
                               

     
Číslo jednací: MěÚ/28943/2021/SEK 

 

 

Rada města Čáslavi 

 

USNESENÍ z 23. zasedání konaného ve středu 15.9.2021 

 
RM/404/2021                                                                                                                    __                                                            Program zasedání 
Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Schválení programu jednání 

Ředitelka Městské nemocnice Čáslav – jmenování do funkce 

Kontrola plnění usnesení z jednání RM /30.8.2021/  

Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek v rámci grantového řízení Nadace ČEZ Podpora regionů 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – zimní údržba 2021/2022“ – Výběr zhotovitele 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav – oprava potrubí u Sokolovny“ – Výběr zhotovitele 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav  - oprava povrchů MK v ul. Čeplova a ul. Lípová“ - 1. část VZ – „Oprava povrchů MK v ul. Čeplova“ - Uzavření dohody o spolupráci 

ke Smlouvě o dílo 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Restaurování Klasicistní kamenné kašny se čtyřmi sochami v Čáslavi na náměstí Jana Žižky z Trocnova“ – Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o dílo 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Oprava pochozí střechy – ZŠ Čáslav, Sadová 1756“ – Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

Prolongace Dodatku č. 30 ke Smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu a jeho složek od obyvatel města Čáslavi 

Uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – st.p.č. 660/9 v ul. Jablonského v Čáslavi 

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa – v ul. Jablonského u č.p. 382/7 

Úplná uzavírka pozemní komunikace v ul. Pražská a úplná uzavírka místní komunikace v ul. Kaunického 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14, v č.p. 1908, v ul. Prokopa Holého v Čáslavi 

Přidělení bytu č. 2, v č.p. 86, v ul. Přemysla Otakara II. v Čáslavi 

Přidělení bytu č. 10 v DPS. č.p. 1709 v ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Přidělení bytu č. 14 v DPS č.p. 1710 v ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Směna bytu č. 3 v DPS č.p. 441 v ul. Svatopluka Čecha v Čáslavi za byt č. 14 v DPS č.p. 1710 v ul. Generále Eliáše v Čáslavi 

Mimořádné přidělení sociálního bytu č. 7 v č.p. 288 v ul. Masarykova v Čáslavi 

Přidělení sociálního bytu č. 10 v č.p. 288 v ul. Masarykova v Čáslavi 

Schválení čerpání finančních prostředků z fondu investic ZUŠ  J. L. Dusíka Čáslav 

Schválení změny odpisového plánu pro rok 2021 Městského muzea a knihovny Čáslav 

Výběrové řízení – jednatel/ka společnosti Čáslavská servisní, s.r.o. 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Veřejná zakázka – jednací řízení bez uveřejnění 

„3. etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 4 – repase hodnotných prvků interiéru v hlavním sálu budovy divadlu (JŘBU) – Výběr 

zhotovitele 

Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ Čáslav, Masarykova 357 

RŮZNÉ: 

Informativní zpráva: Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci 

v ul. Chrudimská a v ul. Vrchovská, přechodná úprava provozu a úplná uzavírka části místní komunikace v ul. Pod Nádražím a přilehlých 

místních komunikaci 

 

 

RM/405/2021                                                                                                              Ředitelka Městské nemocnice Čáslav – jmenování do funkce 

Rada města Čáslavi jmenuje do funkce ředitelky Městské nemocnice Čáslav MUDr. Mgr. Ditu Mlynářovou, za 

podmínek uvedených v důvodové zprávě a stanoví plat, dle předloženého návrhu. Zároveň ukládá starostovi města 

sjednat s paní Mlynářovou 6měsíční zkušební lhůtu. 

 
 

 

                                                                                                                                                    Kontrola plnění usnesení z jednání RM /30.8.2021/ 

Rada města Čáslavi bere na vědomí plnění usnesení z jednání rady města ze dne 30.8.2021. 

 
 

 

RM/406/2021                                      Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek v rámci grantového řízení Nadace ČEZ Podpora regionů 

Rada města Čáslavi: 

1) souhlasí s podáním žádosti o nadační příspěvek v rámci grantového řízení Nadace ČEZ Podpora regionů na akci 

„Vybavení pro výstavní, edukační a výtvarnou činnost městské knihovny v Čáslavi“, jejímž žadatelem je příspěvková 

organizace města Městské muzeum a knihovna Čáslav, IČ: 004 72 867, se sídlem: Husova 291, 286 01 Čáslav, 

2) souhlasí, že je příspěvková organizace města Městské muzeum a knihovna Čáslav, IČ: 004 72 867, se sídlem: 

Husova 291, 286 01 Čáslav, oprávněna přijmout nadační příspěvek do svého majetku. 



