
 

 
                                   

 

Číslo jednací: MěÚ/63964/2022/SEK 

 

Nově zvolená Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ ze 4. zasedání v roce 2022 konaného v mimořádném termínu - středa 9.11.2022 

 
RM/4/29/2022                                                                                                                        __                                                       Program zasedání 
Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 

Schválení programu jednání 

Komise – jmenování předsedů / předsedkyň a jejích členů / členek 

Čerpání fondu investic ZŠ Masarykova, Čáslav 

Zrušení usnesení RM/402/2022, ze dne 7.9.2022 o přidělení bytu zvláštního určení 

Doporučení ZM Dodatek č.1 k Plánu rozvoje sportu v Čáslavi do roku 2025 

Doporučení ZM „NSA – Výzva Standardizovaná infrastruktura - Rekultivace fotbalových hřišť SA Vodranty a Renovace tartanového povrchu 

běžeckého oválu SA Vodranty“ - Dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací z Národní sportovní agentury 

z programu 

 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY / RŮZNÉ:  

- 

  

RM/4/30/2022                                     _                                                           Komise – jmenování předsedů / předsedkyň a jejích členů / členek 

Rada města Čáslavi jmenuje  

a) předsedkyní Komise pro občanské záležitosti paní Kamilu Jelínkovou 

b) předsedkyní Komise pro projednávání přestupků Bc. Jaroslavu Chalupovou 

c) předsedkyní Komise pro zdravotnictví a sociální služby MUDr. Julii Provazníkovou a 

členy Mgr. Markétu Dvořákovou, Marcelu Havránkovou, DiS., Mgr. Evu Medkovou, Mgr. Jiřinu Pospíšilovou,              

Bc. Kateřinu Wohákovou, DiS. 

 
RM/4/31/2022                                                                                                                                   Čerpání fondu investic ZŠ Masarykova, Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje čerpání fondu investic Základní školy Čáslav, IČ: 75034824, Masarykova 357, 286 01 

Čáslav, okres Kutná Hora, dle důvodové zprávy.  

 
RM/4/32/2022                                                                         Zrušení usnesení RM/402/2022, ze dne 7.9.2022 o přidělení bytu zvláštního určení 

Rada města Čáslavi ruší usnesení č. RM/402/2022, ze dne 7.9.2022, tj. usnesení o přidělení bytu zvláštního určení č. 

15, v domě s pečovatelskou službou, v ul. Generála Eliáše 1710 v Čáslavi, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. 

 
DOPORUČENÍ ZM 

RM/4/33/2022                                                                                                                Dodatek č.1 k Plánu rozvoje sportu v Čáslavi do roku 2025 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Strategického plánu rozvoje sportu v Čáslavi do roku 

2025 schváleným Zastupitelstvem města Čáslavi dne 25.6.2018, usnesením č. 40/2018.  

 
DOPORUČENÍ ZM 

RM/4/34/2022                                                         „NSA – Výzva Standardizovaná infrastruktura - Rekultivace fotbalových hřišť SA Vodranty 

a Renovace tartanového povrchu běžeckého oválu SA Vodranty“ - Dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou 

dotací z Národní sportovní agentury z programu 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou 

dotací z Národní sportovní agentury z programu č. 162 55 Standardizovaná sportovní infrastruktura na akce s názvy 

„00236021 – Město Čáslav - Rekultivace fotbalových hřišť SA Vodranty (fotbalové hřiště hlavní, fotbalové hřiště u 

atletického stadionu) a Renovace tartanového povrchu běžeckého oválu SA Vodranty“ do plné výše z vlastních zdrojů. 

Město Čáslav souhlasí s financováním projektu v minimální výši 30 % z celkových uznatelných výdajů projektu.“ 

 

 

 

 

 

Ing. Jaromír Strnad v. r.                                                                                                         Mgr. Renata Vaculíková v. r. 
               starosta                                                                                                                                                                       místostarostka 


