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Město Český Brod 
Zápis 

4. řádné jednání rady města, konané dne 
27. ledna 2021 v 16:00 hod. 

v místě: Kancelář starosty (formou videokonference) 
 
Zahájení (16:00 hod) – pan starosta Bc. Jakub Nekolný zahájil 4. řádnou schůzi RM a přivítal 
přítomné členy RM. Jednání proběhlo formou videokonference přes Skype. 
Pan starosta konstatoval, že je prozatím přítomno šest radních, tudíž je zasedání 
usnášeníschopné. Ing. Ulík se omluvil ze začátku jednání. 
 
Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelem dnešního zápisu je Š. Korenec. 
 
Bc. Nekolný se dotázal radních, zda má někdo připomínky k dnešnímu programu, na kterém 
je předloženo 33 bodů a informací. 
 
Radní k programu výhrady neměli. 
 
Pan starosta tedy ukončil diskuzi k programu. Nechal hlasovat o předloženém programu 
jednání. 
 
Schválení upraveného programu jednání. 
Schváleno  Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Jmenování ověřovatele zápisu – ověřovatelem dnešního zápisu je Mgr. Pavel Janík. 
Schváleno  Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Zápis ze 3. řádného jednání rady města byl ověřen Bc. Jiřím Stuchlem. 
 
 
Program pro - 4. řádné jednání rady města 
 
1.  Informace - Předání Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Český 
Brod 
2. Smlouva na prodej kulatiny se společností Wood & Paper a.s. - 1. kvartál 2021 do HI 
Maresch GmbH, Retz 
3. Smlouva na prodej kulatiny se společností Wood & Paper a.s. - 2021, do Labe Wood 
s.r.o., Štětí 
4. Prodej obsazené bytové jednotky č. 59/3 ul. Suvorovova 
5. ČEZ - navýšení příkonu "Terénní základna Vrátkov" 
6. Dodatek č. 1 ke Sod č. 202000245 Stavební úpravy stodoly na terénní základnu pro 
volnočasové aktivity ve Vrátkově 
7. Průmyslová ul. - pozemek KN p. č. 479/19, 479/18 v k. ú. Liblice u Českého Brodu 
8. Vyhlášení záměru - pronájem pozemku v k. ú. Český Brod (J. P. a V. P.) 
9. Zrušení usnesení č. 504/2020 - záměr na pronájem nebytových prostor v pavilonu F a 
1/2021 - záměr na smlouvu budoucí MEDIMA s.r.o. 
10. Záměr na smlouvu budoucí na pronájem nebytových prostor předem určenému zájemci 
MEDIMA s.r.o. 
11. Záměr na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 47 předem určenému zájemci 
MUDr. Iva Stuchlíková - oční ambulance 
12. Záměr na změnu rozsahu nájmu v budově č. p. 1311, pavilon E - JA-HA Dent s.r.o. 
13. Záměr na změnu rozsahu nájmu v budově č. p. 1311, pavilon E - Zdravotnická 
záchranná služba Středočeského kraje 
14. Vyhlášení záměru - výpůjčka části pozemku v k. ú. Štolmíř 
15. Záměr na pronájem prostor určených k podnikání v budově č. p. 620 v areálu nemocnice 
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16. Smlouva budoucí směnná části pozemku st. 185 a parc. č. 914/22, k. ú. Český Brod 
17. Oznámení ceny za čištění odpadní vody převzaté pro rok 2021 pro obec Tismice 
18. Žižkova ulice - čištění a kamerová prohlídka stávajících stok s vyhodnocením 
19. Vyhodnocení VZMR Stavební práce v části vnitřních prostor 1. NP č. p. 620 - část A, část 
B 
20. Dodatek č. 6 ke SoD č. 201900195/OR - Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a 
stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č. p. 1099 
21. Rezignace ředitele příspěvkové organizace Školní jídelna 
22. Dodatek ke smlouvě o provozování služby Českobrodská doprava pro seniory - zajištění 
dopravy pro seniory 80+ na očkovací místa v Kolíně a v Praze 
23. Zajištění umístění nalezených a opuštěných psů 
24. Schválení výroční zprávy dle z. 106/1999 Sb. za rok 2020 
25. Souhlas s výkonem výdělečné činnosti 
26. Připojení ke kampani Vlajka pro Tibet 2021 
27. Naplňování strategického plánu města prostřednictvím akčního plánování 
28. Doporučení schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2021 
29. Doporučení schválení střednědobého rozpočtového výhledu 2022-2024 
30. Ukončení nájemní smlouvy 
31.  Informace - Přechodné a dočasné přenocování pro osoby bez přístřeší 
32.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města a další informace 
33.  Informace - Informace o finanční spoluúčasti na rekonstrukci suterénu sokolovny 
 
 
1. Předání Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dne 19. 1. 2021 nám byla doručena písemná rezignace Bc. Jiřího Stuchla na funkci člena 
Zastupitelstva města Český Brod, kterou podal ke dni 27. 1. 2021, čímž tímto dnem došlo k 
zániku jeho mandátu.  
Dopisem ze dne 20. 1. 2021 byl o vzniku mandátu vyrozuměn náhradník kandidátní listiny 
volební strany „Starostové a nezávislí“, Pavel Kvasnička, kterému bude na jednání rady 
předáno osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Český Brod.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 
 
Bc. Nekolný shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy a předal osvědčení novému 
zastupiteli. Předání osvědčení mohli členové RM sledovat formou online. 
 
