dotazy je třeba delší 

čas na přípravu a odpověď, proto písemná. Je to také z toho důvodu, aby nedocházelo k nedorozumění typu „někdo 

něco někde řekl“, „já jsem slyšel“ apod. 

M. Urban: „Já myslím, že děláte rozdíly mezi těmi, kdo byli zvoleni za hnutí nebo těmi, kteří byli zvoleni na nějaké jiné 

strany a těmi, kteří sedí v městské radě stejně zvolení a těmi, kteří tam nesedí. Já bych skoro si myslel, že se chováte 

proti zákonu anebo minimálně velice nemorálně a pryč jsou všechny ty otevřenosti, transparentnosti a respektování 

názorů druhých. Pokud tohle zavedete tak, jak to tady poslouchám, tak já přijdu na městský úřad se na něco zeptat a 

ten úředník, který dostal od Vás pokyn, že nám nesmí odpovídat, má vyhodnotit, jestli mi má dát odpověď anebo jestli 

mě má poslat za tajemníkem, který mimochodem nebyl zvolen nikým a ten bude vyřizovat tyto otázky. No to já si 

myslím, že se posouváme někam, kde to s demokracií téměř nemá nic společného. Já samozřejmě… Nám to nevadí 

víte… To je papír a výraz Vaší slabosti, nic víc jen výraz Vaší slabosti. My to přežijeme samozřejmě, ale jestli budete 

takhle dál pokračovat, to je ten dnešní jednací řád, kde přesouváte dotazy zastupitelů nakonec toho zastupitelstva 

v domnění, že už tady nebudou lidé, tak to je přesně, přesně v duchu… to určitě napadlo taky tajemníka, protože to je 

přesně v duchu jeho uvažování tohle to a já myslím, že to Vás neposílí, to Vás oslabí, věřte tomu, protože takhle se 

nechovají sebevědomí lidé… lidé, kteří sebevědomě chtějí vést toto město k lepšímu, to opravdu ne. A samozřejmě 

pravděpodobně se podíváme na to, zda neporušujete nějaký ze zákonů, bude určitě alespoň na nějaké hraně“ 

Starosta: Uvedl, že každý má jistě právo na svůj názor, ale není vhodné hodnotit situaci, které ještě ani nenastala. 

Všichni zastupitelé i občané se samozřejmě mohou na MěÚ i nadále bez obav obracet, bude jim zodpovězeno.  

D. Tichý: Uvedl, že vždy záleží na „povaze“ daného dotazu. 

M. Jusko: Poukázal na zkušenosti z jednání z radnice, kdy sdělil, že nikdy neměl problém. Dodal, že opravdu záleží na 

„charakteru“ dotazu. 



5 

 

M. Urban: „Mně se zdá, že si pletete si instituce. Prostě městský úřad není nějaká běžná firma, kde se velí a rozhoduje 

nějakým… řekněme na základě nějakých velitelských pravomocí, teď to zjednoduším. Víte, já si myslím, že tohle je 

opravdu docela zásadní krok v té jakoby Vaší politice a teď, že to se snažíte ospravedlnit tím, že říkáte, že to vlastně 

napadlo ty zaměstnance, aby se ochránili a šli za tím vedením a řekli jim, hele ochraňte nás před tím Urbanem, 

Strnadem a já nevím kým, aby se Vás nějak záludně na něco neptal, a abyste neodpověděli nějakou p*t*m*st, tak radši, 

ať to cenzuruje tajemník, tak že na to přišli ti zaměstnanci a přesvědčili to vedení, aby to takhle bylo, to jsem tak 

pochopil z toho Vašeho vyjádření, tak to je samozřejmě úplný nesmysl. Prostě, přišlo to z vedení a já jsem… já to vím, 

já jsem se ptal těch zaměstnanců, ale jméno tady neřeknu, to se ze mě nedostanete ani kdybyste po mně skákali, protože 

vím, že jak bych to jméno řekl, tak pan tajemník s tímhle vedením radnice, by ty lidi hned vyhodil. A já jsem se ptal, 

jestli je pomluva, že takový pokyn…, jestli takový pokyn nastal… kdo ho dal? Městská rada, tajemník, starosta, 

místostarosta? Tady pan tajemník potvrdil, že takový pokyn byl vydán a já jsem jenom řekl dobře, podle mě je to 

v rozporu se zákonem, podle mě je to v rozporu se vším, co jste doposud říkali, ale dobře, my se… my si nelehneme na 

