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 Usnesení rady města ze dne  20.03.2020 

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn (anonymizovaný) 
 

z 8. řádného jednání rady města, která se konala v pátek 20.03.2020 od 09:00 hod  
v: Sál v přízemí IC v čp.1  

  
 
 
 
109/2020 Městská knihovna (CVIK) - změna závazných ukazatelů r. 2019 
 
Rada města  
 
schvaluje 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Městská knihovna Český Brod (od 1. 1. 2020 
Centrum vzdělávání, informací a kultury), náměstí Arnošta z Pardubic č. p. 1, Český Brod, 
IČO: 46390472, změnu závazných ukazatelů z hlediska věcné správnosti, které je přílohou 
návrhu usnesení. 
 
  
 
 
110/2020 Aktualizace ceníku pronájmu zasedacích místností a kopírovacích služeb 
 
Rada města  
 
schvaluje 
Ceník pronájmu zasedacích místností a kopírovacích služeb s platností od 1. 4. 2020. 
  
 
 
 
111/2020 Jmenování členů konkurzní komise pro ZŠ Český Brod, Tyršova 
 
Rada města  
 
jmenuje 
předsedu a další členy komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní 
místo ředitele Základní školy Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín, ve složení: 
1.   Bc. Jakub Nekolný      - určen zřizovatelem - předseda komise, 
2.   Tomáš Charvát           - určen zřizovatelem, 
3.   Bc. Kateřina Poupová - určena krajským úřadem, 
4.   Mgr. Bohumil Herčík   - určen Českou školní inspekcí, 
5.   Mgr. Martin Šmahel    - určen Českou školní inspekcí, 
6.   Mgr. Ĺubica Spurná    - člen pedagogické rady, 
7.   Mgr. Karel Kumstýř     - školní inspektor České školní inspekce, 
8.   Michaela Vondrysová  - člen školské rady. 
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112/2020 Objednávka na dokončení PD - Studie "Umístění MOK ul. J. Kouly - 
Zborovská - Krále Jiřího - Technický areál města ve městě Český Brod" 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s úhradou faktury za zbývající část díla - Studie "Umístění MOK ul. J. Kouly - Zborovská - 
Krále Jiřího - Technický areál města ve městě Český Brod" nábřeží Závodu míru 2739, 
53002 Pardubice, IČO:15014886.  
  
 
II. pověřuje 
odbor rozvoje zajištěním veřejné zakázky na služby na zpracování projektové dokumentace 
k územnímu řízení a stavebnímu povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby 
na kruhový objezd na křižovatce ulic Jana Kouly, Krále Jiřího, Zborovská a technický areál 
(ZZN) včetně všech ramen a přechodů. 
  
 
 
 
 
113/2020 Žádost o prominutí penále za nedodržení termínu odevzdání díla dle smlouvy 
č. 201700058 Část E 
 
Rada města  
 
nesouhlasí 
s prominutím penále za nedodržení termínu odevzdání části díla dle Smlouvy o dílo č. 
201700058 Část E Územní – dopravní studie obchvatu Českého Brodu společnosti United 
Architect Studio s.r.o., IČO 25734695. 
  
 
 
 
 
114/2020 Smlouva o bezúplatném převodu technické infrastuktury - prodloužení 
vodovodního řadu pro parc.č. 703/4, 128/2 a st. 124 
 
Rada města  
 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod souhlasit s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu 
veřejné technické infrastruktury - prodloužení vodovodního řadu pro parc.č. 703/4, 128/2 a 
st. 124 z vlastnictví V. N., Český Brod, Bc. P. H., Český Brod a ABL Brožka Leoše, s.r.o., se 
sídlem Chocenice 7, 280 02 Břežany I, IČO: 27162494, do vlastnictví Města Český Brod, 
IČO: 00235334. Návrh smlouvy je nedílnou součástí originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
II. doporučuje 
zastupitelstvu města pověřit starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem 
výše uvedené smlouvy.   
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115/2020 Příslib dotace projektu č. 1190400149 - Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich 
napojení na veřejný vodovod města Český Brod 
 
Rada města  
 
bere na vědomí 
informaci o podpoře projektu Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný 
vodovod města Český Brod a o maximální výši dotace. 
  
 
 
116/2020 Příslib dotace projektu č. 1190400146 Nový vodojem a rekonstrukce 
stávajícího vodojemu Český Brod 
 
Rada města  
 
bere na vědomí 
informaci o podpoře projektu Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český 
Brod a o maximální výši dotace.  
  
 
 
117/2020 Dodatek č. 1 ke SoD č. 201900113/OR - Přístavba učeben ZŠ Tyršova 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 201900113/OR na akci Přístavba učeben ZŠ 
Tyršova, Český Brod s firmou Mozis spol. s r.o., IČO: 28940083. Tímto dodatkem se 
navyšuje cena díla o 385.105,31 Kč včetně DPH a prodlužuje se termín dokončení díla do 
30. 4. 2020. Návrh dodatku č. 1 je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo č. 201900113/OR. 
  
