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Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ z 21. zasedání  
konaného ve středu, 08.07.2020 

 

RM/319/2020                                                                                                                __                                 Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 

 

Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z jednání RM ze dne 24.06.2020 

Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2025 

a) ANIMA Čáslav, o.p.s. 

b) Domov důchodců Čáslav 

c) Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. 

d) Dům dětí a mládeže Čáslav 

e) Městské muzeum a knihovna Čáslav 

f) Městská nemocnice Čáslav 

g) Mateřská škola Čáslav 

h) Základní škola Čáslav, Masarykova  

i) Základní škola Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 

j) Základní škola Čáslav, Sadová 

k) Základní umělecká škola J.L. Dusíka Čáslav 

Souhlas s podáním žádosti o grant 

Souhlas Města Čáslavi s realizací projektu „Rekonstrukce tepelných sítí v ul. Žitenická“ 

Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace – „Nákup technického 

vybavení a mobiliáře“ – knihovna 

Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace – „Obnova pomníku J. Ž. z 

Trocnova ve městě Čáslavi“ 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – parkovací stání a oprava chodníku R. Těsnohlídka“ – Výběr zhotovitele 

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa – parkoviště v areálu ul. Gen. Eliáše 

Přidělení bytu č. 3, v DPS, č.p. 938, ul. J. z Poděbrad v Čáslavi 

Přidělení bytu č. 15 v DPS, č.p. 1709, ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Nominování dalších členů do Komise pro školství 

Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ Čáslav, nám. J. Žižky z Trocnova   

Schválení nákupu Konvektomatu Rational do školní jídelny ZŠ Čáslav, Sadová 

RŮZNÉ: 

Žádost o záštitu – 9. ročník Krajských Dožínek a Vinobraní na zámku Kačina   

DODATEČNÉ ZPRÁVY:                                                                                                         

Neschválení záměru pronájmu části pozemku p.č. 1019/1 v k.ú. Čáslav 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Rekonstrukce tepelných sítí v ul. Žitenická“ – Schválení výběru dodavatele 

Schválení Dodatku č. 5 ke smlouvě o účtu s ČS a.s. 

 
Kontrola plnění usnesení z jednání RM ze dne 24.06.2020 

Rada města Čáslavi bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 24.06.2020. 
 
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2025 

 

RM/320/2020                                                                                                                                               ANIMA Čáslav, o.p.s. 
Rada města Čáslavi schvaluje střednědobý výhled rozpočtu spol. ANIMA Čáslav, o.p.s., Svatopluka 

Čecha 441, 286 01 Čáslav na roky 2021 – 2025 podle předloženého návrhu. 
 
RM/321/2020                                                                                                                                          Domov důchodců Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Domova důchodců Čáslav, Nazaret 94 a  

59, 286 01 Čáslav na roky 2021 – 2025 podle předloženého návrhu. 
 
RM/322/2020                                                                                                                                Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. 

Rada města Čáslavi schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Dusíkova divadla Čáslav, s.r.o., 

Masarykova 194/36, 286 01 Čáslav, na roky 2021 – 2025 podle předloženého návrhu. 



RM/323/2020                                                                                                                                      Dům dětí a mládeže Čáslav 
Rada města Čáslavi schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Domu dětí a mládeže Čáslav, Jeníkovská 

222, 286 01 Čáslav, na roky 2021 – 2025 podle předloženého návrhu. 
 
RM/324/2020                                                                                                                       Městské muzeum a knihovna Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Městského muzea a knihovny Čáslav, 

Husova 291, 286 01 Čáslav, na roky 2021 – 2025 podle předloženého návrhu. 
 
RM/325/2020                                                                                                                                      Městská nemocnice Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Městské nemocnice Čáslav, Jenikovská 

348, 286 01 Čáslav, na roky 2021 – 2025 podle předloženého návrhu. 
 
RM/326/2020                                                                                                                                             Mateřská škola Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Čáslav na roky 2021 – 

2025 podle předloženého návrhu. 
 
RM/327/2020                                                                                                                                            ZŠ Čáslav, Masarykova 

Rada města Čáslavi schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Čáslav, Masarykova 357, 

okres Kutná Hora na roky 2021 – 2025 podle předloženého návrhu. 
 
RM/328/2020                                                                                                                 ZŠ Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 

Rada města Čáslavi schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Čáslav, nám. Jana Žižky 

z Trocnova 182, okres Kutná Hora na roky 2021 – 2025 podle předloženého návrhu. 
 
RM/329/2020                                                                                                                                                    ZŠ Čáslav, Sadová 

Rada města Čáslavi schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Čáslav, Sadová 1756, 

okres Kutná Hora na roky 2021 – 2025 podle předloženého návrhu. 
 
RM/330/2020                                                                                                                                           ZUŠ J.L. Dusíka Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní umělecké školy J. L. Dusíka 

Čáslav, Jeníkovská 222, 286 01 Čáslav na roky 2021 – 2025 podle předloženého návrhu. 
 
RM/331/2020                                                                                                                          Souhlas s podáním žádosti o grant 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje podání žádosti o grant na akci: „Revitalizace budovy Dusíkova divadla v Čáslavi a 

posílení její kulturně-sociální funkce“ v rámci Fondů EHP 2014-2021, Program Kultura, oblast 

Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví, 

2) prohlašuje, že město Čáslav zajistí dostatečné množství finančních prostředků na případné 

předfinancování a financování akce. 
 