záda z toho, o tom to není. Já jsem chtěl jenom vědět, jestli je to pomluva nebo je to pravda? Tady jsem se dozvěděl, že 

to není pomluva, že je to pravda. To je všechno“ 

Starosta: „Já bych, když už jsme tedy v té diskusi, sebevědomí Vám určitě nikdo nebude brát a nebudeme Vám bránit, 

ale jiná věc je, pokud budeme tady říkat, že někdo někoho hned vyhazuje, tak já toto považuji za pomluvu a Vy byste měl 

taky zvažovat, co říkáte“  

M. Mandáková: Poukázala na to, že písemná komunikace je výhodná, vše je podložené.  
 

Nikdo další neměl dotazy ani připomínky. 

 

Rozpočtové opatření č. 7/2019 

Místostarosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  

Rekapitulace: upravené příjmy 331.401,87 tis. Kč, upravené výdaje: 349.417,86 tis. Kč, financování plus: 18.015,99 

tis. Kč. 

 

Bod byl projednán bez dotazů a připomínek. 

 

Návrhová komise představila návrh na usnesení. 

Hlasování:   

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

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

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová MUDr. Jan Spáčil 

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

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

Zastupitelstvo města Čáslavi bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2019, přijato usnesení č. ZM/6/2020. 

 

Výsledky rozpočtového hospodaření města Čáslavi za rok 2019 

Místostarosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  
 

Bod byl projednán bez dotazů a připomínek. 
 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení. 

Hlasování:   

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

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

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová MUDr. Jan Spáčil 

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

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

Zastupitelstvo města Čáslavi bere na vědomí výsledky rozpočtového hospodaření města Čáslavi za rok 2019, přijato 

usnesení č. ZM/7/2020. 
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Rozpočtové opatření č. 1/2020 

Místostarosta předložil důvodovou zprávu a sdělil veškeré podrobnosti k rozpočtovému opatření.  

Rekapitulace: upravené příjmy 250.605,50 tis. Kč, upravené výdaje: 307.906,39 tis. Kč, financování plus: 57.300,89 

tis. Kč. 
 

M. Urban: Dotazoval se, na „stavbu“ u nemocnice a uvedl, že se mu nelíbí. Kvalita zhotoveného díla je „strašná“ a 

doufá, že stavba nebyla uhrazena a nebude. 

Místostarosta: Odpověděl, že zástupci města také nejsou spokojeni, probíhají reklamace.   
 

D. Mikš: Dotazoval se na investice do Dusíkova divadla – 11,2 mil. Kč – zda je to konečná částka? A pořízení vybavení 

interiéru budovy – typové a atypické prvky v celkové ceně 1,3 mil. Kč – o co se jedná? 

Místostarosta: Uvedl, že úplně konečná částka to ještě není (není v tom započítaná nová vzduchotechnika pro Novou 

scénu). Zmínil, že město bude žádat o krajské dotace a norské fondy. Co se týká vybavení budovy, částka je zamýšlena 

přímo pro divadlo (nákup křesílek apod.). Podrobnější informace je možné prokonzultovat na radnici MěÚ. 
 

Nikdo další neměl dotazy ani připomínky. 
 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení. 

Hlasování:   

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

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

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová MUDr. Jan Spáčil 

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

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

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/8/2020. 

 

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu na území města Čáslavi 

Starosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti. 
 

Bod byl projednán bez dotazů a připomínek.  
 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení. 

Hlasování:   

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

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

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová MUDr. Jan Spáčil 

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

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

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/9/2020. 

 

Nový Jednací řád Zastupitelstva města Čáslavi  

Starosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti. 
 

D. Mikš: Připomínkoval články 17 a 18 nového jednacího řádu ZM – zbytečné, umělé navyšování obsahu jednacího 

řádku, obsaženo již v zákoně o obcích. 

Starosta: Uvedl, že dané články určitě nejsou na závadu. 

