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Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ z 10. zasedání konaného ve středu 21.4.2021 

 

RM/180/2021                                                                                                                    __                                                            Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Schválení programu jednání 

Valná hromada – společnost Městská nemocnice Čáslav, s.r.o., IČ: 495 50 322 

Kontrola plnění usnesení z jednání RM ze dne 7.4.2021 a z MRM ze dne 14.4.2021 

Informace k distančnímu vzdělávání 

Nadlimitní veřejná zakázka 

3. etapa rekonstrukce budovy Dusíkova divadla v Čáslavi – Zrušení zadávacího řízení – část 1 a 5 a znovuzahájení 

Podlimitní veřejná zakázka 

„Stavební úpravy domu č.p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání“ – Dodatek č. 3 ke Smlouvě 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Restaurování Klasicistní kamenné kašny se čtyřmi sochami v Čáslavi na náměstí J. Žižky z Trocnova“ – Schválení dodavatele 

Výpověď Smlouvy o dílo na kontrolu a údržbu dětských hřišť 

Souhlas města Čáslavi s realizací projektu „Rekonstrukce tepelných sítí v ul. Žitenická (3)“ 

Přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví na akci „Odměňování zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií   

   COVID-19 pro rok 2021“ – Městská nemocnice Čáslav 

Přijetí dotace z rozpočtu SK na akci „Vypracování projektové studie na revitalizaci nivy Žákovského potoka v Čáslavi“ a souhlas s uzavřením  

   veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

Sjednání úrazového pojištění pro členy JSDH města Čáslavi 

Přehled neuhrazených pohledávek – byty a nebytové prostory – k 31.3.2021 

Zrušení usnesení č. RM/350/2020 + zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 361/3 v k.ú. Čáslav 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 658/30 v k.ú. Čáslav 

Doporučení ZM – Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 208/16 v k.ú. Čáslav 

Umístění předzahrádky před č.p. 59 a č.p. 60 v ul. Gen. Františka Moravce v Čáslavi 

Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Přemysla Otakara II.v Čáslavi 

Přidělení sociálního bytu č. 14, v domě č.p. 939 v ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi 

Schválení mimořádné odměny k platu ředitele Domova důchodců v Čáslavi 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Smlouva na úklidové práce v domě č.p. 939, ul. Jiřího z Poděbrad 

Úplná uzavírka části místní komunikace v ul. Pod Nádražím a přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci v ul. Vrchovská 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Nákup odpadových nádob – Návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 

RŮZNÉ: 

• Žádost o schválení sídla spolku Eduino, z.s. 

 

Valná hromada spol. Městská nemocnice Čáslav, s.r.o.  

RM/181/2021                                                                                                             Výsledek hospodaření spol. Městská nemocnice Čáslav, s.r.o. 

Rada města Čáslavi, ve funkci valné hromady společnosti Městská nemocnice Čáslav, s.r.o., 

a) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření společnosti Městská nemocnice Čáslav, s.r.o., IČ: 495 50 322, se 

sídlem: Jeníkovská 348/17, 286 01 Čáslav, ve výši 0,05 Kč za rok 2020, 

b) schvaluje převod výsledku hospodaření na účet nerozděleného zisku minulých let.  
 

                                                                                                Kontrola plnění usnesení z jednání RM ze dne 7.4.2021 a z MRM ze dne 14.4.2021 

Rada města Čáslavi bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 7.4.2021 a z mimořádného 

zasedání ze dne 14.4.2021. 
 

                                                                                                                                                                            Informace k distančnímu vzdělávání 

Rada města Čáslavi bere na vědomí informace k distančnímu vzdělávání v základních školách, mateřské škole, 

základní umělecké škole, domu dětí a mládeže, dle důvodové zprávy.  
 

