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Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ z 32. zasedání  
konaného ve středu, 9.12.2020 

 

RM/555/2020                                                                                                                __                                                                Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 

Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z jednání RM 25.11.2020 

„Obnova místní komunikace v ul. Čeplova“ - Souhlas s podáním žádosti o dotaci 

Veřejná podlimitní sektorová zakázka 

„Rekonstrukce tepelných sítí v ul. Žitenická“ – Zahájení zadávacího řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Zpracování studie Městský park Vala“ – Výběr dodavatele 

„Přeložka sítí na mostě v ul. Pražská“ – Dodatek ke Smlouvě o realizaci překládky – ČEZ Distribuce 

Bezúplatná výpůjčka nebytového prostoru v budově č.p. 194 v ul. Masarykova 

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa – parkoviště v areálu u. Gen. Eliáše 

Zřízení (obnovení platnosti) vyhrazeného parkovacího místa – ul. Jablonského u č.p. 1223 

Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. S-6827/2009-PRÁV ze dne 26.02.2009 

Stavební záměr veřejně prospěšné stavby + podpis souhlasu s umístěním liniové stavby „Rekonstrukce žst. Čáslav“ 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 2070/2 v k.ú. Čáslav 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 358/36 a p.č. 1973 v k.ú. Čáslav 

Uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě na pronájem části pozemku p.č. 1110/37 v k.ú. Čáslav 

Návrh mimořádných odměn za II. pololetí roku 2020 pro ředitele neškolských příspěvkových organizací města 

Nákup velkoobjemové transfuzní centrifugy pro MěN v Čáslavi 

Vyhotovení popisů CT a RTG vyšetření pro MěN v Čáslavi 

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

Vynětí bytu č. 14 v DPS, č.p. 939 v ul. Jiřího z Poděbrad, ze seznamu bytů zvláštního určení a současně změnit byt na byt sociální  

Návrh mimořádných odměn za II. pololetí roku 2020 pro ředitele školských příspěvkových organizací města 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Tisk a distribuce Čáslavských novin“ – Zahájení zadávacího řízení 

Projekt TV Čáslav Aktuality – Schválení Smlouvy o dílo a Smlouvy licenční 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – parkovací stání a oprava chodníku R. Těsnohlídka“ – Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

„Římskokatolická farnost – děkanství Čáslav – zpřístupnění věže kostela sv. Petra a Pavla veřejnosti“ – Schválení smlouvy o spolupráci a 

společném záměru 

Podlimitní veřejná zakázka 

„Nákup radarového systému úsekového měření rychlosti v kombinaci s měřením okamžité rychlosti – Zrušení zadávacího řízení 

 
                                                                                                                                                    Kontrola plnění usnesení z jednání RM 25.11.2020 

Rada města Čáslavi bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 25.11.2020. 
 

RM/556/2020                                                                                                                                          „Obnova místní komunikace v ul. Čeplova“ 

- Souhlas s podáním žádosti o dotaci 

Rada města Čáslavi schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Obnova místní komunikace v ul. Čeplova, ve městě 

Čáslavi“ v rámci dotačního podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora obcí s více než 10.000 obyvateli 

v roce 2021, dotačního titulu Podpora obnovy místních komunikací.  
 

Veřejná podlimitní sektorová zakázka 

RM/557/2020                                                                                                                                        „Rekonstrukce tepelných sítí v ul. Žitenická“   

– Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi  

1) ruší své Usnesení č. RM/510/2020 ze dne 11.11.2020 z důvodu uvedených v důvodové zprávě, 

2) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou podlimitní sektorovou zakázku „Rekonstrukce tepelných sítí v ul. 

Žitenická (2)“ v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů a postupu dle Pravidel nebo Zákona č. 134/2016 Sb.,              

o zadávání veřejných zakázek (Ministerstvo průmyslu a obchodu, v platném znění) a dále dle interních předpisů 

Čáslavské servisní s.r.o., 

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

v důvodové zprávě.  
 

 

 



Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/558/2020                                                                                                                                                „Zpracování studie Městský park Vala“ 

 – Výběr dodavatele 

Rada města Čáslavi 

1) schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování studie Městský park Vala“ uchazeče 

Land05 s.r.o., IČ: 078 98 860, se sídlem: Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8, 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/559/2020                                                                                                                                                   „Přeložka sítí na mostě v ul. Pražská“  

– Dodatek ke Smlouvě o realizaci překládky – ČEZ Distribuce 

        Rada města Čáslavi schvaluje uzavření dodatku 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.; Teplická 874/8, 

405 02 Děčín, IČ: 24729035 související s rekonstrukcí mostu v ulici Pražská, Čáslav.   
 