J. Strnad: Uvedl, že se nebude vyjadřovat k obsahu, avšak poznamenal: „Jenom si tak říkám, pane doktore Málku,co 

byste tady dělal Vy, pře dvěma roky, kdybychom Vám řekli, na radnici, že Váš dotaz je příliš složitý, že Vám na něj do 

30 dnů odpovíme nebo když se tady vznášeli Vaše dotazy v rámci připomínky zastupitelů, že tento bod zařadíme až jako 

poslední bod, myslím si, že by se Vám to moc nelíbilo“ 

„Víte, tuhle jsem jel na Čeplov a musím říct, že… vůbec neschvaluji, že někdo přelepuje dopravní značky… a tam byla 

přelepená dopravní značka - „Pozor, arogantní ignoranti na radnici“ – obávám se, že autor měl naprostou pravdu“  

Starosta: Uvedl, že nepřišel na radnici, aby pořádal nějaké „revanže“. Připomněl, že když on měl v minulosti nějaké 

příspěvky, po 3 minutách zazněl zvukový tón a jeho vyjádření bylo ukončeno a nikdo nikoho neoznačoval za aroganta.  

F. Velímský: Sdělil, že jednací řád dostávají nastupující zastupitelé, a tak si myslí, že je vhodné, aby zde článek 17 a 18 
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byl, aby se mohli noví členové lépe orientovat.  

D. Mikš: Uvedl, že v tom případě by se do jednacího řádku hodil ještě článek „práva zastupitelů. 

D. Blažej: Uvedl, že se mu nelíbí, že budou dotazy a připomínky zastupitelů až na konci jednání a požádal, v článku 14 

- Dotazy a připomínky zastupitelů - Dotazy, připomínky a podněty, jejichž podnět vyžaduje prošetření nebo provedení 

jiného opatření, zodpoví dotazovaný písemně nejpozději do 30 dnů – zkrátit lhůtu na 15 dnů.   

 

M. Jusko: „Já chci jenom říct, že rozumím tomu důvodu, proč ta diskuse zastupitelů je až na konci, protože mně přijde 

úplně logické, že na začátku se pracuje a pak se diskutuje na téma různé, což právě ta diskuse je. A jakoby stěžejním 

bodem toho zasedání je podle mě projednávání těch návrhů na usnesení a to hlasování. To, že občané jsou na začátku 

mně také dává smysl, protože oni třeba potřebují pak odejít, když se na ten svůj dotaz zeptají, kdežto zastupitelé tu jsou 

opravdu až do konce, tzn. Ti na těch svých právech nijak kráceni potom nejsou“ 

M. Urban: „Dřív se tomu nějak říkalo, víte jak? Vy možná ne, protože jste docela mladý, říkalo se tomu klid na práci, 

nechte nám klid na práci, neotravujte nás nějakou diskusí. Tak Vy si samozřejmě ten klid na práci prohlasujete, to je 

zase Vaše demokratické právo, to Vám nikdo nezpochybňuje, ale myslím si, že komunální politika není jenom o tom, že 

tady máváme nějaké body, ale i ta diskuse je práce“  

M. Jusko: „Já s Vámi naprostou souhlasím. Mně vždycky vadilo, že na diskusi o těch bodech, o kterých se jedná, je 

málo času, protože se na začátku 2 hodiny strávily nad dotazy a připomínkami zastupitelů. To znamená, pro mě ta 

diskuse je podstatnější o těch věcech, o kterých se hlasuje než ta volná diskuse na konci. Myslím si, že to podstatné má 

být na programu a má se o tom jednat a hlasovat“  
 

Nikdo další neměl dotazy ani připomínky. 
 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení. 

Hlasování:      

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

Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko 

JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. David Tichý 

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

PROTI: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová 

MUDr. Jan Spáčil Ing. Jaromír Strnad Ing. Milan Urban Mgr. Jaroslav Vostrovsk 

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/10/2020. 

 

Schválení Dodatků č. 12 – Arriva Východní Čechy a.s. 

Starosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti. 
 

Bod byl projednán bez dotazů a připomínek. 
 

Návrhová komise představila návrh na usnesení. 

Hlasování:   

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

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

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová MUDr. Jan Spáčil 

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

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

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/11/2020. 

 

Plán kontrolní činnosti na rok 2020 pro Finanční výbor města Čáslavi  

Starosta předložil důvodovou zprávu a sdělil veškeré podrobnosti. 
 

Nikdo neměl dotazy ani připomínky. 
 

Návrhová komise představila návrh na usnesení. 

Hlasování:   

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

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

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová MUDr. Jan Spáčil 

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

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

NEHLASOVALO: 

MUDr. Lukáš Tichý 

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/12/2020. 

