
 

 
                                   

 

Číslo jednací: MěÚ/75148/2022/SEK 

Nově zvolená Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ ze 7. zasedání v roce 2022 konaného ve středu 14.12.2022 

 
RM/7/82/2022                                                                                                                        __                                                       Program zasedání 
Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
Schválení programu jednání 

Kontrola plnění usnesení z jednání rady města 30.11.2022 

Schválení Smlouvy o výkonu autorského dozoru při Zpracování projektové dokumentace a výstavbě MŠ Čáslav 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Pravidelné blokové čištění místních komunikací v Čáslavi na rok 2023 – 2025 - Zahájení výběrového řízení 

Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zajištění svozu a likvidace směsného komunálního odpadu a úklidu kontejnerových stanovišť uzavřené dne 

31.10.2014 

Schválení mimořádných odměn pro ředitele příspěvkových organizací města 

Revize č. 1_Směrnice S-02 - Postup při zadávání veřejných zakázek 

Revize č. 1_Metodický pokyn č. 1_2022 - Postup při zadávání veřejných zakázek 

Ukončení Smlouvy č. S/100163/O000178/001/2005 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu a jeho složek od obyvatel města 

Čáslavi 

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu auta na odvoz odpadků (PIAGGIO) 

Změna územního plánu k části pozemku p.č. St. 357 v k.ú. Čáslav_SVJ Pražská 

DOPORUČENÍ ZM Záměr prodeje pozemku p.č. St. 1563/1 v k.ú. Čáslav_SVJ Dusíkova 

Schválení Smlouvy o zřízení VB na pozemcích p.č. 660/9, 664/2, 666/3 v k.ú. Čáslav_ČEZ_ul. Tyršova 

Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB a Dohody o umístění stavby_Váchov etapa III. 

Snížení měsíčního nájmu - spol. Autoservis Nedorost s.r.o. 

Schválení čerpání rezervního fondu a fondu odměn - DDM Čáslav 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Dodávka reagencií a provozního spotřebního materiálu vázané na výpůjčku koagulometru pro MěN Čáslav - Výběr dodavatele 

Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru pro MěN Čáslav 

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

Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru pro Domov důchodců Čáslav 

 

DODATEČNÉ ZPRÁVY: 

Schválení uspořádání Novoročního ohňostroje města Čáslavi 

Zrušení (rozdělení) Komise pro kulturu, regeneraci kulturních památek, spolkovou činnost a cestovní ruch + Jmenování (dalšího) člena Sportovní 

komise 

Souhlas zřizovatele s převedením zůstatku investičního příspěvku na příspěvek provozní v MěN Čáslav 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Tisk a distribuce Čáslavských novin – Výběr zhotovitele 
 

RM/7/83/2022                          Schválení Smlouvy o výkonu autorského dozoru při Zpracování projektové dokumentace a výstavbě MŠ Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření smlouvy, jejímž předmětem je výkon autorského dozoru při zpracování 

projektové dokumentace a výstavba Mateřské školy Čáslav mezi městem Čáslav a autorem studie Mateřské školy Black 

n' Arch, s. r. o., IČ: 06450415, se sídlem: Na zlatě 2835/3, Stodůlky, 158 00 Praha 5. 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/7/84/2022                                                                                 Pravidelné blokové čištění místních komunikací v Čáslavi na rok 2023 – 2025  

- Zahájení výběrového řízení 

Rada města Čáslavi schvaluje 

1) zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pravidelné blokové čištění místních komunikací 

v Čáslavi na rok 2023 – 2025“ 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) zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pravidelné blokové čištění místních komunikací v 

Čáslavi na rok 2023 – 2025“; 

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

4) členy hodnotící komise ve složení, které je uvedeno v důvodové zprávě. 
 

RM/7/85/2022                                                  Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zajištění svozu a likvidace směsného komunálního odpadu 

a úklidu kontejnerových stanovišť uzavřené dne 31.10.2014 

Rada města Čáslavi schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění svozu a likvidaci směsného komunálního odpadu a 

úklidu kontejnerových stanovišť, uzavřené dne 31.10.2014, mezi objednatelem - sdružením zadavatelů:  
Město Kutná Hora, IČ: 00236195, se sídlem: Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora a Městem Čáslav, IČ: 

00236021, se sídlem: nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1, 286 01 Čáslav-Staré Město a zhotovitelem MVE PLUS s.r.o., IČ: 

25102214, se sídlem: Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, týkající se rozšíření položky za svoz odpadů papíru a plastů. 
 



RM/7/86/2022                                                                                   Schválení mimořádných odměn pro ředitele příspěvkových organizací města 

Rada města Čáslavi schvaluje mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací města podle důvodové zprávy. 