 
2. Smlouva na prodej kulatiny se společností Wood & Paper a.s. - 1. kvartál 2021 do HI 
Maresch GmbH, Retz 
 
1) Informace o materiálu 
Vzhledem k vývoji počasí roku 2020 a zřejmě i z důvodu zmenšení kůrovcových těžeb, 
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dochází pravděpodobně k pomalému snižování přetlaku dříví na trhu. To má za následek 
růst cen. Důkazem je toho i společnost Wood & Paper a.s., která zvedá ceny smrkové 
kulatiny a nově lze na pilu v Retzu vozit i borovou kulatinu. Z našeho pohledu není ovšem 
tato pila moc zajímavá z důvodu přepravní vzdálenosti, proto máme pouze malé množství 
(70 m3) spíše z důvodu vytížení dopravců z Moravy. Hlavní odběratel v rámci společnosti 
Wood & Paper a.s., by měl být zpracovatelský závod Labe Wood ve Štětí. 
Nejvyšší navýšení cen je u kůrovcové hmoty, a to o 350 Kč/m3 (!) tedy z 900 Kč na 1.250 Kč 
(středový průměr 20-49 cm). 
Notes Link- prolink na podaktivitu - Prodej dřevní hmoty 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme radě města tuto smlouvu schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Jedná se o rozpočet městských lesů. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 
 
Mgr. Klinecký krátce převzal vedení jednání a předal slovo vedoucímu městských lesů s tím, 
že vzhledem ke vzájemné souvislosti bude spojeno projednání tohoto a následujícího bodu. 
Ing. Kopáček shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 20/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením Kupní smlouvy č. PVJ2021/1/522 na dodávku smrkové kulatiny na období od 
1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 se společností Wood & Paper a. s., se sídlem Hlína 138, 664 91 
Ivančice, IČO: 26229854. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu  města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy.  
  
 
3. Smlouva na prodej kulatiny se společností Wood & Paper a.s. - 2021, do Labe Wood 
s.r.o., Štětí 
 
1) Informace o materiálu 

notes:///C12579340049C17C/D94198C67C643854C1256B4E0049C4E8/B117CC87ECECE5A3C12584660025CB2E
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Vývoj na trhu s dřevní hmotou se začíná pomalu vylepšovat. Důkazem toho je i ceník na pilu 
Labe Wood ve Štětí. Ceny na 1. kvartál roku 2021 vzrostly poměrně skokově stejně, jako pro 
pilu v Retzu. Tato pila je ale vzhledem k naší lokalitě mnohem důležitější. 
Nejvyšší navýšení cen je u kůrovcové hmoty, a to o 350 Kč/m3(!) tedy z 900 Kč na 1.250 Kč 
(středový průměr 25-49 cm). 
Notes Link- prolink na podaktivitu - Prodej dřevní hmoty 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme radě města tuto smlouvu schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Jedná se o rozpočet městských lesů. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 21/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením Kupní smlouvy č. LW21-411 na dodávku smrkové kulatiny na období od 1. 1. 
2021 do 31. 12. 2021 se společností Wood & Paper a. s., se sídlem Hlína 138, 664 91 
Ivančice, IČO: 26229854. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy.  
 
 
4. Prodej obsazené bytové jednotky č. 59/3 ul. Suvorovova 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM)     
V domě Suvorovova č. p. 59 bylo v červenci 2012 vytvořeno a zapsáno na katastru 
nemovitostí prohlášení vlastníka, kterým byl dům rozdělen na jednotlivé bytové jednotky a 
nebytové prostory. V domě v této době byly 3 bytové jednotky v nájemním vztahu, další 2 
bytové jednotky a 2 nebytové prostory nebyly vázány nájemním vztahem. Rada města 
usnesením č. 300/2012 ze dne 19. 11. 2012 vyhlásila záměr na prodej volných bytových 
jednotek v č. 59/1 a 59/2 a nebytových prostor č. 59/6 a 59/7 v ul. Suvorovova 59. 
Zmiňované nemovitosti byly prodány za tržní cenu. Pro prodej obsazených zbylých 3 
bytových jednotek bylo postupováno dle obč. zákoníku, z. č. 89/2012 Sb. Pravidla privatizace 
bytového fondu v majetku města č. 3 byla schválena zastupitelstvem města dne 14. 9. 2016 

