
                    Č.j.:  11414/2020 

 
 

Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ z 12. zasedání  
konaného ve středu, 15.04.2020 

 

RM/171/2020                                                                                                                __                                 Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Schválení programu jednání 

Snížení počtu pracovníků  

Podlimitní veřejná zakázka  

„Cyklostezka Čáslav - Filipov“ - Vyloučení uchazeče 

Smlouva o převodu investorství - „Bytové domy B3 +B4 + B5 + B6 v areálu kasáren Prokopa Holého - SO 06 Kanalizace a 

SO 05 Vodovod“ 

Podlimitní veřejná zakázka  

„Stavební úpravy domu č.p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání“ - Pověření komise 

Kontrola vyhodnocení poskytnutí dotací z rozpočtu města za rok 2019 v oblasti SPORT 

Odložení splatnosti nájemného – EUROPLAKAT spol. s r.o. 

Prominutí / snížení nájemného – Outdoor akzent s.r.o. 

Úplná uzavírka části místní komunikace v ul. Malinová a v ul. Květinová a křiž. s ul. Malinová 

Úplná uzavírka části místní komunikace v ul. Komenského náměstí a v ul. Jana Roháče z Dubé 

Umístění předzahrádky v ul. Klimenta Čermáka před č.p. 198/21 

Ponížení nájmu za parkoviště – Termocentrum Čáslav  

Prominutí nájemného + ukončení nájmu - nebytový prostor v č.p. 1622/61, ul. Pražská 

Prominutí nájmu za nebytový prostor v č.p. 1618, ul. Pražská 

Jmenování nového člena do Komise pro zdravotnictví a sociální věci 

Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru pro MěN od firmy SFiltrace s.r.o. 

Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru pro MěN od firmy Ethanol Energy a.s. 

Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru od paní K. Š. a finančního daru od Nadace ČEZ 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Souhlas s přijetím věcného daru pro MěN od pana J. S. 

Souhlas s přijetím finančního daru pro Domov důchodců od Nadace ČEZ 

Souhlas s přijetím finančního daru pro Domov důchodců od spol. Kimberly-Clark, s.r.o. 

Žádost o snížení měsíčního nájmu – AUTOSERVIS NEDOROST s.r.o. 

Jmenování konkursní komise na obsazení místa ředitele/ky MŠ Čáslav 

 

 

RM/172/2020                                                                                                                                         Snížení počtu pracovníků  

Rada města Čáslavi rozhodla o organizační změně, konkrétně o snížení stavu zaměstnanců.  

Ruší se jedno pracovní místo vedoucího střediska veřejně prospěšných pracovníků. Toto pracovní 

místo se ruší s účinností ode dne 30.04.2020. Důvodem zrušení pracovního místa je zvýšení 

efektivnosti práce a s tím související nadbytečnost pracovního místa vedoucího střediska veřejně 

prospěšných pracovníků. 
 

Podlimitní veřejná zakázka  

RM/173/2020                                                                                                                                „Cyklostezka Čáslav - Filipov“  

- Vyloučení uchazeče  

Rada města Čáslavi schvaluje vyloučení uchazeče M – SILNICE, a.s., IČ: 421 96 868, se sídlem: 

Husova 1697, 530 03 Pardubice, z účasti v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem 

„Cyklostezka Čáslav – Filipov“ z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. 
 

Smlouva o převodu investorství 

RM/174/2020                                                                  „Bytové domy B3 +B4 + B5 + B6 v areálu kasáren Prokopa Holého 

- SO 06 Kanalizace a SO 05 Vodovod“ 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření smlouvy o převodu investorství ke stavbě vodního díla: 

„Bytové domy B3 + B4 a B5 + B6 v areálu Prokopa Holého SO 06 Kanalizace a SO 05 Vodovod“ 

mezi městem Čáslav a Vodohospodářskou společností Vrchlice – Maleč, a.s. IČ: 463 56 967, se 

sídlem: Ku Ptáku 389, 284 01 Kutná Hora. 

 



Podlimitní veřejná zakázka  
RM/175/2020                                                                       „Stavební úpravy domu č.p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání“ 

- Pověření komise 

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

podlimitní veřejnou zakázku s názvem: „Stavební úpravy domu č.p. 288/9 v Čáslavi se změnou 

v užívání“, a dále jejich posouzením a hodnocením, komisi ve složení: místostarosta města Čáslavi, 

vedoucí oddělení investic MěÚ Čáslav, vedoucí oddělení správy majetku města MěÚ Čáslav, referent 

oddělení investic MěÚ Čáslav a dotační specialista MěÚ Čáslav; náhradníky jsou: starosta města 

Čáslavi a referent oddělení investic MěÚ Čáslav. 

