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 Usnesení rady města ze dne 26. 5. 2021  

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn (anonymizovaný) 
 

z 18. řádné schůze rady města, která se konala ve středu 26. 5. 2021 od 16:00 hod 
formou videokonference 

 
219/2021 Smlouva mezi městem Český Brod a Státní tiskárnou cenin, státní 
podnik - Projekt CDBP 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat 
pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra mezi městem Český 
Brod a STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik, IČO: 00001279, která je 
nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
220/2021 Dodatek k VPS na úseku obecní policie mezi městem Český Brod a 
obcí Doubravčice 
 
Rada města 
 
ukládá 
starostovi města Bc. Jakubovi Nekolnému projednat s obcí Doubravčice znění 
dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 3/2007 uzavřené obcemi podle zákona o 
obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 19. 3. 2007, v rozsahu výše 
úhrady nákladů a stanovení minimálního rozsahu činnosti Městské policie Český 
Brod na území obce Doubravčice. 
 
221/2021 Technické služby města Český Brod - odpis pohledávky 
 
Rada města 
 
souhlasí 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, 
Palackého 339, Český Brod, IČO: 00875180, s odpisem pohledávky z roku 2017 ve 
výši 2.304 Kč.  
 
222/2021 Doporučení schválení dodatků smluv na dopravní obslužnost na 2.-4. 
čtvrtletí 2021 
 
Rada města 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města schválit dodatek č. 13 na linku 435, č. 13 na linku 426, č. 12 na 
linku 491, č. 12 na linku 659 a č. 13 na linku 660 ke smlouvám na dopravní 
obslužnost na rok 2021 mezi ČSAD Polkost s.r.o., IČO: 46351973 a městem Český 
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Brod, ve znění příloh, které jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. doporučuje 
zastupitelstvu města schválit dodatek č. 16 na linku 422, č. 13 na linku 426, č. 13 na 
linku 491, č. 12 na linku 661 a č. 12 na linku 662 ke smlouvám na dopravní 
obslužnost na rok 2021 mezi společností Okresní autobusová doprava Kolín, s. r. o., 
IČO: 25095251 a městem Český Brod, ve znění příloh, které jsou přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
 
III. doporučuje 
zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše 
uvedených dodatků. 
 
223/2021 Schválení uzavření smlouvy na provedení přezkumu hospodaření za 
rok 2021 
 
Rada města 
 
I. schvaluje 
uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města Český Brod za rok 
2021 s firmou Atlas Audit s.r.o., Čelákovice, IČO: 25652320, ve znění, které je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
224/2021 Schválení uzavření smlouvy na provedení kontroly k ověření účetní 
závěrky za rok 2021 
 
Rada města 
 
I. schvaluje 
uzavření smlouvy o kontrolní činnosti k ověření účetní závěrky města Český Brod za 
rok 2021 s firmou Atlas Audit s.r.o., Čelákovice, IČO: 25652320, ve znění, které je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem uvedené smlouvy. 
 
225/2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě o preventivní údržbě a servisu parkovacího 
zařízení (GREEN Center s. r. o.) 
 
Rada města 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o preventivní údržbě a servisu parkovacího 
zařízení s dodavatelem GREEN Center s. r. o., IČO: 47121572, se sídlem 
Mladoboleslavská 1121, 197 00 Praha - Kbely, pro nově instalované platební 
terminály pro bezkontaktní platbu kartou. Návrh dodatku č. 1 je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
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II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 1. 
 
226/2021 Studie parkování Na Kutilce 
 
Rada města 
 
I. bere na vědomí 
dopravní studii parkoviště Na Kutilce. 
 
II. ukládá 
odboru rozvoje projednat a dopracovat dopravní studii parkoviště Na Kutilce v 
součinnosti s odbornými komisemi rady města. 
 
227/2021 Stavební úpravy ulice Klučovská - 2. etapa: PRO-DOMA, SE 
 
Rada města 
 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy týkající se odkupu nově 
vzniklého pozemku č. 1089/2 o výměře 361 m2, z vlastnictví společnosti PRO-DOMA, 
SE, IČO: 24235920 do vlastnictví města Český Brod, za cenu 50 Kč/m2, v obci Český 
Brod a k. ú. Liblice u Českého Brodu. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
 
II. doporučuje 
zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše 
uvedené kupní smlouvy. 
 
228/2021 Rámcová smlouva - o zajištění požární ochrany odborně způsobilou 
osobou 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 04/2013 PO (ev. č. 41/2013/TAJ) s 
dodavatelem Františkem Malým, IČO: 71604758, místem podnikání Dělnická 789, 
280 02 Kolín. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené dohody o ukončení 
smlouvy o dílo. 
 