notes:///C12579340049C17C/D94198C67C643854C1256B4E0049C4E8/B117CC87ECECE5A3C12584660025CB2E
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usnesením číslo 47/2016. Následně byl nabídnut jednotlivým nájemníkům odkup bytových 
jednotek č. 59/3, 59/4 a 59/5 se slevou 45 % z tržní ceny bytu určené znaleckým posudkem. 
V zákonné lhůtě 6 měsíců nájemníci neprojevili zájem o koupi. 
Na základě vyhlášeného záměru na prodej obsazených bytových jednotek byla prodána 
nájemníkem obsazená jednotka č. 59/5. Bytová jednotka č. 59/4 byla obsazena nájemníkem, 
který zemřel v únoru 2020 a na žádost jeho syna, který s nájemníkem sdílel společnou 
domácnost, byla radou města schválena nová nájemní smlouva na dobu určitou do února 
2022. 
K prodeji je v současné době jedna obsazená bytová jednotka č. 59/3 (1+1) o velikosti 26,7 
m2 za cenu 403.000 Kč, na kterou byl vyhlášen záměr, a to do 11. 12. 2020. Do podatelny 
města byla ve stanovené lhůtě doručena 1 nabídka. 
Rada města usnesením č. 523/2020 ze dne 16. 12. 2020 pověřila odbor rozvoje přípravou 
kupní smlouvy na prodej obsazené bytové jednotky č. 59/3 o výměře 26,7 m2, včetně 
spoluvlastnických podílů 2670/27114 ke společným částem domu č. p. 59 na pozemku č. 
parc. st. 61 a pozemku č. parc. st. 61, o výměře 407 m2, vše v obci a k. ú. Český Brod za 
nabídnutou cenu 450.000 Kč. Kupujícím je pan Ing. arch. Miroslav Palma, nar. 5. 3. 1991, 
bytem Lázeňská 444, 282 01 Český Brod. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s prodejem obsazené bytové 
jednotky č. 59/3 o výměře 26,70 m2 včetně spoluvlastnických podílů 2670/27114 ke 
společným částem domu č. p. 59 na pozemku č. parc. st. 61 a pozemku č. parc. st. 61 o 
výměře 407 m2 vše v obci a k. ú. Český Brod panu Ing. arch. Miroslavu Palmovi, nar. 5. 3. 
1991, bytem Lázeňská 444, 282 01 Český Brod, za nabídnutou cenu 450.000 Kč. Kupní 
cena bude uhrazena bankovním převodem před podpisem kupní smlouvy na bankovní účet 
města. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Prodej bytových jednotek je příjmem hospodářského střediska BH. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
4.4.2 stanovit společná řešení na základě Politiky podpory a rozvoje bydlení města ČB a 
realizovat je. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
není 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 22/2021 
Rada města 
 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města souhlasit s prodejem obsazené bytové jednotky č. 59/3 o výměře 26,7 
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m2 včetně spoluvlastnických podílů 2670/27114 ke společným částem domu č. p. 59 na 
pozemku č. parc. st. 61 a pozemku č. parc. st. 61 o výměře 407 m2 vše v obci a k. ú. Český 
Brod panu Ing. arch. Miroslavu Palmovi, nar. 5. 3. 1991, bytem Lázeňská 444, 282 01 Český 
Brod, za nabídnutou cenu 450.000 Kč. Kupní cena bude uhrazena bankovním převodem 
před podpisem kupní smlouvy na bankovní účet města. 
 
 
5. ČEZ - navýšení příkonu "Terénní základna Vrátkov" 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V rámci vybudování terénní základny Vrátkov je třeba navýšení příkonu v odběrném místě 
na parc. č. 253/1, Vrátkov 78, na hodnotu jističe 3x25 A. Vyšší výkon bude zajištěn na 
základě smlouvy o připojení odběrného místa elektrického zařízení k distribuční soustavě. 
Podíl na nákladech činí 12 500 Kč. Předkládáme radě města výše uvedenou smlouvu ke 
schválení. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje souhlasit s uzavřením smlouvy o připojení odběrného místa 
elektrického zařízení k distribuční soustavě.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Částka 12 500 Kč bude hrazena ze střediska městské lesy. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 23/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
    s uzavřením Smlouvy o připojení odběrného místa elektrického zařízení  pozemku č. parc. 
253/1, Vrátkov 78, Vrátkov, 282 01 Český Brod, k distribuční soustavě, se společností ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčán IV - Podmokly, Teplická 874 / 8, PSČ 405 02, IČO 
24729035. 
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II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
 
6. Dodatek č. 1 ke Sod č. 202000245 Stavební úpravy stodoly na terénní základnu pro 
volnočasové aktivity ve Vrátkově 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V rámci realizace stavby "Vrátkov 78 - Stavební úpravy stodoly na terénní základnu pro 
volnočasové aktivity, II." byl na základě nedostatečnému stavebně-technického průzkumu v 
projektové přípravě a při obnažení stávajících stavebních konstrukcí a jiných skrytých 
přípojných a zemních objektů (el. přípojková skříň a zemní vedení NN) zjištěn jejich 
neutěšený stav (nekoordinovanost a nedostatečnost provedení předešlých stavebních úprav 
a prací - statické zajištění objektu, krovu a instalace dřevěných trámů stropní konstrukce nad 
1. NP).  
Další změny vyplynuly z potřeby správy objektu a jeho plánovaného užívaní jako 
vzdělávacích prostor terénní základny. 
Bylo třeba provést tyto méněpráce a vícepráce: 
 
· Rozpočet změnového listu č. 1 - vícepráce: 
- přeložení elektroinstalace v prostoru stodoly, 
- srovnání horního líce stropních trámů hoblováním, 
- přemístění táhel statického zajištění objektu stodoly, 
- impregnace stropních trámů a krovu, 
- úprava krovu; doplnění kleštin, 
- zabednění otvorů plošného záklopu střechy, 
- doplnění laťování (2x kontralatě) střechy, 
- zateplení stoupaček přípojek vodovodu a odkanalizování v prostoru stodoly, 
- uzemnění el. rozvaděče, 
- provedení mazaniny pro instalaci sprchy v místnosti toalety pro imobilní (osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace). 
 