 
 
 
118/2020 Výpověď smlouvy ev. č. 201900229/OR - Nájem prostor v budově č.p. 507 - 
Nemocnice Český Brod s.r.o. 
 
Rada města  
 
souhlasí 
s výpovědí nájmu prostor sloužících k podnikání dle nájemní smlouvy ze dne 25. 9. 2019, ev. 
č. 201900229/OR, uzavřené mezi Městem Český Brod a Nemocnicí Český Brod s.r.o., IČO: 
27161838, v tříměsíční výpovědní době, která počíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po doručení výpovědi. 
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119/2020 Státní finanční podpora v programu regenerace MPR a MPZ v roce 2020 
 
Rada města  
 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod souhlasit s přijetím státní finanční podpory z Programu 
regenerace MPR a MPZ na rok 2020 z Ministerstva kultury České republiky ve výši 
1.200.000 Kč.   
  
II. doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod rozdělení výše uvedené státní finanční podpory pro akce 
obnovy kulturních památek připravovaných pro rok 2020 následovně: 
1. Kostel Nejsvětější Trojice ve výši 353.000 Kč 
2. Sokolovna ve výši 243.000 Kč 
3. budova čp. 1 ve výši 607.000 Kč. 
  
III. doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod souhlasit se spolufinancováním poskytnuté dotace z 
rozpočtu Města Český Brod ve výši 980.540 Kč.   
  
 
 
 
120/2020 Záměr na výpůjčku movitého majetku automat na duše Schwalbe a veřejná 
pumpa umístěné na parkovišti B+R v prostorách nádraží Český Brod. 
 
Rada města  
 
vyhlašuje záměr 
na výpůjčku movitého majetku města, a to automatu na duše Schwalbe – 6 šachet na 6 
druhů duší, pumpy na kola – veřejná pumpa "Pro cyklistovu duši" umístěných na parkovišti 
B+R v prostorách nádraží Český Brod. Jedná se o výpůjčku na dobu určitou od 1. 5. 2020 do 
30. 4. 2021. 
  
 
 
 
121/2020 Záměr na prodej bytové jednotky č. 1393/18 v ul. Kounická 1393,Český Brod 
 
Rada města  
 
vyhlašuje záměr 
na prodej bytové jednotky č. 1393/18 ul. Kounická č.p. 1393 Český Brod za cenu 144.779 Kč 
dle schválených pravidel privatizace č. 7 předem určenému zájemci nájemci B.U. Jednotka 
č. 1393/18 - byt - vymezený podle občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2088 – zast. pl. a 
nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1393 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 356/7489 
na společných částech nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Případné připomínky 
předejte do podatelny Města Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, nejpozději do 
10.04.2020. Bližší informace na odboru rozvoje u Edity Suchanové, tel. kontakt 321612153. 
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122/2020 Prodej bytové jednotky č. 1392/1 v ul. Kounická 1392, Český Brod 
 
Rada města  
 
doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 
1392/1 ul. Kounická č.p. 1392 Český Brod za cenu 217.566 Kč  dle schválených pravidel 
privatizace č. 7 předem určenému zájemci, nájemci N.Z. Jednotka č. 1392/1 - byt - 
vymezený podle občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2087 – zast. pl. a nádvoří, jehož 
součástí je budova č.p. 1392 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 487/7480 na společných 
částech nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Návrh smlouvy je nedílnou součástí 
originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
 
 
123/2020 Prodej bytové jednotky č. 1392/3 v ul. Kounická 1392, Český Brod 
 
Rada města  
 
doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 
1392/3 ul. Kounická č.p. 1392 Český Brod za cenu 148.379 Kč dle schválených pravidel 
privatizace č. 7 předem určenému zájemci, nájemci B.P. Jednotka č. 1392/3 - byt - 
vymezený podle občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2087 – zast. pl. a nádvoří, jehož 
součástí je budova č.p. 1392 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 346/7480 na společných 
částech nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Návrh smlouvy je nedílnou součástí 
originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
 
 
124/2020 Prodej bytové jednotky č. 1392/6 v ul. Kounická 1392, Český Brod 
 
Rada města  
 
doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 
1392/6 ul. Kounická č.p. 1392 Český Brod za cenu 149.073 Kč dle schválených pravidel 
privatizace č. 7 předem určenému zájemci, nájemci A.Š. a M.Š. Jednotka č. 1392/6 - byt - 
vymezený podle občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2087 – zast. pl. a nádvoří, jehož 
součástí je budova č.p. 1392 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 364/7480 na společných 
částech nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Návrh smlouvy je nedílnou součástí 
originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
 
125/2020 Prodej bytové jednotky č. 1392/7 v ul. Kounická 1392, Český Brod 
 
Rada města  
 
doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 
1392/7 ul. Kounická č.p. 1392 Český Brod za cenu 149.073 Kč dle schválených pravidel 
privatizace č. 7 předem určenému zájemci, nájemci V.H. Jednotka č. 1392/7 - byt - 
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vymezený podle občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2087 – zast. pl. a nádvoří, jehož 
součástí je budova č.p. 1392 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 350/7480 na společných 
částech nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Návrh smlouvy je nedílnou součástí 
originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
 