 

Záměr k uzavření smluv o smlouvách budoucích na prodej bytů v ul. Prokopa Holého v Čáslavi  

Místostarosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  
 

J. Strnad: Jakým způsobem se město dostalo k částce 120 mil. Kč, které chce město získat z prodeje bytů a jak byly 

rozděleny byty / sklepy a parkovací stání? 

Místostarosta: Vysvětlil, jakým způsobem bylo dosaženo k uvedené částce a jak byly rozděleny byty / sklepy / 

parkovací stání. 

J. Strnad: Poukázal na konkrétní případ, kdy bylo parkovací stání přiděleno špatně. 

Místostarosta: Poděkoval za připomínku a sdělil, že bude prověřeno a zpracováno. 

J. Strnad: Dotazoval se, co se stane, když se rezerva ve výší 10 mil. Kč nevyčerpá? Za kolik město účtuje cenu 

pozemků?  

Místostarosta: Odpověděl, že cena pozemku je stanovena dle odhadu a reálné ceny, která nyní je – 1.400 Kč / m2 + 

DPH. Co se týká rezervy, tak u tak velké stavby jsou vždy nějaké vícenáklady (vícepráce) a je potřeba, aby město bylo 

„investičně“ ochráněno. A pokud náhodou zůstanou z dané částky nějaké finance, budou dále použity pro občany 

města.  

J. Strnad: Dodal, že jde o novostavbu a zde by se měly objevit vícepráce jenom v zemi. 
 

Místostarosta: Poukázal a poděkoval investičnímu oddělení městského úřadu a uvedl, že není nic špatného na finanční 

rezervě 10%. 

M. Jusko: Vysvětlil a vyřešil problém se „špatně přiděleným parkovacím stáním“. 

J. Honzíček: Podrobně vysvětlil, proč bylo přistoupeno k takové finanční rezervě.  

J. Strnad: Uvedl, že 10% je a není moc. Záleží na názoru člověka. 
 

D. Tichý: Uvedl, že vydělaná částka z prodeje bytu bude určitě zužitkována a zefektivněna ve prospěch občanů.  
 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení. 

Hlasování:   

pro: 12                                     proti: 3                  zdrželo se: 4                        nehlasovalo:  
PRO: 

Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko 

JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková  Jitka Polmanová 

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

PROTI: 

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

ZDRŽELO SE: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Mgr. Daniel Mikš MUDr. Jan Spáčil 

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/13/2020. 

 

Pravidla pro pořizování změn Územního plánu města Čáslavi  

Místostarosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  
 

Bod byl projednán bez dotazů, připomínek a doplnění.  
 

Návrhová komise představila návrh na usnesení. 

Hlasování:   

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

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

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová MUDr. Jan Spáčil 

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

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

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/14/2020. 

 

19:00 – 19:10 hodin – vyhlášena přestávka.  

 

Návrh na pořízení změny Územního plánu města Čáslavi  

Místostarosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti. 
 

Bod byl projednán bez dotazů, připomínek a doplnění.  
 

Návrhová komise představila návrh na usnesení. 

Hlasování:   

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

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

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Jan Spáčil Ing. Jaromír Strnad 

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

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

NEHLASOVALO: 

 Jitka Polmanová 

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/15/2020. 

 

Dotace z programu SPORT  

Místostarosta předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  

Dále upozornil na nepravdivé informace poskytnuté hokejovým klubem Čáslav (HC Čáslav), které byly poskytnuty 

sportovní komisi – upozornění (viz. příloha) bylo doručeno dnes na MěÚ Čáslav.  
 

Starosta: Upozornil na to, že je schvalována celá dotační částka ve výši 3,2 mil. Kč, tak aby nebyla stržena pozornost 

pouze na výše uvedený „problém“ a částku se jeho týkající. 

J. Strnad: Vzpomněl jedno z předešlých vyúčtování oddílu JUDA, ke kterému měl výhrady a bylo mu tehdy řečeno „ať 

je velkorysý“ a nyní on tedy říká „buďme velkorysí“ k HC Čáslav.  

Místostarosta: Uvedl, že mu jde spíše o princip, ne o „danou, konkrétní“ částku. 

M. Urban: Sdělil, že je potřeba se na to podívat systémově.  

F. Velímský: Doplnil, že se jedná se dotační program, tzn. že zde jednoznačně platí, že v případě neoprávněného 

čerpání dotace zjištěného v průběhu čerpání, má město možnost žádat o vrácení dotační částky.  