RM/560/2020                                                                                  Bezúplatná výpůjčka nebytového prostoru v budově č.p. 194 v ul. Masarykova 

Rada města Čáslavi schvaluje bezúplatnou výpůjčku nebytového prostoru v budově č.p. 194, v ul. Masarykova 

v Čáslavi, o výměře 131 m2, na dobu určitou, do konce roku 2020, pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice 

Čáslav, IČ: 008 73 764, se sídlem: Jeníkovská 348/17, 286 01 Čáslav, dle důvodové zprávy.  

 
RM/561/2020                                                                                     Zřízení vyhrazeného parkovacího místa – parkoviště v areálu u. Gen. Eliáše 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení vyhrazeného parkovacího místa na parkovišti, v areálu ul. Gen. Eliáše v Čáslavi, 

pro žadatele pana A. S. v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi č. 4/2019, o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství v platném znění na dobu 1 roku.  
 

RM/562/2020                                                             Zřízení (obnovení) platnosti vyhrazeného parkovacího místa – ul. Jablonského u č.p. 1223 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení (obnovení platnosti) vyhrazeného parkovacího místa u č.p. 1223, v ul. 

Jablonského v Čáslavi, pro žadatele pana J. M. v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi č. 4/2019, o 

místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění na dobu 5 let.  
 

RM/563/2020                     Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. S-6827/2009-PRÁV ze dne 26.02.2009 

Rada města Čáslavi souhlasí s Dohodou o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. S-

6827/2009-PRÁV ze dne 26.02.2009 pro budoucí uložení STL plynovodu v rámci stavby“ Nový STL plynovod + 

přípojky Čáslav, místní část Filipov II. etapa“ na pozemku p.č. 2117/44. 
 

RM/564/2020                      Stavební záměr veřejně prospěšné stavby + podpis souhlasu s umístěním liniové stavby „Rekonstrukce žst. Čáslav“ 

Rada města Čáslavi 

1) souhlasí se stavebním záměrem veřejně prospěšné stavby „Rekonstrukce žst. Čáslav“, kterou bude provádět 

investor Správa železnic, s.o. 

2) souhlasí s podpisem souhlasu s umístěním liniové stavby „Rekonstrukce žst. Čáslav“ na pozemcích p.č. 229/2, p.č. 

229/18, p.č. 341/4, p.č. 476/15, p.č. 476/17, p.č. 521/6, p.č. 521/67, p.č. 872/4, p.č. 1975/1, p.č. 1976/2, p.č. 1976/4, 

p.č. 1982/1, p.č. 1986/16, p.č. 1986/17, p.č. 1986/19, p.č. 1986/22, p.č. 2117/41, p.č. 2117/51, p.č. 2117/53, p.č. 2119, 

p.č. 2194/1 a p.č. 2328, vše v k.ú. Čáslav. 
 

RM/565/2020                                                                                    Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 2070/2 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 2070/2, zapsaného na LV č. 

650, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora pro město 

Čáslav jako budoucího oprávněného z věcného břemene, úplatně ve výši 5.000,- Kč + platná sazba DPH, v rámci 

stavby: „Čáslav – přechod pro chodce v ul. Na Bělišti + VO“. 
 

RM/566/2020                                                               Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 358/36 a p.č. 1973 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 358/36 a p.č. 1973, 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 ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 

v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 17.04.2019 v rozsahu dle geometrického 

plánu č. 3283-543/2020 v celkové výměře 94 bm. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného 

břemene v celkové výši 9.400,- Kč + platná sazba DPH. 
 

RM/567/2020                                                   Uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě na pronájem části pozemku p.č. 1110/37 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č.j. 2118/21/16/21400-Rů ze dne 

28.6.2016, na pronájem části pozemku p.č. 1110/37 o výměře 2 m2, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský 

kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o, za cenu 44,- Kč/rok, pro 

účely stavby silnice I. tř., stavby I/38 Církvice-obchvat. 