· Rozpočet změnového listu č. 2 - změna specifikace a počtu stavebních prvků a dílců: 
- konstrukce mezistropu pro uložení matrací (montáž a úprava dodaného truhlářského 
materiálu), 
- kuchyňská linka (změna rozsahu dodávky a montáže vč. myčky, chladničky a dřezu), 
- vstupní rampa (záměna povrchové úpravy nátěru ocel. konstrukce za zinkování, svařované 
spoje nahrazeny šroubovanými), 
- hromosvod (instalace zemnícího pásku a pospojení v podzákladí), 
- dodávka a instalace čistících zón terénní základny, 
- změna výšky radiátorů (výškový posun polohy otopných těles dle požadavku návrhu 
interiéru), 
- elektroinstalace (doplnění vnitřní elektroinstalace a datových sítí), 
- SDK úložny a vnitřní dveře (vestavba vnitřní příčkové konstrukce úložny-skladu), 
- těleso komína (změna původního jednoprůduchového systémového nerezového komínu za 
dvouprůduchový třívrstvý systém s vnitřní keramickou vložkou) 
- krbová kamna 2. NP - učebna terénní základny (změna krbových kamen s výměníkem na 
krbová kamna), 
- nová instalace kotle s výměníkem v kotelně 1. NP - stodola, 
- vnitřní osvětlení učebny (změna typu a počtu svítidel vč. instalace u prostoru kryté terasy), 
- a záměna kombi klozetu za modulový. 
 
· Rozpočet změnového listu č. 3: 
- záměna části vnitřních SDK obkladů za dřevěný palubkový obklad. 
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· Rozpočet změnového listu č. 4: 
- záměna formátu vnitřní dlažby a vnitřního keramického obkladu. 
 
Vícepráce a méněpráce byly v průběhu stavby řešeny s technickým dozorem, kterým byly 
odsouhlaseny. 
 
Předmětem dodatku č. 1 je navýšení ceny díla o 597.455,81 Kč bez DPH. Původní cena díla  
se dodatkem č. 1 mění z částky 2.145.000 Kč bez DPH na částku  2.742.455,81 Kč bez 
DPH. Změnová částka ve výši 597.455,81 Kč bez DPH se skládá z víceprací ve výši 
773.591,20 Kč bez DPH a méněprací ve výši 176.135,39 Kč bez DPH. 
 
Všechny ceny byly technickým dozorem odkontrolovány. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje RM uzavřít dodatek č. 1 ke SoD číslo 202000245-OR. 
 
Dopady řešení na rozpočet města 
Částka 597.455,81 Kč bude hrazena z dotace iROP a spoluúčast ze střediska městské lesy. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 

10.1.2 Rekonstruovat a udržovat sportovní, kulturní a další 
zařízení vč. vybavení dle doporučení auditu. 

 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
22. 1. 2021 - Ing. L. Tlamichová: 
Jednotlivé položky změnových listů byly zaslány ke kontrole poskytovateli dotace, který 
vyhodnotí zda mohou být v rámci projektu vyhodnoceny jako uznatelné více či méně práce. 
Vyjádření poskytovatele dotace získáme až během pondělí 25. 1. 2021. Poté bude materiál 
případně upraven.  
 
