
 

 
                                   

 

Číslo jednací: MěÚ/61292/2022/SEK 

 

Nově zvolená Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ z 3. zasedání v roce 2022 konaného ve středu 2.11.2022 
 

RM/3/7/2022                                                                                                                        __                                                         Program zasedání 
Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Schválení programu jednání 
Valná hromada Městské nemocnice Čáslav, s. r. o. 

Kontrola plnění usnesení z jednání RM – 19. a 20.10.2022 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav-oprava povrchu místní komunikace v ul. Bojovníků za svobodu“ - Uzavření Dohody o spolupráci ke Smlouvě o dílo 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav-oprava povrchu místní komunikace v ul. Bojovníků za svobodu“ - Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Nový chodník v ul. Za Rybníkem v Čáslavi“ - Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Gen. Eliáše 

Úplná uzavírka železničního přejezdu na křiž. pozemních komunikací v ul. Pod Nádražím a ul. Chrudimská 

Změna oprávněných osob v elektronickém nástroji CENT v MěN Čáslav 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Nákup zaměstnaneckých oděvů pro zdravotnický personál v MěN Čáslav - Schválení dodavatele 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Likvidace odpadů ze zdravotnictví pro MěN Čáslav - Schválení dodavatele 

Schválení Dodatku č. 4 evidenční číslo S-0346/SOC/2022/4 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku pro Domov důchodců Čáslav 

Přihlášení spolubydlících osob v sociálním bytě č.14 v domě č.p. 939, v ul. Jiřího z Poděbrad 

Schválení podání žádosti o dotaci a souhlas s přijetím dotace pro Městské muzeum a knihovnu Čáslav 

DOPORUČENÍ ZM - Odkup pozemku pod chodníkem (součást pozemku p.č. 1776/36) v k.ú. Čáslav 

1. Zrušení usnesení č.  RM/397/2022;  

 2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB a Dohoda o umístění stavby na pozemcích p.č. 651/1, 658/30 a 658/32 vše v k.ú. Čáslav 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB a Dohoda o umístění stavby na pozemcích p.č. 1202/13 a 1202/22 vše v k.ú. Čáslav 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB a Dohoda o umístění stavby na pozemku p.č. 862/6 v k.ú. Čáslav 
 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

DOPORUČENÍ ZM - Upravené Rozpočtové opatření č. 5/2022 

Návrh na stanovení platu ředitele MěN Čáslav 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Dětská skupina Grand“ - Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Demolice budov bez č.p. v areálu Prokopa Holého v Čáslavi stojící na parc. č. 3443 a 3444 – Návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 

Zřízení komisí 
 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY / RŮZNÉ: 

- DOPORUČENÍ ZM - Výše odměny neuvolněného místostarosty 

 

                                                                         Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/3/8/2022                                                                                          „Čáslav-oprava povrchu místní komunikace v ul. Bojovníků za svobodu“  

- Uzavření Dohody o spolupráci ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dohody o spolupráci ke Smlouvě o dílo č. 119/2022 mezi Městem Čáslav, 

společností SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., IČ: 28447085, se sídlem Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice a firmou TLAPNET 

s.r.o., IČ: 27174824, se sídlem U Schodů 122/5, 190 00 Praha 9, na akci „Čáslav-oprava povrchu místní komunikace 

v ul. Bojovníků za svobodu“, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/3/9/2022                                                                                          „Čáslav-oprava povrchu místní komunikace v ul. Bojovníků za svobodu“  

- Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 119/2022 mezi Městem Čáslav a společností 

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., IČ: 28447085, se sídlem Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice na akci „Čáslav-oprava povrchu 

místní komunikace v ul. Bojovníků za svobodu“, dle důvodové zprávy. 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/3/10/2022                                                                                                                                       „Nový chodník v ul. Za Rybníkem v Čáslavi“ 

 - Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 118/2022 mezi Městem Čáslav a společností 

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., IČ: 28447085, se sídlem Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice na akci „Nový chodník v ul. Za 

Rybníkem v Čáslavi“, dle důvodové zprávy. 
 

 



RM/3/11/2022                                                                                                                          Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Gen. Eliáše 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka místní komunikace v ul. Generála Eliáše v Čáslavi, souhlasí s přechodnou 

úpravou provozu a úplnou uzavírkou místní komunikace v ul. Generála Eliáše v Čáslavi z důvodu skládání stavebního 

materiálu, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  

 
RM/3/12/2022                               Úplná uzavírka železničního přejezdu na křiž. pozemních komunikací v ul. Pod Nádražím a ul. Chrudimská 

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

1) s přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou železničního přejezdu na křižovatce pozemních 

komunikací v ul. Pod Nádražím a ul. Chrudimská v Čáslavi z důvodu havarijního stavu železničního přejezdu, 

za podmínek uvedených v důvodové zprávě; 

2) s objízdnou trasou, dle situace uvedené v důvodové zprávě.   

 
RM/3/13/2022                                                                                          Změna oprávněných osob v elektronickém nástroji CENT v MěN Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje změnu oprávněných osob za Městskou nemocnici Čáslav v elektronickém nástroji 

k administraci veřejných zakázek CENT, dle důvodové zprávy.  

