
 

 
                                  Číslo jednací: MěÚ/45537/2022/SEK 

 

Rada města Čáslavi 

 

USNESENÍ z 26. zasedání v roce 2022 konaného ve středu 7.9.2022 
 
RM/389/2022                                                                                                                        __                                                        Program zasedání 
Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 

V. Málek přednesl program dnešního zasedání. 
Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z RM – 24.8.2022 a MRM – 31.8.2022 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav - rekonstrukce lávky pro pěší v ul. R. Těsnohlídka“ - Zahájení zadávacího řízení 

Podlimitní veřejná zakázka 

„Čáslav - nový přechod v ul. Žacká, stavební úprava přechodu v ul. Jeníkovská a nová podélná stání v ul. Dusíkova“ - Uzavření Dodatku č. 2 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

„Čáslav - zimní údržba 2022-2023 - Výběr zhotovitele 

Prodej dvou kusů lamp veřejného osvětlení v ul. Pod Nádražím 

Schválení použití znaku Města Čáslavi 

Převod užívacích práv nájmu k bytu č. 20 v č.p. 440 v ul. B. Němcové v Čáslavi 

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa u č.p. 319/9 v ul. Husova v Čáslavi 

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 zřízení věcného břemene-služebnosti na pozemku p.č. 1981 v k.ú. Čáslav 

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

Přidělení bytu DPS č. 17 v č.p. 1709 v ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Přidělení bytu DPS č. 20 v č.p. 1710 v ul. Generála Eliáše v Čáslavi 
 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Přidělení bytu DPS č. 15 v č.p. 1710 v ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy 

myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/390/2022                                                                                                                „Čáslav - rekonstrukce lávky pro pěší v ul. R. Těsnohlídka“  

- Zahájení zadávacího řízení 

Rada města Čáslavi  

1) schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Čáslav - rekonstrukce lávky pro pěší v 

ul. R. Těsnohlídka“ 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) schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Čáslav - rekonstrukce lávky pro pěší v ul. R. Těsnohlídka“ 

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

nabídky. 
  

Podlimitní veřejná zakázka 

RM/391/2022                  „Čáslav - nový přechod v ul. Žacká, stavební úprava přechodu v ul. Jeníkovská a nová podélná stání v ul. Dusíkova“  

- Uzavření Dodatku č. 2 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 92/2022 mezi Městem Čáslav a společností 

SILNICE ČÁSLAV s.r.o., IČ 28447085, se sídlem Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, na akci „Čáslav – nový přechod 

v ul. Žacká, stavební úprava přechodu v ul. Jeníkovská a nová podélná stání v ul. Dusíkova“, dle důvodové zprávy. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/392/2022                                                                                                                                                            „Čáslav - zimní údržba 2022-2023  

- Výběr zhotovitele  
Rada města Čáslavi  

1) schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Čáslav – zimní údržba 2022/2023“ uchazeče AVE CZ 

odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 49356089, 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.  

 
RM/393/2022                                                                                                          Prodej dvou kusů lamp veřejného osvětlení v ul. Pod Nádražím 

Rada města Čáslavi schvaluje prodej dvou kusů lamp veřejného osvětlení umístěných na soukromém pozemku parc. č. 

612/10 a parc. č. 612/11 v ul. Pod Nádražím v Čáslavi, kdy kupující bude společnost Maso Čáslav s.r.o., IČ: 26493268, 

zastoupenou jednateli panem Pavlem D. a panem Milanem M. 

  



RM/394/2022                                                                                                                                                  Schválení použití znaku Města Čáslavi 
Rada města Čáslavi schvaluje použití znaku Města Čáslavi na dresech sportovního klubu Šipkařská banda Čáslav, se 

sídlem v ul. Za Humny 290, 285 75 Žehušice, zastoupeným předsedou Ing. Markem J., dle předložené žádosti. 

 
RM/395/2022                                                                                Převod užívacích práv nájmu k bytu č. 20 v č.p. 440 v ul. B. Němcové v Čáslavi 

Rada města Čáslavi neschvaluje převod užívacích práv nájmu k bytu č. 20 v č. p. 440 v ul. Boženy Němcové v Čáslavi, 

na pana Rudolfa B., bytem Vlkaneč.  

 
RM/396/2022                                                                                       Zřízení vyhrazeného parkovacího místa u č.p. 319/9 v ul. Husova v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje zřízení vyhrazeného parkovacího místa u č.p. 319/9 v ul. Husova v Čáslavi, pro žadatele 

pana Jana P., pro parkování vozidel zákazníků prodejny „Železářství Piskačovi“ 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/397/2022                                                                                                                       Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

a Dohoda o umístění stavby na pozemcích p.č. 651/1, 658/30 a 658/32 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. 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 28.900, - Kč + platná sazba DPH. 

 
RM/398/2022                                                                        Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti na pozemku p.č. 1981 v k.ú. Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 1981, 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 GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, v souladu 

se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 25.06.2021 v rozsahu dle geometrického plánu č. 

3453-829/2022 v celkové výměře 1,02 bm. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene 

v celkové výši 1.000, - Kč + platná sazba DPH. 

 
RM/399/2022                                                                                             Přidělení sociálního bytu v č.p. 288 v ul. Masarykova v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení sociálního bytu v č.p. 288, v ul. Masarykova v Čáslavi, paní Andree Č., na dobu 

určitou – 1 rok, dle důvodové zprávy.   

 
RM/400/2022                                                                                                   Přidělení bytu DPS č. 17 v č.p. 1709 v ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 17, v domě s pečovatelskou službou, v č.p. 1709, v ul. 

Generála Eliáše v Čáslavi, paní Evě Ch., na dobu určitou – 2 roky, dle důvodové zprávy. 
 

RM/401/2022                                                                                                   Přidělení bytu DPS č. 20 v č.p. 1710 v ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 20, v domě s pečovatelskou službou, v č.p. 1710, v ul. 

Generála Eliáše v Čáslavi, panu Jiřímu K., na dobu určitou – 2 roky, dle důvodové zprávy. 

 
RM/402/2022                                                                                                   Přidělení bytu DPS č. 15 v č.p. 1710 v ul. Generála Eliáše v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 15, v domě s pečovatelskou službou, v č.p. 1710, v ul. 

Generála Eliáše v Čáslavi, panu Davidu S., na dobu určitou – 2 roky, dle důvodové zprávy. 

 
RM/403/2022                                                       Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuce plomb 

a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu 

a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 

ve znění pozdějších předpisů, číslo smlouvy (DMS): 428-2022-16233, uzavřenou smluvními stranami Město Čáslav, IČ: 

00236021, se sídlem nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav a Ministerstvem zemědělství ČR, IČ: 00020478, se 

sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město, dle důvodové zprávy.  

 

 

 

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