 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/407/2021                                                                                                                                                       „Čáslav – zimní údržba 2021/2022“  

– Výběr zhotovitele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Čáslav – zimní údržba 2021/2022“ uchazeče AVE CZ 

odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 493 56 089, se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, který podal nabídku 

s nejnižší nabídkovou cenou, 

2) schvaluje uzavření příslušné smlouvy s vybraným zhotovitelem v souladu se závazným návrhem smlouvy 

obsaženým v nabídce vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu.  
 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/408/2021                                                                                                                                                 „Čáslav – oprava potrubí u Sokolovny“  

– Výběr zhotovitele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Čáslav – oprava potrubí u Sokolovny“ dle směrnice č. 

1/2019, která upravuje postup při pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, z důvodů uvedených v důvodové zprávě, 

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.  
 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/409/2021                                „Čáslav  - oprava povrchů MK v ul. Čeplova a ul. Lípová“ 1. část VZ – „Oprava povrchů MK v ul. Čeplova“  

- Uzavření Dohody o spolupráci ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dohody o spolupráci ke smlouvě o dílo č. 71/2021 mezi Městem Čáslav, 

společností SILNICE ČÁSLAV s.r.o., IČ: 284 47 085, se sídlem Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice a společností 

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč,  a.s., IČ: 463 56 967, se sídlem: Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora na 

akci „Čáslav – oprava povrchů MK v ul. Čeplova a ul. Lípová“, 1. část VZ - ,,Oprava povrchů MK v ul. Čeplova“.  
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/410/2021                                   „Restaurování Klasicistní kamenné kašny se čtyřmi sochami v Čáslavi na náměstí Jana Žižky z Trocnova“  

– Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s BcA. Danielem Bartošem, IČ: 651 90 629, se 

sídlem: Svitavská 634/26, 568 02 Svitavy, dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování Klasicistní 

kamenné kašny se čtyřmi sochami v Čáslavi na náměstí Jana Žižky z Trocnova“, dle důvodové zprávy. 
 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/411/2021                                                                                                                           „Oprava pochozí střechy – ZŠ Čáslav, Sadová 1756“  

– Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a k Dodatku č. 1 s firmou Realitní a stavební 

společnost s.r.o., IČ: 414 32 037, se sídlem: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno, dodavatelem veřejné zakázky 

malého rozsahu „Oprava pochozí střechy – ZŠ Čáslav, Sadová 1756“, dle důvodové zprávy. 
 

 

RM/412/2021                                                 Prolongace Dodatku č. 30 ke Smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu 

a jeho složek od obyvatel města Čáslavi  
Rada města Čáslavi schvaluje prolongaci Dodatku č. 30 ke Smlouvě č. S/100163/OT000178/001/2005 na zajištění 

odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu a jeho složek od obyvatel města Čáslavi, uzavřeného dne 6.4.2021 se 

spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 493 56 089, se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 ke 

Smlouvě č. S/100163/OT000178/001/2005 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu a jeho složek od 

obyvatel města Čáslavi, uzavřené dne 8.12.2004, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě.  

 
RM/413/2021                                                       Uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě 

– st.p.č. 660/9 v ul. Jablonského v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 

soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) na pozemku st.p.č. 660/9, ul. Jablonského v Čáslavi, zapsaného na LV č. 

10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, se 

společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem: Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 405 02. 
 

 

 

 

 



RM/414/2021                                                                                            Zřízení vyhrazeného parkovacího místa – v ul. Jablonského u č.p. 382/7 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení vyhrazeného parkovacího místa v ul. Jablonského u č.p. 382/7 v Čáslavi, pro 

žadatele pana J. H. v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi č. 4/2019, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství v platném znění na dobu 5 ti let.  
 

RM/415/2021                                    Úplná uzavírka pozemní komunikace v ul. Pražská a úplná uzavírka místní komunikace v ul. Kaunického 

Rada města Čáslavi, jako zástupce vlastníka místní komunikace v ul. Kaunického v Čáslavi,  

1) souhlasí s přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou pozemní komunikace v ul. Pražská v Čáslavi, z důvodu 

opravy havarijního stavu vodovodního řádu, 

2) souhlasí s přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou místní komunikace v ul. Kaunického v Čáslavi, 

z důvodu obnovy vodovodního řádu, za podmínek uvedených v důvodové zprávě, 

3) souhlasí s objízdnými trasami dle přiložených situací. 
 

