
                               
Číslo jednací: MěÚ/21245/2021/SEK 

 

 

 

Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ z 19. zasedání konaného ve středu 30.6.2021 
 

 

RM/306/2021                                                                                                                    __                                                            Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z jednání RM ze dne16.6.2021  

Poskytnutí individuální dotace na akci: „Mezi Garážema 2021“ 

Poskytnutí individuální dotace na akci: „Dožínky a Vinobraní na Kačině 2021“ 

Poskytnutí individuální dotace na vydání katalogu regionální značky KUTNOHORSKO pro rok 2021  

Veřejná zakázka malého rozsahu 

 „Strategický plán rozvoje města Čáslavi do roku 2030“ – Zahájení zadávacího řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – odstavná plocha na pozemku 2117/51“ – Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

Dodatek č. 2 ke o realizaci překládky – ČEZ Distribuce – Přeložka sítí na mostě v ul. Pražská 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Zpracování projektové dokumentace pro Městský park Vala“ – Zahájení zadávacího řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Následná péče po revitalizaci zeleně pro rok 2021 a 2022“ – Výběr dodavatele 

Výběr dohodce za účelem nákupu silové elektřiny a zemního plynu pro roky 2022 až 2023 na Českomoravské komoditní burze Kladno 

Schválení dodavatele technického zajištění a mobiliáře kulturních akcí města v roce 2021 

Návrh na jmenování oddávajících 

Přechod nájemních práv k bytu v č.p. 86 v ul. Přemysla Otakara II. 

Umístění sídla ordinace spol. MUDr. Marie Finsterlové s.r.o. 

Záměr na pronájem nebytového prostoru v budově č.p. 86 v ul. Přemysla Otakara II. v Čáslavi 

Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení na pozemku p.č. 1451/1, Koželuhy v k.ú. Čáslav 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na na pozemcích p.č. 1755/11, p.č. 1960/5, p.č. 1755/6, p.č. 1755/7, p.č. 1755/8, p.č. 2101/2, p.č. 266/1, 

p.č. 2101/6, p.č. 266/2, p.č. 266/3, p.č. 266/4, p.č. 266/5, p.č. 266/6, p.č. 266/7, p.č. 266/8, p.č. 266/9, p.č. 266/23, p.č. 266/49, p.č. 266/42, p.č. 

266/43, p.č. 266/41, p.č. 266/50, p.č. 266/48, p.č. 266/51, p.č. 266/47, p.č. 266/52, p.č. 266/46 v k.ú. Čáslav 

Prodloužení nájemních smluv v domech č.p. 640 v ul. Boženy Němcové, č.p. 939 v ul. Jiřího z Poděbrad a č.p. 574 v ul. Filipovská 

Přidělení bytu č. 2 v DPS v č.p. 1710 v ul. Generála Eliáše  

Poskytnutí individuální finanční dotace Svazu diabetiků ČR 

 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Umístění lešení na místní komunikaci v ul. Klimenta Čermáka u č.p. 116/23 

Úplná uzavírka části místní komunikace v ul. Havlenova a křižovatka ul. Havlenova s ul. Ant. Dvořáka 

Veřejná zakázka malého rozsahu  

„Rekonstrukce vnitřního vodovodu v 1. P.P. v bytovém domě, ul. Boženy Němcové 440 v Čáslavi“ – Výběr dodavatele 

Návrh mimořádných odměn za I. pololetí roku 2021 pro vedoucí pracovníky ostatních organizací zřizovaných městem 

 
                                                                                                                                            Kontrola plnění usnesení z jednání RM ze dne16.6.2021  

Rada města Čáslavi bere na vědomí plnění usnesení z jednání rady města ze dne 16.6.2021. 

 
RM/307/2021                                                                                                         Poskytnutí individuální dotace na akci: „Mezi Garážema 2021“ 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na akci „Mezi Garážema 2021“ pro D. 

N. Čáslav ve výši 5.000 Kč, ve znění dle důvodové zprávy.  

 
RM/308/2021                                                                               Poskytnutí individuální dotace na akci: „Dožínky a Vinobraní na Kačině 2021“ 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na „Dožínky a Vinobraní na Kačině 

2021“ pro Klub přátel vína v Kutné Hoře z.s. ve výši 15.000 Kč, ve znění dle důvodové zprávy.  

 
RM/309/2021                                           Poskytnutí individuální dotace na vydání katalogu regionální značky KUTNOHORSKO pro rok 2021  

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na vydání katalogu regionální značky 

KUTNOHORSKO pro rok 2021 pro Spolek kutnohorských podnikatelů ve výši 15.000 Kč, ve znění dle důvodové 

zprávy.  
 

 

 

 

 

 

 



 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/310/2021                                                                                                                        „Strategický plán rozvoje města Čáslavi do roku 2030“ 

 - Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi:  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Strategický plán rozvoje města Čáslavi 

do roku 2030“ formou uzavřené výzvy dle směrnice, která upravuje postup při pořizování zboží, služeb a prací 

požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, č. 01/2019, 

2) schvaluje, aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly obeslány výzvou k podání nabídky firmy uvedené 

v důvodové zprávě. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/311/2021                                                                                                                                 „Čáslav – odstavná plocha na pozemku 2117/51“  

– Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 45/2021 mezi Městem Čáslav a firmou 

Silnice Čáslav s.r.o., IČ 284 47 085, se sídlem: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice na akci „Čáslav – odstavná plocha 

na pozemku 2117/51“.  

