
                    Č.j.:  12631/2020 

 
 

Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ ze 14. zasedání  
konaného ve středu, 29.04.2020 

 

 

Valná hromada spol. Čáslavská servisní s.r.o. 
 

RM/196/2020                                                                                                                                    

Rada města Čáslavi, při výkonu působnosti valné hromady společnosti Čáslavská servisní, s.r.o.  

a) schvaluje výsledky hospodaření společnosti za rok 2019, jež jsou nedílnou součástí tohoto návrhu; 

b) bere na vědomí vyúčtování provozní a účelové dotace za rok 2019, jež je nedílnou součástí tohoto 

návrhu; 
c) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019, jež je nedílnou součástí tohoto návrhu;  

d) bere na vědomí návrh hospodaření společnosti na rok 2020, jež je nedílnou součástí tohoto návrhu; 

e) schvaluje odměnu jednatelce spol. Ing. Janě Hamplové za rok 2019, dle důvodové zprávy; 

f) schvaluje mzdu jednatelce spol. Ing. Janě Hamplové na rok 2020, dle důvodové zprávy. 
 

RM/197/2020                                                                                                                __                                 Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z jednání RM 1.4., 7.4., 15.4.2020 

Doporučení ZM - Poskytnutí individuální dotace na opravu historické budovy bašty za Evangelickým kostelem v Čáslavi 

Vyhodnocení poskytnutých individuálních dotací za rok 2019 (mimo oblast SPORT) 

Podlimitní veřejná zakázka  

„Výstavba vícepodlažních bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi“ – Dodatek č. 1 ke 

Smlouvě 

Veřejná zakázka malého rozsahu  

„Čáslav – parkovací stání a oprava chodníku R. Těsnohlídka“ – Zahájení zadávacího řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu  

„Oprava a údržba vnitřního vodovodu MŠ Bojovníků za svobodu“ – Zahájení zadávacího řízení 

Přehled neuhrazených pohledávek – byty a nebytové prostory – k 31.03.2020 

Umístění lešení na chodníku na místní komunikaci v ul. Na Kozinci u č.p. 29/14 

Uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě s p. J. P. 

Zřízení věcného břemene – služebnosti – pozemek p.č. 897 v k.ú, Čáslav 

Zřízení věcného břemene – služebnosti – pozemky p.č. 3/5 a 262 v k.ú, Žáky 

Zřízení věcného břemene – služebnosti – pozemky p.č. 1432, 2045/1, 2046/3 a 2058 v k.ú, Čáslav 

Souhlas zřizovatele s přijetím věcných darů pro Domov důchodců 

Prominutí příspěvku na Fond stáří (Domov důchodců) pro paní M. K.  

Vyhodnocení poskytnutých dotací v rámci Programu kultura a spolková činnost za rok 2019 

Poskytnutí dotací z rozpočtu města Čáslav na rok 2020 z programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch 

 

Doporučení ZM 

RM/198/2020           Poskytnutí individuální dotace na opravu historické budovy bašty za Evangelickým kostelem v Čáslavi 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na opravu 

historické budovy bašty za Evangelickým kostelem v Čáslavi ve výši 60.000 Kč, dle důvodové 

zprávy.  
 

RM/199/2020                                         Vyhodnocení poskytnutých individuálních dotací za rok 2019 (mimo oblast SPORT) 

Rada města Čáslavi schvaluje vyhodnocení poskytnutých individuálních dotací za rok 2019 /mimo 

oblast SPORT/, ve znění dle důvodové zprávy.  

 
Podlimitní veřejná zakázka  

RM/200/2020      „Výstavba vícepodlažních bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi“  

– Dodatek č. 1 ke Smlouvě 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2020 mezi městem Čáslav 

a firmou Trigema Building, a.s., IČ: 276 53 579, se sídlem: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, na 

realizaci stavby „Výstavba vícepodlažních bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren 

Prokopa Holého v Čáslavi“. 



Veřejná zakázka malého rozsahu  
RM/201/2020                                                                            „Čáslav – parkovací stání a oprava chodníku R. Těsnohlídka“  

– Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu “Čáslav – parkovací 

stání a oprava chodníku R. Těsnohlídka“ formou otevřené 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 zprávě 

obeslány výzvou k podání nabídky. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu  

RM/202/2020                                                                      „Oprava a údržba vnitřního vodovodu MŠ Bojovníků za svobodu“ 

 – Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu “Oprava a údržba 

vnitřního vodovodu MŠ Bojovníků za svobodu“ 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 (včetně jejích dodatků), 

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

uvedené v důvodové zprávě.  
 

RM/203/2020                                               Umístění lešení na chodníku na místní komunikaci v ul. Na Kozinci u č.p. 29/14 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka chodníku na pozemní komunikace v ul. Na Kozinci 

v Čáslavi, schvaluje umístění lešení na veřejném prostranství u č.p. 29/14 – chodníku na pozemní 

komunikaci v ul. Na Kozinci v Čáslavi, pro žadatelku paní A. V. v období od 08.05.2020 do 

31.05.2020, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  
 

RM/204/2020                                                                                              Uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě s p. J. P. 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem 

Čáslav a panem J. P., ze dne 30.10.2015. 
 

