
                               

     
Číslo jednací: MěÚ/54216/2021/SEK 

 

Rada města Čáslavi 

 

USNESENÍ z 27. zasedání konaného ve středu 10.11.2021 

 
RM/491/2021                                                                                                                    __                                                            Program zasedání 
Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Jakub Tížek (zakladatel Podnikni to!) 

- prezentace 

Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z RM – 27.10.2021 

Doporoučení ZM - Schválení OZV č. 5_2021 - Požární řád města 

Doporoučení ZM - Schválení OZV č. 7_2021 - Stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

Schválení Smlouvy o zřízení míst(a) zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů 

Podlimitní veřejná zakázka 

„Cyklostezka Čáslav - Filipov“ - Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 

VY(ZA)řazení člena DO(Z) Komise pro nakládání s nemovitým majetkem města 

Doporučení ZM - Prodej pozemků p.č. 1744/72 a části pozemku p.č. 1744/73 v k. ú. Čáslav 

Zřízení parkovacího místa - ul. Husova u č.p. 625/8 

Přidělení sociálního bytu č. 2 v č.p. 640, ul. B. Němcové v Čáslavi 

Přidělení krizového bytu č. 12 v č.p. 640, ul. B. Němcové v Čáslavi 

Schválení změny Odpisového plánu pro rok 2021 ZŠ Čáslav, Sadová 1756 

DODATEČNÁ ZPRÁVA: 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci opěrné zdi u fotbalového hřiště – Výběr dodavatele 

 
                                                                                                                                                  Kontrola plnění usnesení z jednání RM /27.10.2021/ 

Rada města Čáslavi bere na vědomí plnění usnesení z jednání rady města ze dne 27.10.2021. 

 
Doporoučení ZM 

RM492/2021                                                                                                                                       Schválení OZV č. 5_2021 - Požární řád města  

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021, kterou se vydává Požární řád města“ 

dle ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. 

 
Doporoučení ZM  

RM/493/2021                                                                           Schválení OZV č. 7_2021 - Stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Čáslavi č. 7/2021, o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství z důvodu uvedeného v důvodové zprávě.  

 
RM/494/2021                                                                   Schválení Smlouvy o zřízení míst(a) zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů 

Rada města Čáslavi schvaluje Smlouva o zřízení míst/a zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů mezi 

Městem Čáslav a společností ECOBAT s.r.o., IČ: 267 25 967, se sídlem: Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6, za účelem 

zajištění zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. 

  
 Podlimitní veřejná zakázka 

RM/495/2021                                                                                                                                                               „Cyklostezka Čáslav - Filipov“  

- Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 115/2020 mezi Městem Čáslav a firmou 

Konstrukce a dopravní stavby, s. r. o.; IČ: 28447085 na realizaci stavby „Cyklostezka Čáslav – Filipov“ z důvodu 

uvedeného v důvodové zprávě. 

 
RM/496/2021                                                                              VY(ZA)řazení člena DO(Z) Komise pro nakládání s nemovitým majetkem města 

Rada města Čáslavi schvaluje  

1) vyřazení pana Ing. Stanislava Chadrabu z Komise pro nakládání s nemovitým majetkem města;  

2) zařazení pana Jana Musila do Komise pro nakládání s nemovitým majetkem města  

z důvodu uvedeného v důvodové zprávě.  
 

 

 



Doporučení ZM  

RM/497/2021                                                                                           Prodej pozemků p.č. 1744/72 a části pozemku p.č. 1744/73 v k. ú. Čáslav 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prodej pozemků p.č. 1744/72 a části pozemku 1744/73, celkem o výměře 118 

m2, orná půda, v katastrálním území Čáslav, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, paní Mgr. L. K., za cenu 450,-Kč/ m2 dle znaleckého posudku vyhotoveného 

firmou Znalecká kancelář nemovitostí ČR, s.r.o. + náklady na realizaci řízení. 
 

RM/498/2021                                                                                                                             Zřízení parkovacího místa - ul. Husova u č.p. 625/8 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení vyhrazeného parkovacího místa v ul. Husova u č.p. 625/8 v Čáslavi pro žadatele 

pana V. K. v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství v platném znění na dobu 2 let.  
 
RM/499/2021                                                                                                      Přidělení sociálního bytu č. 2 v č.p. 640, ul. B. Němcové v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení sociálního bytu č. 2 v domě č.p. 640, v ul. Boženy Němcové v Čáslavi, panu 

M. L., na dobu určitou – do 31.12.2022 z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. 

 
RM/500/2021                                                                                                     Přidělení krizového bytu č. 12 v č.p. 640, ul. B. Němcové v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení krizového bytu č. 12 v domě č.p. 640, v ul. Boženy Němcové v Čáslavi, paní 

K. B., na dobu určitou – do 31.12.2021 z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. 

 
RM/501/2021                                                                                        Schválení změny Odpisového plánu pro rok 2021 ZŠ Čáslav, Sadová 1756 

Rada města Čáslavi schvaluje změnu Odpisového plánu pro rok 2021 Základní školy Čáslav, IČ: 711 76 683, se 

sídlem: Sadová 1756, okr. Kutná Hora, dle předložené žádosti.  

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/502/2021                                                                       Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci opěrné zdi u fotbalového hřiště  

– Výběr dodavatele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci 

opěrné zdi u fotbalového hřiště“ uchazeče GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o., IČ: 250 76 655, 

se sídlem: Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3, 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. 

 

 

 

 

 

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