Odměny budou vyplaceny v nejbližším výplatním termínu z prostředků jednotlivých zařízení. 
 
RM/7/87/2022                                                                                                  Revize č. 1 Směrnice S-02 - Postup při zadávání veřejných zakázek 

Rada města Čáslavi schvaluje Revizi č. 1 Směrnice S–02, ze dne 2.12.2022, která upravuje postup při zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 
 
RM/7/88/2022                                                                               Revize č. 1 Metodický pokyn č. 1/2022 - Postup při zadávání veřejných zakázek 

Rada města Čáslavi schvaluje Revizi č. 1 Metodického pokynu (MP) č. 1/2022 pro organizace města ze dne 2.12.2022, 

který upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 
 
RM/7/89/2022                                                                                                                             Ukončení Smlouvy č. S/100163/O000178/001/2005 

na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu a jeho složek od obyvatel města Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje ukončení Smlouvy č. S/100163/O000178/001/2005 na zajištění odvozu a uložení tuhého 

komunálního odpadu a jeho složek od obyvatel města Čáslavi (dále jen „Smlouva“) ve znění pozdějších dodatků se 

společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 49356089, se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, dle 

důvodové zprávy. 
 
RM/7/90/2022                                                                           Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu auta na odvoz odpadků (PIAGGIO) 

Rada města Čáslavi schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu ze dne 01.02.2022 k „Nákladnímu automobilu 

sklápěčkového tov. zn. PIAGGIO, RZ 3SK 4845 vč. příslušenství a přípojného vozidla RZ 3SI 5600“ od společnosti 

Čáslavská servisní, s.r.o., nám. J. Žižky z Trocnova 74, Čáslav, IČ 264 89 678 dle důvodové zprávy. 
 
RM/7/91/2022                                                                            Změna územního plánu k části pozemku p.č. St. 357 v k.ú. Čáslav - SVJ Pražská 

Rada města Čáslavi schvaluje podání žádosti o změnu územního plánu, k části pozemku p.č. St. 357 o výměře 1.567 m2 

v k.ú. Čáslav, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001.  
 

DOPORUČENÍ ZM  

RM/7/92/2022                                                                                                 Záměr prodeje pozemku p.č. St. 1563/1 v k.ú. Čáslav_SVJ Dusíkova 

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

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. St. 1563/1 o výměře 211 m2 v k.ú. Čáslav, zapsaný 

u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, SVJ v č.p. 1237 a č.p. 

1238, Dusíkova, Čáslav, IČ: 2056160, se sídlem Dusíkova 1238/20, 286 01 Čáslav, úplatně za cenu 100,- Kč + platná 

sazba DPH + náklady na realizaci. 
 
RM/7/93/2022                                         Schválení Smlouvy o zřízení VB na pozemcích p.č. 660/9, 664/2, 666/3 v k.ú. Čáslav_ČEZ_ul. Tyršova 

Rada města Čáslavi schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6028261, Čáslav Tyršova, na 

pozemcích p.č. 660/9, 664/2 a 666/3 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 22.300, - Kč + platná sazba DPH. 
 
RM/7/94/2022                                             Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB a Dohody o umístění stavby - Váchov etapa III. 

Rada města Čáslavi schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 

IE-12-6011044/VB/01, Čáslav Váchov etapa III., na pozemcích v ulicích „Filipovská, Jar. Vrchlického, Mat. Ulického“ 

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 53.830, - Kč + platná sazba DPH. 
 
RM/7/95/2022                                                                                                                Snížení měsíčního nájmu - spol. Autoservis Nedorost s.r.o. 

Rada města Čáslavi schvaluje snížení měsíčního nájmu o 50% společnosti Autoservis Nedorost, s.r.o., IČ: 27212777, 

se sídlem: Žitná 1583, 286 01 Čáslav, pro nemožnost plnohodnotně využívat pronajatý prostor k podnikání za měsíce 

leden 2023, únor 2023 a březen 2023, z důvodu postupné likvidace části budovy bez č.p. na st.p.č 3443 a 3444. 
 
RM/7/96/2022                                                                                                   Schválení čerpání rezervního fondu a fondu odměn - DDM Čáslav 

Rada města Čáslavi schvaluje čerpání rezervního fondu a fondu odměn Domu dětí a mládeže, IČ: 70566399, se sídlem: 

Jeníkovská 222, 286 01 Čáslav, okres Kutná Hora, dle důvodové zprávy. 