RM/416/2021                                                                    Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14, v č.p. 1908, v ul. Prokopa Holého v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14, v č.p. 1098, v ul. Prokopa Holého v Čáslavi, 

paní Š. R., za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  
 

RM/417/2021                                                                                                       Přidělení bytu č. 2, v č.p. 86, v ul. Přemysla Otakara II. v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení bytu č. 2, v č.p. 86, v ul. Přemysla Otakara II. v Čáslavi a uzavření nájemní 

smlouvy panu M. H., za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  
 

RM/418/2021                                                                                                  Přidělení bytu č. 10 v DPS č.p. 1709 v ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 10 v domě s pečovatelskou službou č.p. 1709, v ul. 

Generála Eliáše v Čáslavi, paní E. K., na dobu určitou, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
 

RM/419/2021                                                                                                   Přidělení bytu č. 14 v DPS č.p. 1710 v ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 14 v domě s pečovatelskou službou č.p. 1710, v ul. 

Generála Eliáše v Čáslavi, paní B. T., na dobu určitou, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
 

RM/420/2021      Směna bytu č. 3 v DPS č.p. 441 v ul. Svatopluka Čecha v Čáslavi za byt č. 14 v DPS č.p. 1710 v ul. Generále Eliáše v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje směnu bytu č.3 v domě s pečovatelskou službou č.p. 441 v ul. Svatopluka Čecha v 

Čáslavi, za byt č. 14 v domě s pečovatelskou službou č.p. 1710 v ul. Generála Eliáše v Čáslavi paní  B. T. a panu V. 

B., za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
 

RM/421/2021                                                                                Mimořádné přidělení sociálního bytu č. 7 v č.p. 288 v ul. Masarykova v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje mimořádné přidělení sociálního bytu č. 7 v domě č.p. 288, v ul. Masarykova v Čáslavi, 

panu R. O., na dobu určitou – 1 rok, z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 
 

RM/422/2021                                                                                                 Přidělení sociálního bytu č. 10 v č.p. 288 v ul. Masarykova v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení sociálního bytu č. 10 v domě č.p. 288, v ul. Masarykova v Čáslavi, paní M. 

Č., na dobu určitou – 1 rok, z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 
 

RM/423/2021                                                                          Schválení čerpání finančních prostředků z fondu investic ZUŠ J. L. Dusíka Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje čerpání finančních prostředků z fondu investic Základní umělecké školy J. L. Dusíka 

Čáslav, IČ: 708 70 012, se sídlem: Jeníkovská 222, Čáslav, dle důvodové zprávy. 
 

RM/424/2021                                                                    Schválení změny odpisového plánu pro rok 2021 Městského muzea a knihovny Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje změnu Odpisového plánu Městského muzea a knihovny Čáslav, IČ: 004 72 867, se 

sídlem: Husova 291, Čáslav, dle předložené žádosti. 
 

RM/425/2021                                                                                  Výběrové řízení na funkci jednatele / jednatelky spol. Čáslavská servisní s.r.o. 

Rada města Čáslavi schvaluje vyhlášení výběrového řízení na funkci jednatele/jednatelky společnosti Čáslavská 

servisní, s.r.o., z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 
 

Veřejná zakázka – jednací řízení bez uveřejnění 
RM/426/2021    „3. etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 4 – repase hodnotných prvků interiéru v hlavním sálu budovy 

divadlu (JŘBU)  

– Výběr zhotovitele 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje dodavatele veřejné zakázky s názvem „3. etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 4 – 

repase hodnotných prvků interiéru v hlavním sálu budovy divadla (JŘBU)“ uchazeče MgA. Jakuba Tlučhoře, IČ: 066 

25 525, se sídlem: Poštovní 181/7, Rudná; 

2) pověřuje starostu města uzavřením příslušné smlouvy s vybraným uchazečem.  
 

 

 



 

RM/427/2021                                                  Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ Čáslav, Masarykova 357 

Rada města Čáslavi souhlasí s přijetím účelově určeného finančního účelového daru pro Základní školu Čáslav, 

Masarykova 357, okres Kutná Hora, od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., na obědy dětem, dle předložené žádosti. 

 

 

 
 

 

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