 
                 Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/3/14/2022                                                                                     „Nákup zaměstnaneckých oděvů pro zdravotnický personál v MěN Čáslav“  

- Schválení dodavatele 

Rada města Čáslavi schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup zaměstnaneckých oděvů pro 

zdravotnický personál v MěN Čáslav“ uchazeče BONNO GASTRO SERVIS s.r.o., IČ: 26058103, Husova 523, 370 21 

České Budějovice, dle důvodové zprávy. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/3/15/2022                                                                                                                         „Likvidace odpadů ze zdravotnictví pro MěN Čáslav“  

- Schválení dodavatele 

Rada města Čáslavi schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Likvidace odpadů ze zdravotnictví pro 

MěN Čáslav“ uchazeče VEBLO a.s., IČ: 04189825, Pod Pekařkou 107/1, 147 00 Praha 4 – Podolí, dle důvodové zprávy. 

 
RM/3/16/2022                                    Schválení Dodatku č. 4 evidenční číslo S-0346/SOC/2022/4 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku 

pro Domov důchodců Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje Dodatek č. 4, evidenční číslo S-0346/SOC/2022/4, k Veřejnoprávní smlouvě o 

dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb. o 

sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, zajišťující pomoc a podporu fyzickým osobám za účelem sociálního 

začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2022, evidenční číslo smlouvy poskytovatele S-0346/SOC/2022, 

uzavřené smluvními stranami Domov důchodců Čáslav, IČ: 48677787, se sídlem: Nazaret 94/3, 28601 Čáslav-Nové 

Město a Středočeský kraj, IČ: 70891095, se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5, dle důvodové zprávy.  

 
RM/3/17/2022                                                         Přihlášení spolubydlících osob v sociálním bytě č.14 v domě č.p. 939, v ul. Jiřího z Poděbrad 

Rada města Čáslavi neschvaluje přihlášení pana Romana M., spolu s nezletilou dcerou, jako spolubydlící osoby paní 

Moniky K. v sociálním bytě v sociálním bytě č. 14, v č.p. 939, ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi. 

 
RM/3/18/2022                                         Schválení podání žádosti o dotaci a souhlas s přijetím dotace pro Městské muzeum a knihovnu Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje, aby příspěvková organizace Městské muzeum a knihovna Čáslav, IČ: 00472867, podala 

žádost o dotaci v programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví: ISO II/D – Preventivní ochrana 

před nepříznivými vlivy prostředí na nákup vitrín do stále expozice kamnových kachlů a restaurování 10 ks lidových 

podmaleb na skle. 

V případě obdržení je příspěvková organizace města, Městské muzeum a knihovna Čáslav, IČ: 00472867, oprávněna 

tuto dotaci přijmout, vitríny budou majetkem příspěvkové organizace.  

 
DOPORUČENÍ ZM  

RM/3/19/2022                                                                                 Odkup pozemku pod chodníkem (součást pozemku p.č. 1776/36) v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje odkup pozemku pod chodníkem, který je součástí pozemku p.č. 1776/36 o celkové 

výměře 311 m2, nacházející se v k.ú. Čáslav, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Kutná Hora, od paní Dagmar R. bytem Čáslav, z důvodu uvedeném v důvodové zprávě. 

 

 

 

 

 

 



RM/3/20/2022                                                                                                                                                   1. Zrušení usnesení č.  RM/397/2022;  

                 2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB a Dohoda o umístění stavby na pozemcích p.č. 651/1, 658/30 a 658/32 vše v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi  

1) ruší své usnesení č. RM/397/2022 ze dne 07.09.2022; 

2) schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby na pozemcích p.č. 

651/1, 658/30 a 658/32 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. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení 

věcného břemene v celkové výši 32.900, - Kč + platná sazba DPH.  
 

RM/3/21/2022     Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB a Dohoda o umístění stavby na pozemcích p.č. 1202/13 a 1202/22 vše v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby na 

pozemcích p.č. 1202/13 a 1202/22, 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 Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02. Smluvní strany se dohodly na jednorázové 

úplatě za zřízení věcného břemene v celkové výši 21.100, - Kč + platná sazba DPH. 
 

RM/3/22/2022                                   Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB a Dohoda o umístění stavby na pozemku p.č. 862/6 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby na 

pozemku p.č. 862/6, 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. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení 

věcného břemene v celkové výši 28.800, - Kč + platná sazba DPH. 
 

DOPORUČENÍ ZM  

RM/3/23/2022                                                                                                                                              Upravené Rozpočtové opatření č. 5/2022 

Rada města Čáslavi   

1) ruší usnesení č. RM/442/2022 přijaté na jednání dne 19.10.2022; 

2) doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2022 Města Čáslavi dle předloženého návrhu a 

bere na vědomí přílohu č. 1 a č. 2. 
 

