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 Usnesení rady města ze dne 12. 8. 2020 

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn (anonymizovaný) 
 

z 21. řádného jednání rady města, která se konala ve středu 12. 8. 2020  
od 17:00 hod v: Sál v přízemí IC v čp.1  

  
 
329/2020 Městské lesy - prodej dřevní hmoty 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 36 ke Kupní smlouvě ze dne 15. 8. 2011 se společností Kolínská 
lesní společnost s. r. o., se sídlem Hradišťko I, Pobřežní 151, 280 02 Kolín, IČO: 26168693. 
Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
  
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku.  
  
 
330/2020 ANNA ČESKÝ BROD - Žádost o povolení čerpání z investičního fondu 
 
Rada města  
 
souhlasí 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro 
seniory, IČO: 00873713, s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu organizace v 
maximální výši 60 575,99 Kč na zakoupení kráječe chleba a knedlíků MKP 13.7. 
  
 
331/2020 Odměna ředitelce příspěvkové organizace 
 
Rada města  
 
bere na vědomí 
udělení odměny ředitelce příspěvkové organizace Domov Anna, sociální služby pro seniory 
podle Mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 na podporu mimořádného 
finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-
19.  
  
 
332/2020 Nájemní smlouva na byt č. 4, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 4, nám. Arnošta z Pardubic 25, Český Brod, za 
nájemné ve výši 9.500 Kč/ měsíčně bez záloh na služby, na dobu určitou, od 15. 8. 2020 do 
31. 8. 2021, s K. H. 



  2   

 Usnesení rady města ze dne 12. 8. 2020 

Návrh nájemní smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené nájemní 
smlouvy.  
  
 
333/2020 Předkupní právo podle § 101 (pozemek 690/7 v k.ú. Český Brod) 
 
Rada města  
 
doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod souhlasit s využitím předkupního práva týkající se pozemku 
KN p.č. 690/7 orná půda o výměře 9.796 m2 v obci a k.ú. Český Brod za cenu 55 Kč/m2, z 
vlastnictví J. N. do vlastnictví města Český Brod. 
  
 
334/2020 Vyhlášení záměru - pozemek p.č. 567 v k.ú. Štolmíř 
 
Rada města  
 
vyhlašuje záměr 
na pacht pozemku v k.ú. Štolmíř za účelem zatravnění. Jedná se o pozemek KN p.č. 567 
ostatní plocha o výměře 22.506 m2, na dobu určitou 5 let (2. 10. 2020 - 30. 9. 2025). K 
částce pachtovného bude každoročně připočítána míra inflace určena Českým statistickým 
úřadem.  
 
K pozemku není přístup z veřejné komunikace pro kombajn a velkou zemědělskou techniku, 
pouze pro traktůrek.  
 
Nabídky předejte v zalepené obálce označené slovy: "Neotvírat - pacht pozemku č. 567" do 
podatelny Města Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, nejpozději do 17. 9. 2020 do 
10:00 hodin. Nabídka bude obsahovat jméno/název, adresu, tel. spojení a nabídnutou cenu 
za pacht pozemku v Kč/ha/rok. Dále bude nabídka obsahovat prokázání bezdlužnosti (min. 
formou čestného prohlášení o bezdlužnosti na zdravotním pojištění, sociálním pojištění a 
plátci daně). Na nabídky zájemců, kteří nemají uhrazeny závazky vůči Městu Český Brod 
nebude brán zřetel.  
  
 
335/2020 Vyhlášení záměru na pronájem garáží v areálu ZZN 
 
Rada města  
 
vyhlašuje záměr 
na pronájem nebytových prostor v areálu ZZN, Krále Jiřího 202, 282 01 Český Brod v 
budově bez č. p., která je součástí pozemku st. p. č. 437 - jedná se o garáž č. 1 o celkové 
výměře 21,37 m2 za cenu 1000 Kč měsíčně na dobu určitou 1 rok, garáž č. 2 o celkové 
výměře 18,64 m2 za cenu 1000 Kč měsíčně na dobu určitou 1 rok, garáž č. 3 o celkové 
výměře 22,37 m2 za cenu 1000 Kč měsíčně na dobu určitou 1 rok, garáž č. 4 o celkové 
výměře 22,29 m2 za cenu 1000 Kč měsíčně na dobu určitou 1 rok, garáž č. 5 o celkové 
výměře 25,32 m2 za cenu 1000 Kč měsíčně na dobu určitou 1 rok, garáž č. 6 o celkové 
výměře 26,61 m2 za cenu 1000 Kč měsíčně na dobu určitou 1 rok, garáž č. 7 o celkové 
výměře 27,04 m2 za cenu 1000 Kč měsíčně na dobu určitou 1 rok a garáž č. 8 o celkové 
výměře 27,97 m2 za cenu 1000 Kč měsíčně na dobu určitou 1 rok. 
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336/2020 Dotace na VHI - Intenzifikace ČOV Český Brod 
 
Rada města  
 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod souhlasit s realizací akce Intenzifikace ČOV Český Brod v 
letech 2021 - 2023 dle podmínek dotace. 
  