 

RM/568/2020                             Návrh mimořádných odměn za II. pololetí roku 2020 pro ředitele neškolských příspěvkových organizací města 

Rada města Čáslavi schvaluje mimořádné odměny pro ředitele neškolských příspěvkových organizací města podle 

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

RM/569/2020                                                                                                          Nákup velkoobjemové transfuzní centrifugy pro MěN v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje společnost TRIGON PLUS s.r.o., IČ: 463 50 110, se sídlem: Západní 93, 251 01 

Čestlice, jako dodavatele nákupu velkoobjemové transfuzní centrifugy pro Městkou nemocnici Čáslav, dle důvodové 

zprávy.  
 

RM/570/2020                                                                                                                  Vyhotovení popisů CT a RTG vyšetření pro MěN v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje společnost RadioMed, spol. s.r.o., IČ: 284 78 584, se sídlem: Lhotská 2072/3 

193 00 Praha 9 - Horní Počernice, jako dodavatele vyhotovení popisů CT a RTG vyšetření pro Městskou nemocnici 

Čáslav, dle důvodové zprávy.  
 

RM/571/2020                                                                                                                                                Prodloužení nájemních smluv v domech 

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

Rada města Čáslavi schvaluje prodloužení nájemních smluv stávajícím nájemníkům v domě č.p. 640 – ul. Boženy 

Němcové, č.p. 939 – ul Jiřího z Poděbrad a č.p. 574 – ul. Filipovská v Čáslavi, za podmínek uvedených v důvodové 

zprávě.  
 

RM/572/2020                                                         Vynětí bytu č. 14 v DPS, č.p. 939 v ul. Jiřího z Poděbrad, ze seznamu bytů zvláštního určení 

a současně změnit byt na byt sociální  

Rada města Čáslavi souhlasí s vynětím bytu č. 14, v domě s pečovatelskou službou č.p. 939, v ul. Jiřího z Poděbrad 

v Čáslavi, ze seznamu bytů zvláštního určení a současně souhlasí změnit tento byt na byt sociální, dle důvodové 

zprávy. Tím se mění a rozšiřuje čl. IV., bod 1. Zásada pronajímání bytů v majetku města Čáslavi, schválených Radou 

města Čáslavi usnesením č. 409/2017, dne 27.11.2017. 
 

RM/573/2020                                  Návrh mimořádných odměn za kalendářní rok 2020 pro ředitele školských příspěvkových organizací města 

Rada města Čáslavi schvaluje mimořádné odměny pro ředitele školských příspěvkových organizací města podle 

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

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/574/2020                                                                                                                                                   „Tisk a distribuce Čáslavských novin“  

– Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi 

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Tisk a distribuce Čáslavských novin“ 

formou uzavřené výzvy dle Směrnice č. 1/2019 (včetně jejích dodatků), která upravuje postup při pořizování zboží, 

služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

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

v důvodové zprávě.   
 

RM/575/2020                                                                                                                                                                  Projekt TV Čáslav Aktuality 

– Schválení Smlouvy o dílo a Smlouvy licenční 

Rada města Čáslavi schvaluje návrh Smlouvy na audiovizuální dílo – Projekt TV Čáslav Aktuality 2021. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/576/2020                                                                                                           „Čáslav – parkovací stání a oprava chodníku R. Těsnohlídka“  

– Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 88/2020 mezi Městem Čáslav a firmou TES 

spol. s r.o., IČ: 475 39 330, se sídlem: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav, na akci „Čáslav – parkovací stání a oprava 

chodníku R. Těsnohlídka“. 
 

RM/577/2020 „                                          Římskokatolická farnost – děkanství Čáslav – zpřístupnění věže kostela sv. Petra a Pavla veřejnosti“  

– Schválení smlouvy o spolupráci a společném záměru 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci a společném záměru s Římskokatolickou farností – 

děkanství Čáslav, IČ: 464 02 721, se sídlem: Kostelní nám. 186/2, 286 01 Čáslav.  
 

Podlimitní veřejná zakázka 

RM/578/2020                                            „Nákup radarového systému úsekového měření rychlosti v kombinaci s měřením okamžité rychlosti“ 

- Zrušení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi schvaluje zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Nákup radarového 

systému úsekového měření rychlosti v kombinaci s měřením okamžité rychlosti“ z důvodu uvedeného v důvodové 

zprávě.  
 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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