Nadlimitní veřejná zakázka 

RM/182/2021                                                                                                                    3. etapa rekonstrukce budovy Dusíkova divadla v Čáslavi  

– Zrušení zadávacího řízení – část 1 a 5 a znovuzahájení 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „3. etapa rekonstrukce budovy     

Dusíkova divadla v Čáslavi“ – dílčí část 1 (Stavební práce v historické části budovy divadla) a dílčí část 5 

(Komplexní repase historických dveří do hlavního sálu budovy divadla) z důvodu uvedeného v důvodové zprávě, 

2) schvaluje opětovné zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „3. etapa rekonstrukce 

budovy Dusíkova divadla v Čáslavi“ – část 1 (Stavební práce v historické části budovy divadla) a část 5 (Komplexní 

repase historických dveří do hlavního sálu budovy divadla) z důvodu uvedeného v důvodové zprávě formou jednacího 

řízení bez uveřejnění. 



 
Podlimitní veřejná zakázka 

RM/183/2021                                                                                                      „Stavební úpravy domu č.p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání“  

– Dodatek č. 3 ke Smlouvě 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 68/2020 mezi Městem Čáslav a firmou PWB 

stavby, s. r. o.; IČ: 014 34 837, se sídlem: Ocelkova 643/20, 198 00 Praha na realizaci stavby „Stavební úpravy domu 

č. p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání“. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/184/2021                                        „Restaurování Klasicistní kamenné kašny se čtyřmi sochami v Čáslavi na náměstí J. Žižky z Trocnova“  

– Schválení dodavatele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Restaurování Klasicistní kamenné kašny se čtyřmi 

sochami v Čáslavi na náměstí J. Žižky z Trocnova“ uchazeče BcA Daniela Bartoše, IČ: 651 90 269, se sídlem: 

Svitavská 634/26, 568 02 Svitavy, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, 

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

v nabídce vybraného dodavatele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. 
 

RM/185/2021                                                                                                            Výpověď Smlouvy o dílo na kontrolu a údržbu dětských hřišť 

Rada města Čáslavi 

1) ruší své usnesení č. RM/168/2021, schválené Radou města Čáslavi na zasedání dne 7.4.2021, 

2) schvaluje výpověď Smlouvy o dílo na kontrolu a údržbu dětských hřišť, uzavřenou mezi Městem Čáslav a firmou 

Ing. Josef Bareš, IČ: 110 32 006, se sídlem: Jeníkovská 1100, 286 01 Čáslav, dne 31.7.2007 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 4.9.2013, dodatku č. 2 ze dne 24.10.2014, dodatku č. 3 ze dne 15.2.2018 a dodatku č. 4 ze dne 16.7.2019, 

z důvodu uvedeného v důvodové zprávě.  
 

RM/186/2021                                                            Souhlas města Čáslavi s realizací projektu „Rekonstrukce tepelných sítí v ul. Žitenická (3)“ 

Rada města Čáslavi vyjadřuje souhlas s realizací projektu „Rekonstrukce tepelných sítí v ul. Žitenická (3)“, 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/187/2021                                                                                                                 Přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví na akci 

„Odměňování zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID- 19 pro rok 2021“ – Městská nemocnice Čáslav 

Rada Města Čáslavi schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví na akci „Odměňování zaměstnanců 

poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2021 – Městská nemocnice Čáslav“.  
 

RM/188/2021                                                                                                                               Přijetí dotace z rozpočtu SK na akci „Vypracování 

projektové studie na revitalizaci nivy Žákovského potoka v Čáslavi“ a souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

Rada Města Čáslavi, 

1) schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů 

EU 2021+ a NIP na akci „Vypracování projektové studie na revitalizaci nivy Žákovského potoka v Čáslavi“, 

2) pověřuje starostu města uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
 

RM/189/2021                                                                                                               Sjednání úrazového pojištění pro členy JSDH města Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Smlouvy na úrazové pojištění pro členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

města Čáslavi se společností Colonnade Insurance S.A., organizační složka, IČ: 044 85 297, se sídlem: Na Pankráci 

1683/127, 140 00 Praha 4 z důvodu uvedeného v důvodové zprávě.  
 

                                                                                                             Přehled neuhrazených pohledávek – byty a nebytové prostory – k 31.3.2021 

Rada města Čáslavi bere na vědomí přehled pohledávek Města Čáslavi – byty a nebytové prostory k 31.3.2021 – 

současní a odstěhovaní nájemníci. 
 