III. souhlasí 
s uzavřením rámcové smlouvy o zajištění požární ochrany odborně způsobilou 
osobou a o zabezpečení kontrolní činnosti požárně bezpečnostních zařízení s 
dodavatelem Hasič-servis požárně bezpečnostních zařízení, s.r.o., IČO: 24188042, 
se sídlem Dělnická 789, 280 02 Kolín II. 
 
IV. pověřuje 
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starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené rámcové smlouvy.  
 
229/2021 Dodatek č. 1 k servisní smlouvě č. 201800313 - servis výtahu v 
pavilonu G nemocnice 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 k servisní smlouvě ev. č. 201800313 s dodavatelem 
Schindler CZ, a.s., IČO: 27127010, se sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 
158 00 Praha 5, na servis výtahu v pavilónu G nemocnice. Předmětem dodatku je 
prodloužení termínu plnění do 30. 4. 2025 a změna ceny za servis na 6.346,81 Kč 
bez DPH ročně. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené dodatku č. 1 k 
servisní smlouvě.  
 
230/2021 Elektřina ZZN – návrhy řešení k snížení plateb 
 
Rada města 
 
I. bere na vědomí 
možnosti řešení snížení plateb za elektrickou energii do odběrného místa v areálu 
ZZN na adrese Krále Jiřího č. p. 202, Český Brod, PSČ 282 01. 
 
II. souhlasí 
se změnou distribuční sazby na sazbu C02D u odběrného místa v areálu ZZN, Krále 
Jiřího č. p. 202, Český Brod, PSČ 282 01 (EAN: 859182400601043579). 
 
III. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem žádosti o změnu smlouvy s 
obchodníkem Centropol Energy, a.s., IČO: 25458302, se sídlem Vaníčkova 1594/1, 
400 01 Ústí nad Labem. 
 
231/2021 Revokace usnesení a vyhlášení záměru na pronájem nebytových 
prostor v areálu ZZN - prodloužení doby nájmu CETIN a. s. 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s prodloužením trvání smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání se společností 
CETIN a. s., IČO: 04084063, za stávajících podmínek o 30 dní. 
 
II. pověřuje 
místostarostu města Mgr. Tomáše Klineckého k dalšímu jednání se zástupci 
společnosti CETIN a. s., IČO 04084063, o podmínkách nájemní smlouvy.  
 
232/2021 Vyhlášení záměru na pronájem prostor určených k podnikání v 
přízemí budovy č. p. 202 v areálu ZZN 
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Rada města 
 
vyhlašuje záměr 
na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 202, která je součástí pozemku p. č. 
st. 258, obec a k. ú. Český Brod, vchod z areálu ZZN. Předmětem nájmu je: v 
přízemí místnost č. 2 o výměře 20,58 m2, místnost č. 3 o výměře 36,41 m2, místnost 
č. 4 o výměře 18,71 m2, místnost č. 5 o výměře 46,30 m2, místnost č. 6 o výměře 
13,33 m2 a místnost č. 7 o výměře 12,01 m2 vč. užívání společných prostor, chodby a 
WC, vše za minimální nabídkovou cenu 100 Kč/m2/měsíčně. Předmětem nájmu je 
dále ve vedlejší budově se samostatných vchodem: sklad č. 2 o výměře 18,78 m2 a 
sklad č. 3 o výměře 17,68 m2, vše za minimální nabídkovou cenu 80 Kč/m2/měsíčně. 
Trvání nájmu je určeno na dobu neurčitou se současně stanovenou výpovědní dobou 
bez uvedení důvodu v délce 6 měsíců. 
 
233/2021 České dráhy - pozemky v prostoru bývalého nákladového nádraží 
 
Rada města 
 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s navrhovanou kupní cenou ve výši 2.680.000 Kč za 
odkup pozemku KN p. č. st. 265, včetně budovy č. p. 478, a pozemku KN p. č. 
709/28, vše v obci a k. ú. Český Brod, z vlastnictví Českých drah, a. s., do vlastnictví 
města Český Brod. 
 
II. doporučuje 
zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem 
souhlasu s navrhovanou kupní cenou za výše uvedené nemovitosti. 
 
234/2021 Smlouva o výpůjčce nebytových prostor - Regionální muzeum v 
Kolíně 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi městem Český Brod a 
Regionálním muzeem v Kolíně, příspěvkovou organizací, IČO: 00410047, se sídlem 
Karlovo náměstí 8, 280 02, Kolín. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o výpůjčce. 
 
235/2021 Poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád 
nemovitostí v MPZ města Český Brod v roce 2021 
 
Rada města 
 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o poskytnutí finančních prostředků z 
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rozpočtu města Český Brod na rok 2021 na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí 
v městské památkové zóně města Český Brod s: 
- LZM Real s.r.o., 282 01 Český Brod, Masarykova 385 (dotace ve výši 172.200 Kč),   
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dotace ve výši 54.800 Kč), 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dotace ve výši 73.000 Kč). 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených smluv. 
 