25. 1. 2021 - Ing. L. Tlamichová: 
V původní žádosti nám bylo odsouhlaseno, že ačkoliv jsme plátci DPH, nárok na odpočet 
DPH nám z důvodu charakteru činnosti nevzniká. Po dalších konzultacích se podařilo 
vykomunikovat, že  námi prováděné neformální vzdělávání má charakter ekonomické 
činnosti, tudíž máme i nárok na uplatnění DPH. Z tohoto důvodu je možné částku, o kterou 
se zvýší náklady uvedené ve vícepracech, uhradit i nadále z položky určené na stavbu. 
Částka na stavbu je v rozpočtu 2.723.965 Kč. Zasmluvněná cena za stavební práce je bez 
DPH je 2.145.000 Kč a částka navýšení dle změnových listů je 597.455,81 Kč bez DPH. Při 
sečtení těchto částech je náklad na stavební práce 2.742.455,81 Kč bez DPH. Částka 
18.490,81 Kč, která převyšuje původní rozpočet bude hrazena též z rozpočtu projektu z 
položek, které nebudou vyčerpány (náklady na PD). 
Stavební náklady budou tedy dotovány z 95 % až na položku týkající se střechy. Ta je 
dotována pouze z 50 %. Celková položka za náklady na střechu činí 328.888 Kč.  
TD – 78.000 Kč bez DPH. 
Na PD je v projektu počítáno s částkou 164.000 Kč. Dosud bylo vyčerpáno necelých 100.000 
Kč. Zbylé prostředky bude možné převést třeba právě na stavební práce. 
Vybavení by mělo být zakoupeno v částce 611.000 Kč. Dle připravovaných rozpočtů i zde 
nepředpokládáme přečerpání limitu. Nákup vybavení bude dle doporučení iROP rozdělen do 
dvou poptávkových řízení – nákup nábytku a nákup pomůcek. 
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Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer apeloval na sjednocení vypořádání připomínek s tím, že se obrátil na pana 
tajemníka, aby toto zajistil. 
Ing. Kašpar uvedl, že v systému došlo k prověření funkcionality a sjednocení je dále třeba 
dojednat s vedoucími odborů. 
Ing. Majer dále poznamenal, že v materiálu postrádá dopad na rozpočet. 
Bc. Nekolný reagoval v tom smyslu, že dodatek rozpočet neovlivní, dochází pouze k 
proúčtování dotace. Doplnil, že akcí kromě vybudování školicího střediska došlo současně k 
rekonstrukci objektu. 
Mgr. Dočkalová uvedla, že přesnou částku neví, nové náklady nicméně nevznikly. 
Ing. Majer se údajně nedozvěděl, jaká byla spoluúčast před a po změnovém listu. Částka 
stejná není. 
Mgr. Dočkalová odpověděla, že rozdíl v částkách je hrazen z dotace. 
Mgr. Janík uvedl, že se v jednotlivých částkách neorientuje. 
Mgr. Dočkalová vysvětlila důvody dílčích změn během procesu. Díky změnám v účtování 
DPH nedojde k navýšení rozpočtu. 
Dále proběhla debata v podobném duchu stran ujasnění dotací, spoluúčasti, procesu 
realizace apod. 
 
Příchod 16:21 Ing. Ulík 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 3) 
                                                                                                 Usnesení č. 24/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 202000245-OR se zhotovitelem Jílek 
Stavby s.r.o., IČO: 04046331. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce díla v 
důsledku skutečného stavu na stavbě. Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
 
7. Průmyslová ul. - pozemek KN p. č. 479/19, 479/18 v k. ú. Liblice u Českého Brodu 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
K odkupu pozemků v Průmyslové ulici byl přidělen úkol: 
Město Český Brod plánuje rozšíření ulice Průmyslové, která se nachází v Liblicích a vede k 
ČOV. Rada města na jednání dne 20. 5. 2020 přijala usnesení č. 216/2020, kterým pověřila 
odbor rozvoje jednáním s vlastníky pozemků v ulici Průmyslová v k. ú. Liblice u Českého 
Brodu o odkoupení pozemků nebo částí pozemků do vlastnictví města Český Brod za kupní 
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cenu podle znaleckého posudku. 
Rada města na jednání dne 2. 12. 2020 přijala usnesení č. 497/2020, kterým pověřila odbor 
rozvoje přípravou odkupu částí pozemků 479/18, 479/19, 4799/21 za cenu 250 Kč/m2. 
Pozemek 479/18 je veden jako orná půda o výměře 6.357 m2, město Český Brod má zájem 
o část oddělenou geometrickým plánem č. 527-187/2019 ze dne 18. 11. 2019 a označenou 
jako pozemek č. 479/33 o výměře 589 m2, vlastníkem je FP majetková a.s., IČO: 24743364. 
Pozemek 479/19 je veden jako orná půda o výměře 6.300 m2, město Český Brod má zájem 
o část oddělenou výše uvedeným geometrickým plánem a označenou jako pozemek č. 
479/32 o výměře 581 m2, vlastníkem je FP majetková a.s., IČO: 24743364. 
Pozemek KN p. č. 479/21 bude řešen zvlášť, jedná se o pozemek ve spoluvlastnictví 3 
vlastníků (FP Majetková, pan Holan a pan Socha) a na jednom z podílů je zástavní právo, 
město Český Brod má zájem o část oddělenou výše uvedeným geometrickým plánem a 
označenou jako pozemek č. 479/30 o výměře 633 m2. 
Smlouva byla JUDr. Markovou odsouhlasena. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje souhlasit s uzavřením kupní smlouvy. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Kupní cena bude hrazena z rozpočtu města. 
589 m2 pozemek 479/33 + 581 m2 pozemek 479/32, celkem 1.170 m2, tj. kupní cena činí 
292.500 Kč. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Jedná se o narovnání vlastnických vztahů. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 25/2021 
Rada města 
 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod souhlasit s uzavřením Smlouvy kupní týkající se části 
pozemku KN p. č. 479/18, orná půda, o výměře 6.357 m2, oddělenou geometrickým plánem 
č. 527-187/2019 ze dne 18. 11. 2019 a označenou jako pozemek p. č. 479/33, o výměře 589 
m2, a část pozemku KN p. č. 479/19, orná půda, o výměře 6.300 m2, oddělenou výše 
uvedeným geometrickým plánem č. 527-187/2019 ze dne 18. 11. 2019 a označenou jako 
pozemek p. č. 479/32, o výměře 581 m2, oba z vlastnictví společnosti FP majetková a. s., 
IČO: 24743364, do vlastnictví města Český Brod, za cenu 250 Kč/m2. Smlouva kupní je 
nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
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II.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše 
uvedené smlouvy. 
 