 
RM/312/2021                                                         Dodatek č. 2 ke o realizaci překládky – ČEZ Distribuce – Přeložka sítí na mostě v ul. Pražská 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 

k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120060698 mezi Městem Čáslav a ČEZ Distribuce, a.s.; IČ: 247 29 035, 

se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín, související s rekonstrukcí mostu v ulici Pražská, Čáslav. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/313/2021                                                                                                           „Zpracování projektové dokumentace pro Městský park Vala“  

– Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování 

projektové dokumentace pro Městský park Vala“, formou otevřené výzvy, dle směrnice č. 1/2019, která upravuje 

postup při pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/314/2021                                                                                                                „Následná péče po revitalizaci zeleně pro rok 2021 a 2022“  

– Výběr dodavatele 

Rada města Čáslavi schvaluje  

1) jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Následná péče po revitalizaci zeleně pro rok 2021 a 2022“ 

uchazeče Pavla Málková, IČ: 414 34 234, se sídlem: Nad Rezkovcem 953/11, 286 01 Čáslav – Nové Město, který jako 

jediný podal nabídku s nabídkovou cenou; 

2) uzavření příslušné smlouvy s vybraným dodavatelem v souladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým v nabídce 

vybraného dodavatele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu.  

 
RM/315/2021                                                               Výběr dohodce za účelem nákupu silové elektřiny a zemního plynu pro roky 2022 až 2023 

na Českomoravské komoditní burze Kladno 

Rada města Čáslavi schvaluje dohodcem pro nákup silové elektřiny a zemního plynu pro roky 2022 až 2023 na 

Českomoravské komoditní burze Kladno společnost PROSPEKSA a.s., IČ: 26421542, se sídlem Ringhofferova 115/1, 

Třebonice, 155 21 Praha 5 jako uchazeče, který podal nabídku s nejnižší celkovou nabídkovou cenou vyjádřenou v 

procentech z finančního objemu burzovního obchodu.  

 
RM/316/2021                                                               Schválení dodavatele technického zajištění a mobiliáře kulturních akcí města v roce 2021 

Rada města Čáslavi schvaluje jako dodavatele technického zajištění i mobiliáře na kulturních akcích v roce 2021 

firmu MB Agency, IČ: 463 70 862, se sídlem: Okružní 649, 280 00 Kolín 

 
RM/317/2021                                                                                                                                                          Návrh na jmenování oddávajících 

Rada města Čáslavi 

1) ruší své usnesení č. 391/2019 ze dne 15.7.2019 a č. 247/2019 ze dne 15.4.2019; 

2) pověřuje členy zastupitelstva města, jmenovitě: JUDr. Annu Krúpovou, MUDr. Michaelu Mandákovou, Mgr. Filipa 

Velímského, Ph.D., k přijetí prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství v matričním obvodu Čáslav a 

stanovuje, že uvedení členové zastupitelstva města mohou při významných příležitostech a občanských obřadech 

užívat závěsný odznak se stáním znakem České republiky; 

3) stanovuje k užívání závěsného znaku se státním znakem České republiky místostarostu Martina Horského a 

tajemníka Ing. Martina Ronovského, DiS, při významných příležitostech a občanských obřadech. 

 

 



 
RM/318/2021                                                                                                   Přechod nájemních práv k bytu v č.p. 86 v ul. Přemysla Otakara II. 

Rada města Čáslavi schvaluje přechod nájemních práv k bytu č. 20 v č.p. 86 v ul. Přemysla Otakara II v Čáslavi a 

uzavření nájemní smlouvy s paní O. M., za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  

 
RM/319/2021                                                                                                             Umístění sídla ordinace spol. MUDr. Marie Finsterlové s.r.o. 

Rada města Čáslavi schvaluje umístění sídla ordinace spol. MUDr. Marie Finsterlové s.r.o. v budově č.p. 86 v ul. 

Přemysla Otakara II v Čáslavi, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  

 
RM/320/2021                                                       Záměr na pronájem nebytového prostoru v budově č.p. 86 v ul. Přemysla Otakara II. v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru v budově č.p. 86 v ul. Přemysla Otakara II. 

v Čáslavi, který je určen pro provoz ordinace lékaře spol. MUDr. Marie Finsterlová, s.r.o., na dobu neurčitou 

s tříměsíční výpovědní lhůtou, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.   

 
RM/321/2021                                                                            Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení 

na pozemku p.č. 1451/1, Koželuhy v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení 

k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) na pozemku p.č. 1451/1, Koželuhy, zapsaného v LV č. 10001, 

pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, se spol. ČEZ 

Distribuce a.s., se sídlem: Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 

 
RM/322/2021                                    Zřízení věcného břemene – služebnosti na na pozemcích p.č. 1755/11, p.č. 1960/5, p.č. 1755/6, p.č. 1755/7, 

p.č. 1755/8, p.č. 2101/2, p.č. 266/1, p.č. 2101/6, p.č. 266/2, p.č. 266/3, p.č. 266/4, p.č. 266/5, p.č. 266/6, p.č. 266/7, p.č. 266/8, p.č. 266/9, p.č. 