 
RM/176/2020                                    Kontrola vyhodnocení poskytnutí dotací z rozpočtu města za rok 2019 v oblasti SPORT  

Rada města Čáslavi schvaluje výsledek kontroly vyhodnocení poskytnutí dotací z rozpočtu města 

Čáslavi za rok 2019 na sportovní činnost ve znění dle důvodové zprávy.  

 
RM/177/2020                                                                                Odložení splatnosti nájemného – EUROPLAKAT spol. s r.o. 

Rada města svým usnesením schvaluje odložení splatnosti nájemného, za I. pololetí roku 2020, za 

pronájem (umístění) reklamního(ch) nosiče(ů) společnosti EUROPLAKAT spol. s r.o., IČ: 406 

14 832, se sídlem Rohanské nábřeží 678/25 B, 186 00 Praha 8, z důvodu vyhlášení nouzového stavu 

v souvislosti s výskytem pandemie COVID-19, o 2 měsíce. 

 
RM/178/2020                                                                                         Prominutí / snížení nájemného – Outdoor akzent s.r.o. 

Rada města svým usnesením nesouhlasí s prominutím / snížením nájemného za pronájem (umístění) 

reklamního(ch) nosiče(ů) společnosti Outdoor akzent s.r.o., IČ: 005 45 911, se sídlem: Na strži 

2097/63, 140 00 Praha 4. 

 
RM/179/2020                                                                                                                Úplná uzavírka části místní komunikace 

v ul. Malinová a v ul. Květinová a křiž. s ul. Malinová  

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. Malinová a v ul. Květinová 

v Čáslavi 

I) souhlasí s přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou části místní komunikace v ul. Malinová 

a úplnou uzavírkou části místní komunikace v ul. Květinová a křiž. s ul. Malinová v Čáslavi, z důvodu 

obnovy kanalizace a vodovodu za podmínek uvedených v důvodové zprávě; 

II) souhlasí s objízdnými trasami dle přiložených situací. 

 
RM/180/2020                                                                                        Úplná uzavírka části místní komunikace                   

v ul. Komenského náměstí a v ul. Jana Roháče z Dubé 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. Komenského náměstí v ul. 

Jana Roháče z Dubé v Čáslavi souhlasí s přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou části 

místní komunikace v ul. Komenského náměstí a úplnou uzavírkou místní komunikace v ul. Jana 

Roháče z Dubé v Čáslavi, z důvodu obnovy kanalizace a vodovodu za podmínek uvedených 

v důvodové zprávě. 

 
RM/181/2020                                                                         Umístění předzahrádky v ul. Klimenta Čermáka před č.p. 198/21 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. Klimenta Čermáka v Čáslavi 

schvaluje umístění předzahrádky před č.p. 198/21 v ul. Klimenta Čermáka v Čáslavi pro žadatele 

MERHAUT, s.r.o. před provozovnou „Merhautovo pekařství“, v období od 15.05.2020 do 31.10.2020, 

za podmínek stanovených v důvodové zprávě.  

 
RM/182/2020                                                                                          Ponížení nájmu za parkoviště – Termocentrum Čáslav  

Rada města Čáslavi nesouhlasí s ponížením splátky ročního nájmu za II. pololetí roku 2020 za 

parkoviště na pozemku st.p.č. 218/1 o výměře 260 m2, v k.ú. Čáslav, nájemci Termocentrum Čáslav, 

se sídlem: Masarykova 354, 286 01 Čáslav.  

 

 

 

 
 



RM/183/2020                                                         Prominutí nájemného + ukončení nájmu - nebytový prostor v č.p. 1622/61  

Rada města Čáslavi  

I) nesouhlasí s prominutím nájemného nebytového prostoru v budově č.p. 1622/61, v ul. Pražská 

v Čáslavi, nájemkyni paní Miroslavě Kubešové, IČ: 712 86 080, za období od 16.03.2020 do 

30.04.2020; 

II) souhlasí s ukončením nájmu ke dni 30.04.2020 nebytového prostoru v budově č.p. 1622/61, v ul. 

Pražská v Čáslavi, na žádost nájemkyně z důvodu nepříznivého zdravotního stavu nájemkyně. 

 
RM/184/2020                                                                                                   Prominutí nájmu za nebytový prostor v č.p. 1618 

Rada města schvaluje prominutí nájmu pronajatého nebytového prostoru v budově č.p. 1618, v ul. 