 
8. Vyhlášení záměru - pronájem pozemku v k. ú. Český Brod (J. P. a V. P.) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na odbor rozvoje byla doručena žádost od manželů Paterových o převedení nájemní 
smlouvy týkající se pozemku pod garáží z původního nájemce, manželů Fraňkových. 
Manželé Fraňkovi prodali manželům Paterovým 2 byty v budově č. p. 24 společně s garáží. 
Tato garáž se nachází na pozemku ve vlastnictví města Český Brod, na zelené ploše za 
dvorkem budovy č. p. 24, jedná se o č. p. st. 1523 o výměře 15 m2. Manželé Fraňkovi hradili 
nájemné ve výši 750 Kč/rok, tj. 50 Kč/m2.   
Dle konzultace s JUDr. Markovou nyní bude vyhlášen záměr na pronájem pozemku pod 
garáží a uzavřena nová nájemní smlouva. 
Necháváme radě města na zvážení případné navýšení ceny nájemného. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje vyhlásit záměr za cenu 50 Kč/m2/rok, jedná se o cenu ve stávající 
smlouvě + každoroční navýšení o inflaci. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nájemné bude příjmem do střediska OHČ. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy s upřesněním situace. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 26/2021 
Rada města 
 
 
I.      vyhlašuje záměr 
 
   na pronájem pozemku KN p. č. st. 1523 o výměře 15 m2 v obci a k. ú. Český Brod, předem 
určenému zájemci: SJM P. J. a P. V., za cenu 50 Kč/m2/rok, k částce nájemného bude 
každoročně připočítána míra inflace určená Českým statistickým úřadem. 
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9. Zrušení usnesení č. 504/2020 - záměr na pronájem nebytových prostor v pavilonu F 
a 1/2021 - záměr na smlouvu budoucí MEDIMA s.r.o. 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Předkládáme RM zrušení usnesení č. 1/2021 z důvodu návazných rozhodnutí o pronájmu v 
budově č. p. 620 - ordinace pro nového pediatra. Jedná se o vyhlášený záměr na smlouvu 
budoucí na pronájem prostor určených k podnikání v přízemí budovy č. p. 620, Žižkova ulice 
předem určenému zájemci, MEDIMA s.r.o. Společnost MEDIMA s.r.o., se nakonec dohodla s 
vedením města na budoucím pronájmu nebytových prostor v č. p. 1311, vč. prostor po 
Spirále pomoci, na které byl vyhlášen záměr RM 2. 12. 2020 usnesením č. 504/2020. Tento 
záměr bude tímto také zrušen. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nejsou. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy s tím, že nemá cenu záměr 
udržovat. 
Bc. Nekolný doplnil, že záměr byl nutný pro výběrové řízení, nový poskytovatel nebude 
působit v prostorách bývalé ordinace dětského lékaře. Dovysvětlil plánované rozmístění 
poskytovatelů zdravotní péče tak, aby bylo funkční a systémové. 
Ing. Majer postrádá smlouvu s MUDr. Altovou, související se změnou ordinace. 
Bc. Nekolný odpověděl, že ta by měla být předložena na v příštím jednání rady. 
JUDr. Marková doplnila, že záměr lze vyhlásit až po rekonstrukci, prozatím předjednáno 
ústně. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 27/2021 
Rada města 
 
 
I.      ruší 
 
   své usnesení č. 504/2020 ze dne 2. 12. 2020 - vyhlášení záměru na pronájem nebytových 
prostor v budově č. p. 1311 - 7 místností o celkové výměře 25,3 m2. 
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II.      ruší 
 
   své usnesení č. 1/2021 ze dne 4. 1. 2021 - vyhlášení záměru na budoucí pronájem 
nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod, Žižkova ulice, předem určenému 
zájemci, společnosti MEDIMA s.r.o., se sídlem Libušská 60/149, Libuš, 142 00 Praha 4, IČO: 
60468840, a to nebytových prostor o celkové výměře 150,80 m2, v budově č. p. 620. 
 
 
10. Záměr na smlouvu budoucí na pronájem nebytových prostor předem určenému 
zájemci MEDIMA s.r.o. 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Předkládáme RM k souhlasu vyhlášení záměru na uzavření smlouvy budoucí pro předem 
určeného zájemce společnost MEDIMA s.r.o., IČO: 60468840, se sídlem Libušská 60/149, 
Libuš, 142 00 Praha 4, zastoupené jednatelkou MUDr. Hanou Cabrnochovou. V případě, že 
tato společnost uzavře smlouvu s městem Český Brod na pronájem nebytových prostor v 
budově č. p. 1311 - pavilon F, kde bude provozovat pediatrickou ambulanci, kterou 
převezme po náhle zesnulé MUDr. Aleně Vostřezové, čímž bude zajištěna kompletní 
pediatrická péče v Českém Brodě. Jedná se o 10 místností v přízemí o celkové výměře 
72,53 m2 za cenu 89.965 Kč ročně, tj. 7.497 Kč měsíčně, na dobu určitou 5 let. Cena nájmu 
bude každoročně navýšena o inflaci. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM vyhlásit záměr na budoucí pronájem. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Případný výnos z nájemného bude příjmem na hospodářském středisku bytové hospodářství 
- fond nemocnice. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami  
 