266/23, p.č. 266/49, p.č. 266/42, p.č. 266/43, p.č. 266/41, p.č. 266/50, p.č. 266/48, p.č. 266/51, p.č. 266/47, p.č. 266/52, p.č. 266/46 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 1755/11, p.č. 1960/5, p.č. 

1755/6, p.č. 1755/7, p.č. 1755/8, p.č. 2101/2, p.č. 266/1, p.č. 2101/6, p.č. 266/2, p.č. 266/3, p.č. 266/4, p.č. 266/5, p.č. 

266/6, p.č. 266/7, p.č. 266/8, p.č. 266/9, p.č. 266/23, p.č. 266/49, p.č. 266/42, p.č. 266/43, p.č. 266/41, p.č. 266/50, p.č. 

266/48, p.č. 266/51, p.č. 266/47, p.č. 266/52, p.č. 266/46, zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u 

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene 

společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, v souladu se Smlouvou o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 8.2.20219 v rozsahu dle geometrického plánu č. 3375-717/2021 v celkové 

výměře 516,45 bm.  

Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v celkové výši 51.645,- Kč+ platná 

sazba DPH. 

 
RM/323/2021                                                                                                                                                Prodloužení nájemních smluv v domech 

č.p. 640 v ul. Boženy Němcové, č.p. 939 v ul. Jiřího z Poděbrad a č.p. 574 v ul. Filipovská 

Rada města Čáslavi schvaluje prodloužení nájemních smluv s vybranými stávajícími nájemníky v domech v č.p. 640 

v ul. Boženy Němcové, č.p. 939 v ul. Jiřího z Poděbrad a č.p. 574 v ul. Filipovská, na dobu a za podmínek uvedených 

v důvodové zprávě.  

 
RM/324/2021                                                                                                                  Přidělení bytu č. 2 v DPS v č.p. 1710 v ul. Generála Eliáše  

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 2 v domě s pečovatelskou službou, v č.p. 1710 v ul. 

Generála Eliáše panu V. N. na dobu určitou – 2 roky, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  

 
RM/325/2021                                                                                                               Poskytnutí individuální finanční dotace Svazu diabetiků ČR 

 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace Svazu diabetiků ČR, pobočného spolku v Kutné 

Hoře, ve výši 10.000 Kč, dle důvodové zprávy.  

 
RM/326/2021                                                                                     Umístění lešení na místní komunikaci v ul. Klimenta Čermáka u č.p. 116/23 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka místní komunikace v ul. Klimenta Čermáka v Čáslavi, schvaluje umístění 

lešení na veřejném prostranství u č.p. 116/23 – místní komunikace v ul. Klimenta Čermáka v Čáslavi, pro žadatele 

PhMr. J. K., v období 12.7.2021 – 19.7.2021 za podmínek stanovených v důvodové zprávě. 

 
RM/327/2021                                        Úplná uzavírka části místní komunikace v ul. Havlenova a křižovatka ul. Havlenova s ul. Ant. Dvořáka 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka místní komunikace v ul. Havlenova a v ul. Ant. Dvořáka v Čáslavi 

souhlasí 

1) s přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou části místní komunikace v ul. Havlenova a křiž. ul. Havlenova 

s ul. Ant. Dvořáka v Čáslavi z důvodu rekonstrukce plynovodu za podmínek uvedených v důvodové zprávě; 

2) s objízdnou trasou dle přiložené situace. 
 



Veřejná zakázka malého rozsahu  

RM/328/2021                                                  „Rekonstrukce vnitřního vodovodu v 1. P.P. v bytovém domě, ul. Boženy Němcové 440 v Čáslavi“  

– Výběr dodavatele 

Rada města Čáslavi schvaluje  

1) jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce vnitřního vodovodu v 1. P.P. v bytovém domě, ul. 

Boženy Němcové 440 v Čáslavi“ uchazeče Karel Janák, IČ: 629 48 237, se sídlem: Kosmonautů 218, 285 71 Vrdy, 

který jako jediný podal nabídku s nabídkovou cenou; 

2) uzavření příslušné smlouvy s vybraným dodavatelem v souladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým v nabídce 

vybraného dodavatele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu.  

 
RM/329/2021                                                                                    Návrh mimořádných odměn za I. pololetí roku 2021 pro vedoucí pracovníky 

ostatních organizací zřizovaných městem 

Rada města Čáslavi schvaluje mimořádné odměny za I. pololetí roku 2021 pro vedoucí pracovníky ostatních 

organizací zřizovaných městem, dle důvodové zprávy. 

Odměny budou vyplaceny v nejbližším výplatním termínu z prostředků jednotlivých zařízení. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Martin Horský v. r.                                                                                                              Mgr. Filip Velímský, Ph.D. v. r.                       
       místostarosta                                                                                        členy rady města 

   