Místostarosta: NAVRHL PROTINÁVRH: Snížení dotace pro HC Čáslav o částku 3.096,- Kč (jeden člen) na částku 

581.185 Kč. 

D. Blažej: Uvedl, že by dnes schválil navrhovanou částku a pokud se prokáže, že uvedený člen není člen, požadovat 

částku zpět.  

Místostarosta: STÁHL PROTINÁVRH a uvedl, že se to dá ke zvážení sportovní komise – poté do rady města – poté 

do ZM. 
 

Nikdo další neměl dotazy, připomínky ani jiná doplnění. 
 

Návrhová komise představila návrh na usnesení. 

Hlasování:   

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

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

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová MUDr. Jan Spáčil 

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

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

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/16/2020. 

 

Nabytí pozemků st.p.č. 370/2 a 370/3 v k.ú. Čáslav  

A. Krúpová předložila důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti.  
 

Bod byl projednán bez dotazů, připomínek a doplnění.  
 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení. 

Hlasování:   

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

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

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová MUDr. Jan Spáčil 

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

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

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/17/2020. 

 

Prodej části pozemku p.č. 285/1 v k.ú. Čáslav  

A. Krúpová předložila důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti.  
 

M. Urban: Uvedl (již podruhé nebo potřetí), že si myslí, že není vhodné, když se město „zbavuje“ svých pozemků. 

Bylo by lepší, kdyby město pozemky spíše pronajímalo.  

Místostarosta: Uvedl, že je to konstruktivní připomínka a je již z předchozích jednání vzata na vědomí. 
 

Nikdo další neměl dotazy, připomínky ani doplnění. 
 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení. 

Hlasování:   

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

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

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová MUDr. Jan Spáčil 

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

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

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/18/2020. 

 

Záměr o bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2013/5 v k.ú. Čáslav  

A. Krúpová předložila důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti.  
 

Bod byl projednán bez dotazů, připomínek a doplnění.  
 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení. 

Hlasování:   

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

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

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová MUDr. Jan Spáčil 

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

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

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/19/2020. 
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Záměr prodat pozemek p.č. 1728/93 v k.ú. Čáslav  

A. Krúpová předložila důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti.  
 

Bod byl projednán bez dotazů, připomínek a doplnění.  
 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení. 

Hlasování:   

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

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

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová MUDr. Jan Spáčil 

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

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

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/20/2020. 

 

Prominutí úroků z prodlení úhrady nájemného a služeb za byt č. 20 v č.p. 86 v Čáslavi  

A. Krúpová předložila důvodovou zprávu a sdělila podrobnosti.  
 

Bod byl projednán bez dotazů, připomínek a doplnění.  
 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení. 

Hlasování:   

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

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

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová MUDr. Jan Spáčil 

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

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

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/21/2020. 

 

Souhrnná zpráva Kontrolního výboru města Čáslavi za rok 2019 

D. Blažej předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  
 

M. Jusko: Požadoval zápisy z kontrol, příp. kdy budou k dispozici? 

D. Blažej: Uvedl, že pokud budou zastupitelé vyžadovat, samozřejmě dodá a termín záleží na zastupitelstvu. 

M. Jusko: Sdělil, že v zákoně je uvedeno předložení, není zde stanovena lhůta.  

D. Blažej: Uvedl, že elektroniky má zápisy k dispozici, tištěná forma je uložena o pracovnice městského úřadu – L. 

Konečné. 
 

Nikdo další neměl dotazy, připomínky ani doplnění. 
 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení. 

Hlasování:   

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

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

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

Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová MUDr. Jan Spáčil Ing. Jaromír Strnad 

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

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

ZDRŽELO SE: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA 

Zastupitelstvo města Čáslavi bere na vědomí souhrnnou zprávu Kontrolního výboru města Čáslavi za rok 2019, přijato 

usnesení č. ZM/22/2020. 
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Nominace nových členů Kontrolního výboru města Čáslavi  

D. Blažej předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  
 

Starosta: Poukázal na znění zákona a navrhl doplnit usnesení o: „… pověřuje provádět kontrolu hospodaření Městské 

nemocnice v Čáslavi“ 
 

Nikdo další neměl dotazy, připomínky ani doplnění. 
 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení. 