236/2021 Dotace MZe, Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu, 
Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do výzvy Ministerstva zemědělství č. 129 403-1_2 
Obnova a zabezpečení vodárenské infrastruktury. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem žádosti o dotaci. 
 
237/2021 Jednací řád Rady města Český Brod 
 
Rada města 
 
schvaluje 
jednací řád Rady města Český Brod, který je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
 
238/2021 Jednací řád komisí Rady města Český Brod 
 
Rada města 
 
schvaluje 
jednací řád komisí Rady města Český Brod. Návrh jednacího řádu je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
239/2021 Doporučení schválení jednacího řádu Zastupitelstva města Český 
Brod 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města schválit jednací řád Zastupitelstva města Český Brod. Návrh 
jednacího řádu je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
240/2021 Doporučení schválení jednacích řádů výborů Zastupitelstva města 
Český Brod 
 
Rada města 
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doporučuje 
zastupitelstvu města schválit jednací řády kontrolního a finančního výboru 
Zastupitelstva města Český Brod. Návrhy jednacích řádů jsou přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
 
241/2021 Smlouva o spolupráci - vybudování cesty k hájovně spolkem ŠS 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi městem Český Brod a spolkem Šemberské 
stezky, IČO 08998604. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o 
spolupráci. 
 
242/2021 Problematické nové dopravní řešení křižovatky do Zahrad a Vrátkova 
 
Rada města 
 
pověřuje 

vedení města oslovit Středočeský kraj a podat podnět na zvýšení bezpečnosti 
dopravního řešení křižovatky z Českého Brodu do Vrátkova a Zahrad, a to zejména s 
ohledem na bezpečnost pěších a cyklistů. 
 
243/2021 Nařízení města Český Brod č. 2/2021 Tržní řád 
 
Rada města 
 
vydává 
nařízení města Český Brod č. 2/2021, Tržní řád. 
 
244/2021 VPS s obcemi ohledně zajištění povinné školní docházky 
 
Rada města 
 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města schválit podle zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění, 
veřejnoprávní smlouvu mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci s 
následujícími obcemi: Břežany II, Černíky, Doubravčice, Hradešín, Chrášťany, 
Klučov, Krupá, Kšely, Masojedy, Mrzky, Přehvozdí, Přistoupim, Přišimasy, 
Rostoklaty, Tismice, Tuchoraz, Vrátkov. Návrhy smluv jsou přílohou originálu zápisu 
k tomuto usnesení. 
 
II. doporučuje 
zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem 
uvedených smluv. 
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245/2021 Finanční 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 2021 na podporu 
mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v 
souvislosti s epidemií COVID-19. 
 
246/2021 Nevyhlášení výzvy k podávání žádostí v Programu č. 3 pro rok 2021 
dle Programů podpory sportu, kultury a volného času 
 
Rada města 
 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města rozhodnout o nevyhlášení výzvy v Programu č. 3 - Podpora 
investičních a neinvestičních akcí NNO z Fondu sportu, kultury a volného času v 
červnu 2021. 
 
II. ukládá 
místostarostovi města Mgr. Tomáši Klineckému připravit návrh dodatku č. 2 k 
programům a statutu fondu. 
 
247/2021 Žádost o individuální dotaci z Programů podpory sportu, kultury a 
volného času - Program č. 2 - xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada města 
 
I. schvaluje 
poskytnutí dotace z Programu č. 2 - Podpora tradičních akcí města, vybraných forem 
práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města ve výši 15 
000,- Kč žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
248/2021 Žádost o individuální dotaci z Programů podpory sportu, kultury a 
volného času - Program č. 2 - xxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada města 
 
I. schvaluje 
 
poskytnutí dotace z Programu č. 2 - Podpora tradičních akcí města, vybraných forem 
práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města ve výši 
20.000 Kč žadatelce xxxxxxxxxxxxxxx. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 
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249/2021 Výroční zpráva města 2020 
 
Rada města 
 
schvaluje 
výroční zprávu města Český Brod za rok 2020 ve znění, které je přílohou originálu 
zápisu tohoto usnesení. 
 
250/2021 Zápisy z jednání komise životního prostředí z 22. 3. 2021 a 22. 4. 2021 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s vypracováním standardů péče o travnaté plochy ve městě Český Brod a jeho 
částech Liblice, Štolmíř a Zahrady jako vnitřního předpisu pro péči o travnaté plochy. 
 
II. ukládá 
odboru životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s komisí životního prostředí a 
Technickými službami Český Brod zpracovat návrh výše uvedených standardů a 
předložit ho v termínu do 30. 6. 2021 ke schválení radě města. 
 
 
 
 
 
 
Jakub Nekolný  Tomáš Klinecký 

starosta města místostarosta města 
 