                 Příjmy  

Položka Ukazatel     
Schválený 

rozpočet 
Změny rozpočtu Upravený rozpočet  

1xxx Celkem za třídu Daňové příjmy 203 000 000,00 79 718 083,83 282 718 083,83  

2xxx Celkem za třídu Nedaňové příjmy 36 595 000,00 9 471 745,28 46 066 745,28  

3xxx Celkem za třídu Kapitálové příjmy 364 000,00 130 800,00 494 800,00  

4xxx Celkem za třídu Přijaté transfery 26 500 000,00 24 199 481,96 50 699 481,96  

 Celkem Příjmy 266 459 000,00 113 520 111,07 379 979 111,07  

 

 

Výdaje 

 

Položka Ukazatel     
Schválený 

rozpočet 
Změny rozpočtu Upravený rozpočet  

5xxx Celkem za třídu Běžné výdaje 224 694 450,00 208 735 713,14 433 430 163,14  

z toho:              

5331     MŠ - provozní příspěvek 4 953 000,00 725 000,00 5 678 000,00  

5331     ZŠ Náměstí - provozní příspěvek 3 951 000,00 1 285 967,00 5 236 967,00  

5331     ZŠ Masarykova - provozní příspěvek 3 201 000,00 690 000,00 3 891 000,00  

5331     ZŠ Sadová - provozní příspěvek 4 777 000,00 2 140 700,00 6 917 700,00  

5331     ZUŠ - provozní příspěvek 951 000,00 0,00 951 000,00  

5331 
    

Muzeum a knihovna - provozní 

příspěvek 
8 694 000,00 651 814,00 9 345 814,00  

5331     DDaM - provozní příspěvek 1 180 000,00 0,00 1 180 000,00  

5331 
    

Městská nemocnice - provozní 

příspěvek 
15 000 000,00 48 843 406,00 63 843 406,00  

5331     Domov důchodců - provozní příspěvek 7 000 000,00 3 000 000,00 10 000 000,00  

5221     Anima - provozní příspěvek 5 700 000,00 1 500 000,00 7 200 000,00  

5213     Dusíkovo divadlo - dotace 6 200 000,00 258 000,00 6 458 000,00  

5213     Čáslavská servisní - dotace 6 000 000,00 3 500 000,00 9 500 000,00  

6xxx Celkem za třídu Kapitálové výdaje 38 505 200,00 40 155 028,41 78 660 228,41  

z toho:              

6351 
    

Městská nemocnice -investiční 

příspěvek 
0,00 2 356 950,00 2 356 950,00  

  Celkem Výdaje 263 199 650,00 248 890 741,55 512 090 391,55  

  Saldo: příjmy - výdaje -132 111 280,48 
 

   



Financování 

Položka Ukazatel     
Schválený 

rozpočet 
Změny rozpočtu Upravený rozpočet  

8xxx Celkem za třídu Financování -3 259 350,00 135 370 630,48 132 111 280,48  

 Celkem Financování -3 259 350,00 135 370 630,48 132 111 280,48  
 

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněny na internetu viz https://monitor.statnipokladna.cz   
 

 
RM/3/24/2022                                                                                                                                    Návrh na stanovení platu ředitele MěN Čáslav 

Rada města Čáslavi určuje plat MUDr. Ctiboru Provazníkovi, pověřenému řediteli Městské nemocnice Čáslav, IČ: 

00873764, s účinností od 21.10.2022, dle důvodové zprávy.  

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/3/25/2022                                                                                                                                                                       „Dětská skupina Grand“  

- Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 92/2022 mezi Městem Čáslav a firmou Vestaj 

s r.o., IČ 27213901 se sídlem Chrást 45, 284 01 Kutná Hora na akci „Dětská skupina Grand“, dle důvodové zprávy.  

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/3/26/2022                                                          „Demolice budov bez č.p. v areálu Prokopa Holého v Čáslavi stojící na parc. č. 3443 a 3444“ 

– Návrh firem na obeslání výzvou k podání nabídky 

Rada města Čáslavi schvaluje 

1) zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Demolice budov bez č.p. v areálu Prokopa Holého 

v Čáslavi stojící na parc. č. 3443 a 3444“ formou otevřené výzvy dle Směrnice S-02, která upravuje postup při 

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

2) aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány výzvou k podání nabídky.  

 
RM/3/27/2022                                                                                                                                                                                         Zřízení komisí 

Rada města Čáslavi zřizuje komise pro 

- kulturu, regeneraci kulturních památek, spolkovou činnost a cestovní ruch; 

- nakládání s nemovitým majetkem;  

- občanské záležitosti; 

- projednávání přestupků; 

- sportovní; 

- zdravotnictví a sociální služby. 

 
DOPORUČENÍ ZM  

RM/3/28/2022                                                                                                                                                    Výše odměny neuvolněného místostarosty 
Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje měsíční odměnu pro neuvolněného člena Zastupitelstva města Čáslavi 

vykonávajícího funkci místostarosty – MUDr. Ervina Petrikoviče z účinností od 16.11.2022, ve výši dle důvodové 

zprávy. 

V případě budoucích změn v obsazení této funkce bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.  

  

 

 

 

 

 

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

https://monitor.statnipokladna.cz/