Hlasování:   

pro: 16                              proti:             zdrželo se: 3                       nehlasovalo:  
PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček  Martin Horský 

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

Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová MUDr. Jan Spáčil Mgr. David Tichý 

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

ZDRŽELO SE: 

Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jaromír Strnad Ing. Milan Urban 

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/23/2020 

 

 

Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2019 a nominace nové členky  

M. Jusko předložil důvodovou zprávu a sdělil podrobnosti.  
 

Bod byl projednán bez dotazů a připomínek  
 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení. 

Hlasování:   

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

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

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš  Jitka Polmanová MUDr. Jan Spáčil 

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

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

Zastupitelstvo města Čáslavi bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru města Čáslavi za rok 2019. 

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/24/2020 

 

 

 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY / RŮZNÉ: 

Mašínův statek – památník tří odbojů, z.s. 

D. Mikš: Uvedl, že určitě bude hlasovat „proti“, pokud se bude hlasovat. Bratři Mašínové pro něho nejsou žádní 

hrdinové. 

Zastupitelstvo města Čáslavi bere na vědomí. 

 

Na konci dnešního zasedání bylo přítomno 19 členů zastupitelstva města.   

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Jan Spáčil a Jitka Polmanová 

Zápis vyhotovila: Zdeňka Veselá  

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

 

19:55 hodin – ukončeno jednání.  

 

PŘÍLOHY: Usnesení - č.j.: 4563/2020 

                   Listina přítomných zastupitelů 

                   Pozvánka ze dne 31.01.2020 

                   Usnesení ze zasedání ZM ze dne 09.12.2019, č.j.: 33910/2019 - kontrola plnění  

                   Důvodové zprávy č. 1 – 18, zpráva k bodu „různé“ 
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JUDr. Vlastislav Málek v. r.                                                                                                                 Martin Horský v. r.  
                     starosta                                                                                                                                                                           místostarosta 

 

 

 

 

Ověřovatelé: 
 

 

 
 

 

 

 
 

                

 

MUDr. Jan Spáčil v. r.                                                                                                           Jitka Polmanová v. r. 
   člen zastupitelstva města                                                                                                                                                   členka zastupitelstva města 
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Přehled usnesení 

 

PŘIJATÁ USNESENÍ USNESENÍ číslo 

 Hlasování pomocí elektronického systému ZM/1/2020 

 Ověřovatelé zápisu ZM/2/2020 

 Členové návrhové komise ZM/3/2020 

 Program zasedání ZM/4/2020 

 Průběh zasedání - rozprava ZM/5/2020 

 Rozpočtové opatření č. 7/2019 ZM/6/2020 

 Výsledky rozpočtového hospodaření města Čáslavi za rok 2019 ZM/7/2020 

 Rozpočtové opatření č. 1/2020 ZM/8/2020 

 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání         

a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslavi 
ZM/9/2020 

 Nový Jednací řád Zastupitelstva města Čáslavi ZM/10/2020 

 Schválení Dodatků č. 12 – Arriva Východní Čechy a.s. ZM/11/2020 

 Plán kontrolní činnosti na rok 2020 pro Finanční výbor města Čáslavi ZM/12/2020 

 Záměr k uzavření smluv o smlouvách budoucích na prodej bytů v ul. Prokopa Holého v Čáslavi ZM/13/2020 

 Pravidla pro pořizování změn Územního plánu města Čáslavi ZM/14/2020 

 Návrh na pořízení změny Územního plánu města Čáslavi ZM/15/2020 

 Dotace z programu SPORT ZM/16/2020 

 Nabytí pozemků st.p.č. 370/2 a 370/3 v k.ú. Čáslav ZM/17/2020 

 Prodej části pozemku p.č. 285/1 v k.ú. Čáslav ZM/18/2020 

 Záměr o bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2013/5 v k.ú. Čáslav ZM/19/2020 

 Záměr prodat pozemek p.č. 1728/93 v k.ú. Čáslav ZM/20/2020 

 Prominutí úroků z prodlení úhrady nájemného a služeb za byt č. 20 v č.p. 86 v Čáslavi ZM/21/2020 

 Souhrnná zpráva Kontrolního výboru města Čáslavi za rok 2019 ZM/22/2020 

 Nominace nových členů Kontrolního výboru města Čáslavi ZM/23/2020 

 Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2019 ZM/24/2020 

 

 

             

 

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

 

 

 

 

Ověřovatelé: 
 

 
 

 

 

 
 

 

                

 

 

MUDr. Jan Spáčil v. r.                                                                                                           Jitka Polmanová v. r. 
   člen zastupitelstva města                                                                                                                                                   členka zastupitelstva města 

 

 