 
II. bere na vědomí 
informaci o průběhu žádostí o dotaci a poskytnutí dotace na projekt Intenzifikace ČOV Český 
Brod. 
  
 
337/2020 Příkazní smlouva Zajištění podkladů pro uzavření smlouvy na akci 
"Intenzifikace ČOV Český Brod" 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Příkazní smlouvy se společností HS Occasion, s.r.o., Konviktská 291/24, Staré 
Město, 110 00 Praha 1, IČO: 02796040, DIČ: CZ02796040, pro technickou podporu před a 
při podpisu smlouvy se Státním fondem životního prostředí, na akci "Intenzifikace ČOV 
Český Brod". Návrh příkazní smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené příkazní 
smlouvy. 
  
 
338/2020 Dodatek č.1 k SoD Doplnění vodovodní sítě Český Brod - veřejné části 
vodovodních přípojek 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 202000121/OR ze dne 10. 6. 2020 s firmou 
CE-DA servis, s.r.o., Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek, IČO: 06184502, DIČ: 
CZ06184502 na akci "Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část B, C, F, H -  veřejné části 
vodovodních přípojek". Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného Dodatku č. 1 k 
SoD č. 202000121/OR ze dne 10. 6. 2020. 
  
339/2020 Dodatek č.1 k SoD Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část B, C, F, H 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 201800232/OR ze dne 10. 10. 2018 s firmou 
CE-DA servis, s.r.o., Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek, IČO: 06184502, DIČ: 
CZ06184502 na akci "Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část B, C, F, H". Návrh dodatku 
je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
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II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 201800232/OR ze dne 10. 10. 2018. 
  
 
340/2020 Dodatek č. 1 k SoD Stavební úpravy povrchů komunikací v ulicích Na Prutě, 
U Dráhy a V Lánech 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 202000146/OR ze dne 7. 7. 2020 s firmou 
CE-DA servis, s.r.o., Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek, IČO: 06184502, DIČ: 
CZ06184502 na akci "Český Brod, Stavební úpravy povrchů komunikací v ulicích Na Prutě, 
U Dráhy, V Lánech". Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 202000146/OR ze dne 7. 7. 2020. 
  
 
341/2020 Upgrade parkovacích systémů parkovišť P+R 
 
Rada města  
 
I. bere na vědomí 
předložené nabídky od dodavatele Green Center s.r.o., IČO: 47121572, se sídlem 
Mladoboleslavská 1121, Kbely, 197 00 Praha. 
  
 
II. souhlasí 
s variantou nákupu terminálů do vlastnictví města - nákup celkem dvou modulů pro platbu 
bezkontaktní kreditní kartou pro parkoviště P+R v ulici Klučovská v hodnotě 72 530 Kč bez 
DPH a nákup nové platební pokladny pro parkoviště P+R (u ČD) v ulici Krále Jiřího v 
hodnotě 300.087,50 Kč bez DPH od dodavatele Green Center s.r.o., IČO: 47121572 dle 
předložené cenové nabídky. 
  
 
III. rozhoduje 
o použití výjimky ze Směrnice města Český Brod pro zadávání zakázek malého rozsahu dle 
bodu 7.2. a 7.3. k nákupu nového platebního terminálu (parkoviště P+R  ul. Krále Jiřího). 
Dané plnění bude nakoupeno od stávajícího dodavatele parkovacího systému Green Center 
s.r.o., IČO: 47121572 z důvodu zachování kompatibility všech komponentů a stávající 
technologie parkovacího systému jako celku, dále z důvodu možného odkupu stávajícího 
zařízení původním dodavatelem a poskytnutí slevy pro stávající zákazníky.  
  
 
IV. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o dílo s dodavatelem Green Center s.r.o., IČO: 47121572. 
  
 
V. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
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342/2020 Předžalobní výzva P. 
 
Rada města  
 
I. bere na vědomí 
předžalobní výzvu ve věci V. P. 
  
 
II. trvá 
na dodržení podmínek dle Dohody o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 29. 4. 2020, č. 
202000044/OR. 
  
 
III. pověřuje 
právní zástupkyni města Český Brod JUDr. Janu Markovou sepsáním odpovědi na 
předžalobní výzvu ve věci V. P. 
  
 
343/2020 Vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku p.č. 790/5 v k.ú Liblice u 
Českého Brodu 
 
Rada města  
 
souhlasí 
se zněním vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku p.č. 790/5 v k.ú. Liblice u 
Českého Brodu. Návrh vyjádření ke stavbě je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
344/2020 Informace ohledně domu ul. Suvorovova č.p. 59 
 
Rada města  
 
bere na vědomí 
informaci o situaci v domě č.p. 59, Suvorovova, 282 01 Český Brod. 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

Jakub Nekolný   Tomáš Klinecký 

starosta města místostarosta města 
 