 
 
 
Bc. Nekolný shrnul informaci k bodu dle důvodové zprávy, doplnil, že smlouvu je nutno 
uzavřít z důvodu registrace zdravotnického zařízen. Dále nastínil technické problémy s 
kompilací požadovaných dokumentů. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 28/2021 
Rada města 
 
 
I.      vyhlašuje záměr 
 
   na budoucí pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod, Žižkova ulice, 
Český Brod, mezi Městem Český Brod, nám. Husovo 70, Český Brod IČO: 00235334 a 
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MEDIMA s.r.o., Libušská 60/149, Libuš, 142 00 Praha 4, IČO: 60468840. Budoucí pronájem 
prostor určených k podnikání v budově č. p. 1311, která je součástí pozemku p. č. st. 1623 
(pavilon F) v přízemí, vstup pravým hlavním vchodem z ulice Žižkova, celkem 10 místností o 
celkové výměře 72,53 m2, za cenu 89.965 Kč ročně. Budoucí pronájem na dobu určitou 5 let.  
 
 
11. Záměr na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 47 předem určenému 
zájemci MUDr. Iva Stuchlíková - oční ambulance 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
V budově č. p. 47, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod, se nachází nebytový prostor, v 
současné době oční ambulance, kterou má pronajatou společnost OPTIK JAS s.r.o., IČO: 
28421752, a dále prostory podle nájemní smlouvy podnajímá MUDr. Ivě Stuchlíkové. 
Nájemní smlouva je na dobu určitou do 31. 1. 2021. Společnost OPTIK JAS s.r.o., zaslala 
městu žádost o změnu doby nájmu na dobu neurčitou, č. j. MUCB 63454/2020. Tato žádost 
byla RM předložena na jednání RM dne 16. 12. 2020. RM žádost projednala bez přijetí 
usnesení, požadovala projednat možnost pronajmout tyto prostory přímo MUDr. Ivě 
Stuchlíkové. Tato varianta byla s paní doktorkou projednána a návazně předkládáme RM 
záměr na pronájem prostor určených k podnikání předem určenému zájemci MUDr. Ivě 
Stuchlíkové, IČO: 72034769, za cenu 178.663 Kč ročně. Dobu nájmu na neurčito či dobu 
určitou 5 (10) let necháváme na zvážení RM. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM vyhlásit záměr na pronájem nebytových prostor předem určenému 
zájemci MUDr. Ivě Stuchlíkové, IČO: 72034769. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výnos z nájemného bude příjmem na hospodářském středisku bytové hospodářství. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy 
Následně byla otevřena diskuse. 
Mgr. Janík se dotázal, jaká varianta je předložena. Zda na dobu určitou nebo neurčitou. 
JUDr. Marková odpověděla, že to je třeba stanovit (5, 10 let, neurčito). Přikláněla by se k 
době určité. 
Bc. Nekolný se také vyslovil pro určitou dobu trvání nájmu a na kratší dobu. 
Ing. Majer se dotázal na možnosti využití dispozitivních ustanovení OZ ve vztahu možnosti 
vzdání se práv ze strany nájemce. 
JUDr. Marková považovala tuto cestu za problematickou. Zopakovala, že varianta určité 
doby nájmu na 5 let nepředstavuje pro město komplikace při případném ukončení nájemního 
vztahu. 
V následující diskusi se i ostatní radní vesměs vyslovili pro dobu určitou na 5 let. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
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s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 29/2021 
Rada města 
 
 
I.      vyhlašuje záměr 
 
   záměr na pronájem prostor určených k podnikání v budově č. p. 47, náměstí Arnošta z 
Pardubic, Český Brod, předem určenému zájemci: MUDr. Iva Stuchlíková, Tuchoraz 147, 
282 01 Český Brod, IČO: 72034769. Předmětem záměru je pronájem nebytových prostor v 
přízemí budovy č. p. 47, nám. Arnošta z Pardubic 282 01, Český Brod – 8 místností 
(ordinace očního lékaře) o celkové výměře 79,06 m2, za cenu 178.663 Kč ročně, na dobu 
určitou 5 let.  
 
 
12. Záměr na změnu rozsahu nájmu v budově č. p. 1311, pavilon E - JA-HA Dent s.r.o. 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
V budově č. p. 1311 - pavilon E, v areálu nemocnice Český Brod došlo ke stavebním 
úpravám (bezbariérový vstup, výtah). Těmito stavebními úpravami byly dotčeny i prostory, 
které jsou pronajaty a byl zde vybudován výtah. Jedná se o prostory v nájmu JA-HA Dent 
s.r.o. a Záchranné zdravotnická služby Středočeského kraje. Předkládáme RM záměr na 
změnu rozsahu nájmu pro tyto dva dotčené subjekty ve dvou bodech jednání RM.  
 