 

 

 

 
 



Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/7/97/2022                                Dodávka reagencií a provozního spotřebního materiálu vázané na výpůjčku koagulometru pro MěN Čáslav 

 - Výběr dodavatele 

Rada města Čáslavi schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu: „Dodávka reagencií a provozního 

spotřebního materiálu vázané na výpůjčku koagulometru pro Městskou nemocnici Čáslav“ uchazeče Werfen Czech, 

s.r.o., IČ: 24206181, se sídlem: Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10, dle důvodové zprávy. 
 

RM/7/98/2022                                                                                                             Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru pro MěN Čáslav 

Rada města Čáslavi souhlasí, podle § 27, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, s přijetím věcného daru od NADACE KŘIŽOVATKA – 5 ks Baby senzorů pro Městskou 

nemocnici Čáslav, v celkové hodnotě cca 15.000 Kč, dle důvodové zprávy. 
 

RM/7/99/2022                                                                                                                                                               Prodloužení nájemních smluv 

v domech č.p. 574 v ul. Filipovská, v č.p. 640 v ul. Boženy Němcové a v č.p. 939 v ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje prodloužení nájemních smluv stávajícím nájemníkům v domech č.p. 574 v ul. Filipovská, 

v č.p. 640 v ul. Boženy Němcové a v č.p. 939 v ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi za podmínek uvedených v důvodové 

zprávě.  
 

RM/7/100/2022                                                                                      Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru pro Domov důchodců Čáslav 

Rada města souhlasí, podle § 27, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, s přijetím sponzorského věcného daru od pana Pavla Z., pro Domov důchodců Čáslav - 1 ks 

lednice značky Bosch, dle důvodové zprávy. 
 

RM/7/101/2022                                                                                                              Schválení uspořádání Novoročního ohňostroje města Čáslavi 

Rada města Čáslavi schvaluje uspořádání Novoročního ohňostroje dne 1.1.2023 v 18.00 hodin, na náměstí Jana Žižky 

z Trocnova, Čáslav, dle důvodové zprávy. 
 

RM/7/102/2022                                  Zrušení (rozdělení) Komise pro kulturu, regeneraci kulturních památek, spolkovou činnost a cestovní ruch  

                                                                                                                                                                Jmenování (dalšího) člena Sportovní komise 

Rada města Čáslavi 

1. zrušuje  

a) část usnesení č. RM/3/27/2022 ze dne 2.11.2022, konkrétně Komisi pro kulturu, regeneraci kulturních památek, 

spolkovou činnost a cestovní ruch; 

b) bod a) usnesení č. RM/5/43/2022;  

c) bod a) usnesení č. RM/6/81/2022 

2.   zřizuje 

a) Komisi pro regeneraci kulturních památek; 

b) Komisi pro kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch 

3.   jmenuje 

a) předsedu Komise pro regeneraci kulturních památek: Mgr. Jiřího Žaloudka a členy komise: Bc. Jiřinu Koženou, Ing. 

Lucii Bilou, Mgr. Jindřišku Černochovou, Ing. arch. Ivetu Merunkovou, Mgr. Filipa Velímského Ph.D., Bc. Michaelu 

Dvořákovou, DiS., Bc. Lukáše Janotu;  

b) předsedkyni Komise pro kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch: Ing. Zdeňku Nezbedovou a členy komise: Mgr. 

Václava Drdu, Bc. Filipa Jerieho, Vojtěcha Nezbedu, Mgr. Davida Nykodýma, Mgr. Tomáše Ouředníka, Barboru 

Palánovou, MgA. Michala Stracha; 

I.          jmenuje člena Sportovní komise: pana Tomáše Burdu. 
 

RM/7/103/2022                                          Souhlas zřizovatele s převedením zůstatku investičního příspěvku na příspěvek provozní v MěN Čáslav 

Rada města Čáslavi souhlasí s převedením zůstatku investičního příspěvku ve výši 1.901.619,74 Kč na příspěvek 

provozní v Městské nemocnici Čáslav, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě.  
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

RM/7/104/2022                                                                                                                                                       Tisk a distribuce Čáslavských novin  

– Výběr zhotovitele 

Rada města Čáslavi schvaluje 

a) společnost Studio Press s.r.o., IČ: 61682331, se sídlem: Na Kapslovně 2770, 130 00 Praha 3; jako zhotovitele veřejné 

zakázky malého rozsahu „Tisk a distribuce Čáslavských novin“;  

b) uzavření Smlouvy o dílo na tisk a distribuci Čáslavských novin s vybraným zhotovitelem; 

b) roční výrobu - 11x vydání, počet ks / měsíc - variantu 2 (náklad 9 000 ks). 

 

 

 

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