RM/332/2020                                  Souhlas Města Čáslavi s realizací projektu „Rekonstrukce tepelných sítí v ul. Žitenická“ 

Rada města Čáslavi vyjadřuje souhlas s realizací projektu „Rekonstrukce tepelných sítí v ul. 

Žitenická“, jehož žadatelem o dotaci v rámci Výzvy IV programu podpory Úspory energie v SZT 

Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a realizátorem je Čáslavská 

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

RM/333/2020                                                                                                    Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a 

souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace – „Nákup technického vybavení a mobiliáře“ – knihovna 

Rada města Čáslavi 

1) ruší své usnesení č. 275/2020, schválené na jednání rady města dne 10.06.2020, 

2) jako zástupce zřizovatele Městského muzea a knihovny Čáslav, schvaluje přijetí dotace z rozpočtu 

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na nákup technického 

vybavení a mobiliáře, 

3) pověřuje ředitelku Městského muzea a knihovny Čáslav, paní Soňu Dedíkovou, uzavřením smlouvy 

o poskytnutí dotace. 
 

 

 

 



RM/334/2020                                                                                                       Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje 

a souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace – „Obnova pomníku J. Ž. z Trocnova ve městě Čáslavi“ 

Rada města Čáslavi 

1) schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy 

památek na akci „Obnova pomníku Jana Žižky z Trocnova ve městě Čáslavi“, 

3) pověřuje starostu města uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/335/2020                                                                            „Čáslav – parkovací stání a oprava chodníku R. Těsnohlídka“  

– Výběr zhotovitele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Čáslav – parkovací stání a oprava 

chodníku R. Těsnohlídka“ uchazeče TES spol. s.r.o., IČ: 475 39 330, se sídlem: Vrchovská 1354, 

286 01 Čáslav, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou; 

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

smlouvy obsaženým v nabídce vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. 

 
RM/336/2020                                                     Zřízení vyhrazeného parkovacího místa – parkoviště v areálu ul. Gen. Eliáše 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení vyhrazeného parkovacího místa na parkovišti v areálu ul. Gen. 

Eliáše v Čáslavi pro žadatele pana J. K. v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi č. 

4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění na dobu 1 roku. 

 
RM/337/2020                                                                            Přidělení bytu č. 3, v DPS, č.p. 938, ul. J. z Poděbrad v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení bytu č. 3, v domě s pečovatelskou službou, č.p. 938, ul. Jiřího 

z Poděbrad v Čáslavi, paní M. F., na dobu určitou, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

 
RM/338/2020                                                                           Přidělení bytu č. 15, v DPS, č.p. 1709, ul. Gen. Eliáše v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 15, v domě s pečovatelskou službou, 

č.p. 1709, ul. Generála Eliáše v Čáslavi, manželům P., na dobu určitou, za podmínek uvedených 

v důvodové zprávě. 

 
RM/339/2020                                                                                                 Nominování dalších členů do Komise pro školství 

Rada města Čáslavi schvaluje nominaci dalších členů do Komise pro školství – Mgr. Norberta Kobelu 

a paní Helenu Pecharovou, dle důvodové zprávy.  

 
RM/340/2020     Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ Čáslav, nám. J. Žižky z Trocnova   

Rada města Čáslavi souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ Čáslav, nám. Jana 

Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., na obědy dětem, dle 

předložené žádosti.    
 
RM/341/2020                                                 Schválení nákupu Konvektomatu Rational do školní jídelny ZŠ Čáslav, Sadová 

Rada města Čáslavi schvaluje nákup Konvektomatu Rational do školní jídelny ZŠ Čáslav, Sadová 

1756, okres Kutná Hora, dle důvodové zprávy.  

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/342/2020                                                                                                         „Rekonstrukce tepelných sítí v ul. Žitenická“  

– Schválení výběru dodavatele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce tepelných sítí 

v ul. Žitenická“ firmu Uchytil s.r.o., IČ: 607 34 078, se sídlem: K terminálu 507/7, 619 00 Brno, 

jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější; 

2) pověřuje jednatelku spol. Čáslavská servisní, s.r.o., paní Ing. Janu Hamplovou, uzavřením smlouvy 

s vybraným uchazečem. 
 

 

 

 



RM/343/2020                                                               Neschválení záměru pronájmu části pozemku p.č. 1019/1 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi neschvaluje záměr města Čáslavi na pronájem části pozemku p.č. 1019/1 
o výměře 1 m2, nacházející se v k.ú. Čáslav, který je zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 

pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, za účelem umístění automatu na prodej 

svíček a zápalek, za cenu 500 Kč/rok, společnosti Grandia Invest s.r.o.,  

IČ: 275 30 515, Nová 577, 533 74 Horní Jelení, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě.   
 
RM/344/2020                                                                                               Schválení Dodatku č. 5 ke smlouvě o účtu s ČS a.s. 

Rada města Čáslavi schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o účtu mezi městem Čáslav a Českou 

spořitelnou a.s., jenž je přílohou důvodové zprávy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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