RM/205/2020                                                             Zřízení věcného břemene – služebnosti – pozemek p.č. 897 v k.ú, Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 897, 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/206/2020                                                       Zřízení věcného břemene – služebnosti – pozemky p.č. 3/5 a 262 v k.ú, Žáky 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 3/5 a p.č. 262, 

zapsaných na LV č. 10042, pro obec a k.ú. Žáky 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/207/2020                     Zřízení věcného břemene – služebnosti – pozemky p.č. 1432, 2045/1, 2046/3 a 2058 v k.ú, Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 1432, p.č. 

2045/1, p.č. 2046/3 a p.č. 2058, 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 

společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940/96, Klíše, PSČ 400 01, v souladu se 

smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 26.06.2019, v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 3266-14125/2020 v celkové délce 220 bm. Smluvní strany se dohodly na 

jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v celkové výši 22.000,- Kč + platná sazba DPH. 

 
 



RM/208/2020                                                                       Souhlas zřizovatele s přijetím věcných darů pro Domov důchodců 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím sponzorských věcných darů pro Domov důchodců 

v Čáslavi 

- Tablet Huawei – 2 ks, SIM karta Vodafone – 2 ks a Blesk Premium licence – 2 ks, od 

Nadace Charta 77, dle důvodové zprávy; 

- 10 ks 5 ti litrové dezinfekce ANTI-COVID od HASIČ-servis Radek MÜHL, s.r.o., se 

sídlem: Rimavské Soboty 896, 280 02 Kolín 2, IČ: 042 34 855. 

 
RM/209/2020                                                                                                                         Prominutí příspěvku na Fond stáří   

Rada města Čáslavi souhlasí s prominutím platby finančního příspěvku na Fond stáří Domova 

důchodců v Čáslavi, paní M. K., dle důvodové zprávy. 

 
RM/210/2020                           Vyhodnocení poskytnutých dotací v rámci Programu kultura a spolková činnost za rok 2019 

Rada města Čáslavi schvaluje vyhodnocení poskytnutých dotací v rámci Programu kultura a spolková 

činnost za rok 2019, ve znění dle důvodové zprávy. 

 
RM/211/2020                                                                                      Poskytnutí dotací z rozpočtu města Čáslav na rok 2020  

z programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch 

Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí dotací z Programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch 

na rok 2020 pro: 
 

  Žadatel Částka v Kč 
 

1 Pionýr, z.s. Pionýrská skupina Čáslav 40 000  
2 Mgr. T. O., Čáslav 40 000  
3 Junák-český skaut, stř. Čáslav, z.s. 40 000  
4 Oblastní charita Kutná Hora, RC Kopretina 40 000  
5 Bluegrassová asociace ČR, z.s., Bludovice 40 000  
6 Divadlo ATAKDÁL, z.s., Čáslav 15 000  
7 Dobročinný spolek Marta, Čáslav 9 600  
8 B. B., Čáslav 20 000  
9 Zálesák - středisko Čáslav, p.s. 32 000  
10 Mockumentary Film, Festival z.s., Čáslav 20 000  
11 J. T., Čáslav 20 000  
12 M. P., Kolín 7 400  
13 T. F., Čáslav 19 000  
14 A. L., Čáslav 10 000  
15 Český rybářský svaz, z.s., Čáslav 19 000  
16 Spolek kutnohorských podnikatelů, Kutná Hora  19 000  
17 Mgr. P. S., Čáslav 0  
18 Klub rodáků a přátel města Čáslavě 0  
19 Ájurjóga Čáslav, z.s., Čáslav 0  
20 Liga na ochranu zvířat, místní org. Kutná Hora 0    

391 000  
 
RM/212/2020                                                                                      Poskytnutí dotací z rozpočtu města Čáslav na rok 2020  

z programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje poskytnutí dotací z Programu kultura, spolková činnost a 

cestovní ruch na rok 2020 pro: 
 

 



  Žadatel Částka v Kč 

1 Gymnázium Čáslav, Masarykova  248 40 000 

2 Gymnázium a SOŠ Pedag. Čáslav, Masarykova 248 40 000 

3 Třiatřicet z.s., Dr. K. Tesaře 845, Čáslav 40 000 

4 Třiatřicet z.s., Dr. K. Tesaře 845, Čáslav 24 000 

5 Formanova Čáslav,z.s., Čáslav, Masarykova 194,  40 000 

6 Formanova Čáslav,z.s., Čáslav, Masarykova 194,  40 000 

7 Catering Chotěboř s.r.o., /Grand Čáslav 40 000 

8 Catering Chotěboř s.r.o., /Grand Čáslav 40 000 

9 Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská  36 000 

10 Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská  32 000 

11 Nadační fond Dr. Dagmar Lieblové, Praha 30 000 

12 Nadační fond Dr. Dagmar Lieblové, Praha 32 000 

  434 000 

   
 

 

 

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