RM/190/2021                           Zrušení usnesení č. RM/350/2020 + zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 361/3 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi: 

a) ruší své usnesení č. RM/350/2020 ze dne 21.07.2020, 

b) schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 361/3, zapsaného 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 společnost ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, úplatně 

ve výši 100,- Kč + platná sazba DPH za každý započatý běžný metr sítě uložené v budoucích služebných pozemcích, 

nejméně však 1.000,- Kč + platná sazba DPH. 

 

 

 



RM/191/2021                                                                                    Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 658/30 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 658/30, zapsaného 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 společnost ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 

874/8, PSČ 405 02, úplatně ve výši 100,- Kč + platná sazba DPH za každý započatý běžný metr sítě uložené 

v budoucích služebných pozemcích, nejméně však 1.000,- Kč + platná sazba DPH. 
 

Doporučení ZM  

RM/192/2021                                                                                                                           Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 208/16 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslav schválit usnesení tohoto znění: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 208/16 o výměře 207 m2, v k.ú. Čáslav, 

zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10002,               

od Státního pozemkového úřadu. 
 

RM/193/2021                                                                       Umístění předzahrádky před č.p. 59 a č.p. 60 v ul. Gen. Františka Moravce v Čáslavi 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. Gen. Františka Moravce v Čáslavi, schvaluje 

umístění předzahrádky před č.p. 59 a č.p. 60 v ul. Gen. Františka Moravce v Čáslavi, pro žadatele pana J. N. pro 

provozovnu „Cukrárna BONET“ v období od 1.5.2021 do 30.9.2021, za podmínek stanovených v důvodové zprávě.  
 

RM/194/2021                                                                                             Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Přemysla Otakara II.v Čáslavi 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. Přemysla Otakara II. v Čáslavi, souhlasí 

s přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou místní komunikace v ul. Přemysla Otakara II. v Čáslavi z důvodu 

realizace vodovodní přípojky pro č.p. 1135/25, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  
 

RM/195/2021                                                                              Přidělení sociálního bytu č. 14, v domě č.p. 939 v ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení sociálního bytu č. 14, v domě č.p. 939 v ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi, paní 

M. K., na dobu určitou – do 30.6.2021, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.    
 

RM/196/2021                                                                                      Schválení mimořádné odměny k platu ředitele Domova důchodců v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje mimořádnou odměnu k platu ředitele Domova důchodců v Čáslavi, na základě 

vyhlášení mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2021, na podporu mimořádného finančního ohodnocení 

zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 pro právnické osoby, které poskytují sociální 

služby, dle důvodové zprávy.  
 

RM/197/2021                                                                                                      Smlouva na úklidové práce v domě č.p. 939, ul. Jiřího z Poděbrad 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Smlouvy na úklidové práce v domě č.p. 939, v ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi, 

s firmou Zuzana BUŠTOVÁ, IČ: 883 82 303, se sídlem: Nad Rezkovcem 1004/25, 286 01 Čáslav.  
 

RM/198/2021                                                                                                             Úplná uzavírka části místní komunikace v ul. Pod Nádražím 

a přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci v ul. Vrchovská 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka místní komunikace v ul. Pod Nádražím v Čáslavi,  

1) souhlasí s přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou části místní komunikace v ul. Pod Nádražím v Čáslavi 

a přechodnou úpravou provozu v ul Vrchovská v Čáslavi, z důvodu opravy povrchu komunikace, za podmínek 

uvedených v důvodové zprávě, 

2) souhlasí s objízdnou trasou dle přiložené situace.  
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/199/2021                                                                                                                                                                       Nákup odpadových nádob  

– Návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup odpadových nádob“ 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. 1/2019, 

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

nabídky. 
 

RM/200/2021                                                                                                                                          Žádost o schválení sídla spolku Eduino, z.s. 

Rada města Čáslavi schvaluje umístění sídla nově vznikajícího spolku Eduino, z.s., jejímž základním účelem je 

podpora, provozování, organizování, propagace a rozvoj sportovní, tělovýchovné, kulturní a vzdělávací činnosti, na 

adrese Sadová 1756, 286 01 Čáslav.  
 

                                                                                                                                                                                                                        

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


