Město Český Brod
TISK č. 12
Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 13.12.2017
Pod Velkým vrchem - Smlouva o investičním příspěvku
Předkládá: Jakub Nekolný,
Zpracoval: Jaroslava Sahulová,
Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Aleš Kašpar, Tomáš Klinecký, Jana
Kulhánková, Vladimír Jakub Mrvík, Pavel Štěpán, Jana Marková, Jaroslava
Sahulová, Hana Dočkalová

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje:
- Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku od firmy Výstavba sítí Kolín, a.s. se
sídlem Polepy 235, 280 02 Kolín, IČO: 26115972. Návrh smlouvy je přílohou
originálu zápisu tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města pověřuje:
- starostu města Český Brod p. Bc. Jakuba Nekolného podpisem uvedené smlouvy
Důvodová zpráva:
1) Informace o materiálu pro RM (ZM)
Dne 24.7.2017 byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci akce "Český Brod, Výměna
vodovodu a kanalizace v ulici Pod Velkým vrchem". V rámci smlouvy se vyměňuje
vodovod, kanalizace, provede se nový živičný potah v celé šíři vozovky a předláždí
se pravý chodník zámkovou dlažbou.
V září se na nás obrátil GAS NET, s informací, že v říjnu 2017 chtějí vyměnit
plynovod v této části ulice. Z tohoto důvodu byly práce přerušeny (výměna vodovodu
a kanalizace je provedena) aby nové povrchy byly realizovány až po výměně
plynovodu.Prostor byl předán plynařům. Při jednáních byl zohledněn požadavek
města, aby místo čistých oprav povrchů na vozovce a levém chodníku (plyn vede u
obruby levého chodníku), plynaři zhotovili nový povrch pravého chodníku.
Vzhledem k tomu, že je prosinec a Zhotovitel plynovodu Výstavba sítí Kolín a.s. není
schopna v letošním roce zajistit nový povrch pravého chodníku, navrhují darovat
městu finanční příspěvek ve výši rozpočtu nového chodníku, s tím, že město zajistí
předláždění pravého chodníku v jarních měsících.
Proto předkládáme ke schválení návrh smlouvy.
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2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)
Odbor rozvoje doporučuje přijmout příspěvek a zajistit předláždění chodníku.
3) Dopady řešení na rozpočet města
Finanční prostředky budou uloženy na depozitní účet města, město si nechá udělat
na jaro nabídky od několika firem, prostředky budou převedeny z depozitního účtu.
Celková cena může být nižší než je příspěvek, potom necháme firmu předláždit více
metrů. Pokud by byla cena vyšší bude dofinancováno z rozpočtu.
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu
6) Vypořádání s připomínkami