126/2020 Prodej bytové jednotky č. 1392/9 v ul. Kounická 1392, Český Brod 
 
Rada města  
 
doporučuje  
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 
1392/9 ul. Kounická č.p. 1392 Český Brod za cenu 220.157 Kč dle schválených pravidel 
privatizace č. 7 předem určenému zájemci, nájemci P.B. Jednotka č. 1392/9 - byt - 
vymezený podle občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2087 – zast. pl. a nádvoří, jehož 
součástí je budova č.p. 1392 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 489/7480 na společných 
částech nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Návrh smlouvy je nedílnou součástí 
originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
 
127/2020 Prodej bytové jednotky č. 1392/10 v ul. Kounická 1392, Český Brod 
 
Rada města  
 
doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 
1392/10 ul. Kounická č.p. 1392 Český Brod za cenu 145.319 Kč dle schválených pravidel 
privatizace č. 7 předem určenému zájemci, nájemci K.F. Jednotka č. 1392/10 - byt - 
vymezený podle občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2087 – zast. pl. a nádvoří, jehož 
součástí je budova č.p. 1392 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 361/7480 na společných 
částech nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod.  Návrh smlouvy je nedílnou součástí 
originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
 
 
128/2020 Prodej bytové jednotky č. 1392/12 v ul. Kounická 1392, Český Brod 
 
Rada města  
 
doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 
1392/12 ul. Kounická č.p. 1392 Český Brod za cenu 220.453 Kč dle schválených pravidel 
privatizace č. 7 předem určenému zájemci, nájemci R.A. Jednotka č. 1392/12 - byt - 
vymezený podle občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2087 – zast. pl. a nádvoří, jehož 
součástí je budova č.p. 1392 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 500/7480 na společných 
částech nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Návrh smlouvy je nedílnou součástí 
originálu zápisu tohoto usnesení. 
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129/2020 Prodej bytové jednotky č. 1392/2 a nebytové jednotky č.1392/15 v ul. 
Kounická 1392, Český Brod 
 
Rada města  
 
doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 
1392/2 ul. Kounická č.p. 1392 Český Brod za cenu 334.152 Kč a nebytového prostoru - 
jednotky č. 1392/15 ul. Kounická č.p. 1392 Český Brod za cenu 17.585 Kč dle schválených 
pravidel privatizace č. 7 předem určenému zájemci, nájemci M.U. Jednotka č. 1392/2 - byt - 
vymezený podle občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2087 – zast. pl. a nádvoří, jehož 
součástí je budova č.p. 1392 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 781/7480 na společných 
částech nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Jednotka č. 1392/15 – nebytový prostor - 
vymezený podle občanského zákoníku v pozemku parc. č.  st. 2087 – zast. pl. a nádvoří, 
jehož součástí je Budova č.p. 1392 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 234/7480 na 
společných částech nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Návrh smlouvy je nedílnou 
součástí originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
 
 
130/2020 Prodej bytové jednotky č. 1392/5 a nebytové jednotky č.1392/16 v ul. 
Kounická 1392, Český Brod 
 
Rada města  
 
doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 
1392/5 ul. Kounická č.p. 1392 Český Brod za cenu 338.354 Kč a nebytového prostoru - 
jednotky č. 1392/16 ul. Kounická č.p. 1392 Český Brod za cenu 16.983 Kč dle schválených 
pravidel privatizace č. 7 předem určenému zájemci, nájemci H.R. Jednotka č. 1392/5 - byt - 
vymezený podle občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2087 – zast. pl. a nádvoří, jehož 
součástí je budova č.p. 1392 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 773/7480 na společných 
částech nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Jednotka č. 1392/16 – nebytový prostor - 
vymezený podle občanského zákoníku v pozemku parc. č.  st. 2087 – zast. pl. a nádvoří, 
jehož součástí je Budova č.p. 1392 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 226/7480 na 
společných částech nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Návrh smlouvy je nedílnou 
součástí originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
 
 
131/2020 Prodej bytové jednotky č. 1392/8 a nebytové jednotky č.1392/13 v ul. 
Kounická 1392, Český Brod 
 
Rada města  
 
doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 
1392/8 ul. Kounická č.p. 1392 Český Brod za cenu 346.331 Kč a nebytového prostoru - 
jednotky č. 1392/13 ul. Kounická č.p. 1392 Český Brod za cenu 17.207 Kč dle schválených 
pravidel privatizace č. 7 předem určenému zájemci, nájemci P.C. Jednotka č. 1392/8 - byt - 
vymezený podle občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2087 – zast. pl. a nádvoří, jehož 
součástí je budova č.p. 1392 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 797/7480 na společných 
částech nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Jednotka č. 1392/13 – nebytový prostor - 
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vymezený podle občanského zákoníku v pozemku parc. č.  st. 2087 – zast. pl. a nádvoří, 
jehož součástí je Budova č.p. 1392 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 229/7480 na 
společných částech nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Návrh smlouvy je nedílnou 
součástí originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jakub Nekolný   Tomáš Klinecký 

starosta města místostarosta města 
 