Pražská v Čáslavi, paní Evě Trtíkové, IČ: 486 72 017, z důvodu usnesení Vlády České republiky         

o přijetí krizového opatření, ve výši 100 %, po dobu uzavření provozovny v pronajatém nebytovém 

prostoru.  

 
RM/185/2020                                                                  Jmenování nového člena do Komise pro zdravotnictví a sociální věci  

Rada města Čáslavi schvaluje jmenování Mgr. Markéty Dvořákové, ředitelky spol. ANIMA Čáslav, 

o.p.s., IČ: 272 26 751, se sídlem: Svatopluka Čecha, 286 01 Čáslav, jako členku Komise pro 

zdravotnictví a sociální věci města Čáslavi, dle důvodové zprávy.  

 
RM/186/2020                                                   Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru pro MěN od firmy SFiltrace s.r.o. 

Rada města Čáslavi souhlasí, podle § 27, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici 

v Čáslavi, od firmy SFiltrace s.r.o., IČ: 070 15 950, se sídlem: Zengrova 607, 280 02 Kolín, v celkové 

ceně 8.851,15 Kč, dle důvodové zprávy.  

 
RM/187/2020                                           Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru pro MěN od firmy Ethanol Energy a.s. 

Rada města souhlasí podle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím věcných darů pro Městskou nemocnici v Čáslavi od 

firmy Ethanol Energy a.s., IČ: 255 02 492, se sídlem: Školská 118, 285 71 Vrdy: 

I. 40 l. dezinfekce Anti-Covid v celkové hodnotě 876 Kč bez DPH; 

II. 50 l. dezinfekce Anti-Covid a 300 ks respiračních roušek v předpokládané hodnotě 6.125 Kč bez 

DPH, dle důvodové zprávy.   

 
RM/188/2020                             Souhlas s přijetím věcného daru pro MěN od paní K. Š. a finančního daru od Nadace ČEZ 

Rada města souhlasí podle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici v Čáslavi od paní K. Š. 

– 18 ks ochranných obleků v celkové hodnotě 1.818 Kč a finančního účelově určeného daru na  nákup 

dezinfekčních prostředků a papírových ručníků od Nadace ČEZ, IČ: 267 21 511, se sídlem: Duhová 1531/3, 140 

53 Praha 4, v celkové hodnotě 50.000 Kč.  

 
RM/189/2020                                                                                       Souhlas s přijetím věcného daru pro MěN od pana J. S. 

Rada města Čáslavi souhlasí, podle § 27, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici 

v Čáslavi, od pana J. S. v předpokládané ceně 15.750 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy.  

 
RM/190/2020                                                          Souhlas s přijetím finančního daru pro Domov důchodců od nadace ČEZ 

Rada města souhlasí, podle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím finančního účelově určeného daru pro Domov 

důchodců v Čáslavi na úhrady nákladů spojených s projektem Epidemie COVID-19 od Nadace ČEZ, 

IČ: 267 21 511, se sídlem: Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, v celkové hodnotě 50.000 Kč.  
 
RM/191/2020                                  Souhlas s přijetím finančního daru pro Domov důchodců od spol. Kimberly-Clark, s.r.o. 

Rada města souhlasí, podle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím finančního účelově určeného daru pro Domov 

důchodců v Čáslavi na zkvalitnění služeb klientů od spol. Kimberly-Clark, s.r.o., IČ:  

634 68 816, se sídlem: Pod pekárnami 878/2, Vysočany, 190 00 Praha, v celkové hodnotě 120.000 Kč.  



RM/192/2020                                                                           Žádost o snížení měsíčního nájmu – Autoservis Nedorost, s.r.o. 
Rada města Čáslavi souhlasí s prominutím nájemného za nebytový prostor v budově bez č.p., haly na 

st.p.č. 3443 a st.č.p. 3444, v ul. Prokopa Holého v Čáslavi, firmě Autoservis Nedorost, s.r.o., IČ: 272 

12 777, se sídlem: Jeníkovská 301, 28601 Čáslav, z důvodu usnesení Vlády České republiky o přijetí 

krizového opatření, ve výši 50% měsíčního nájemného za měsíce duben 2020 a květen 2020. 

 
RM/193/2020                                                               Jmenování konkursní komise na obsazení místa ředitele/ky MŠ Čáslav 

Rada města Čáslavi  

1. jmenuje konkursní komisi na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 

Mateřské školy Čáslav, Jahodová 1454, okres Kutná Hora, IČ 75034832, ve složení dle 

důvodové zprávy a 

2. pověřuje výkonem funkce tajemníka konkursní komise osobu dle důvodové zprávy. 
 

 

 

 

 

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