JA-HA Dent s.r.o., IČO: 03877345, se sídlem Žižkova 1311, 282 01 Český Brod, má 
uzavřenu nájemní smlouvu na nebytové prostory v prvním patře (ty nebyly stavebními 
úpravami dotčeny) a v přízemí sklad. Původní výměra tohoto skladovacího prostoru dle 
smlouvy o nájmu byla 4,87 m2, podle stavebního plánu je nová výměra skladovacího prostor 
v nájmu JA-HA Dent s.r.o., 2,58  m2. Za pronájem podle nájemní smlouvy ev. č. 
205/2007/OSM byla stanovena částka 72.792 Kč ročně. Podle nového rozsahu nájmu dojde 
ke snížení nájemného o 3.881 Kč ročně. Nová celková výměra pronajatých prostor bude 
40,66 m2za cenu 68.911 Kč/ročně místo 43,82 m2za cenu 72.792 Kč/ročně. 
 
2) Návrh odboru na řešení  
OR doporučuje vyhlásit záměr na změnu rozsahu nájmu pro JA-HA Dent s.r.o. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Změna výnosu z nájemného se týká hospodářského střediska bytové hospodářství - fond 
nemocnice. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse, která byla z důvodu souvislosti spojena s bodem 13. 
JUDr. Marková se pro ujasnění dotázala, zda se jedná jak o změnu rozsahu, tak nájemného. 
Mgr. Dočkalová odpověděla, že cena za metr zůstává stejná, zlevněno o rozdíl v metrech. 
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Bc. Stuchl navrhnul, zda by nebylo namístě aktualizovat výši nájmu z důvodu zvýšení 
komfortu. 
Bc. Nekolný reagoval, že komfort byl zvýšen pouze pro imobilní návštěvníky vytvořením 
bezbariérových prvků. Z tohoto důvodu nepovažoval argument Bc. Stuchla za vhodný. 
JUDr. Marková se dále dotazovala, zda lze oba záměry vytvořit stejně. 
Mgr. Dočkalová potvrdila, že ano. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 30/2021 
Rada města 
 
 
I.      vyhlašuje záměr 
 
   na změnu rozsahu nájmu nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod, Žižkova 
ulice, 282 01 Český Brod, pro JA-HA Dent. s.r.o., Žižkova 1311, 282 01 Český Brod, IČO: 
03877345. Předmětem záměru je změna rozsahu nájmu prostor v budově č. p. 1311, která je 
součástí st. p. č. 1623 – nově dvě místnosti v prvním patře napravo od schodů, za 
prosklenými dveřmi vlevo, o výměře 38,08 m2 a pronájem v přízemí 1 místnost o výměře 
2,58 m2, celková výměra prostor 40,66 m2za cenu 68.911 Kč/ročně namísto dvou místností v 
prvním patře napravo od schodů, za prosklenými dveřmi vlevo, o výměře 38,08 m2 a 
pronájem v přízemí 1 místnosti o výměře 4,87 m2. 
 
 
13. Záměr na změnu rozsahu nájmu v budově č. p. 1311, pavilon E - Zdravotnická 
záchranná služba Středočeského kraje 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
V budově č. p. 1311 - pavilon E, v areálu nemocnice Český Brod došlo ke stavebním 
úpravám (bezbariérový vstup, výtah). Těmito stavebními úpravami byly dotčeny i prostory, 
které jsou pronajaty a byl zde vybudován výtah. Jedná se o prostory v nájmu JA-HA Dent 
s.r.o. a Záchranné zdravotnické služby Středočeského kraje. Předkládáme RM záměr na 
změnu rozsahu nájmu pro tyto dva dotčené subjekty ve dvou bodech jednání RM.  
 
Záchranná zdravotnická služba Středočeského kraje p. o. se sídlem Vančurova 1544, 
272 01 Kladno, IČO: 75030926, má uzavřenu nájemní smlouvu na nebytové prostory v 
přízemí. Původní výměra prostoru dle smlouvy o nájmu byla 115,96 m2, podle znaleckého 
posudku, který narovnal špatně zadané výměry v původní smlouvě 185 m2 a podle 
stavebního plánu je nová výměra pronajatých prostor v nájmu ZZSSK 181,68 m2. Za 
pronájem podle nájemní smlouvy ev. č. 206/2007/OSM byla stanovena částka ve výši 
194.197 Kč ročně. Podle nového rozsahu nájmu dojde ke snížení nájemného o 3.485,69 Kč 
ročně. Nová celková výměra pronajatých prostor bude 181,68 m2za cenu 190.711,31 
Kč/ročně místo 198,24 m2za cenu 194.197 Kč/ročně. 
 
2) Návrh odboru na řešení  
OR doporučuje vyhlásit záměr na změnu rozsahu nájmu pro Záchrannou zdravotnickou 
službu Středočeského kraje p. o. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Změna výnosu z nájemného se týká hospodářského střediska bytové hospodářství - fond 
nemocnice. 
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4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami  
 
 
 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 31/2021 
Rada města 
 
 
I.      vyhlašuje záměr 
 
   na změnu rozsahu nájmu nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod, Žižkova 
ulice, Český Brod, Zdravotnické záchranné službě Středočeského kraje, příspěvkové 
organizaci, se sídlem Vančurova 1544, 282 01 Kladno, IČO: 75030926. Předmětem záměru 
je změna rozsahu nájmu pronajatých prostor v budově č. p. 1311, která je součástí st. p. č. 
1623 – 19 místností v přízemí, celková výměra prostor 181,68 m2za cenu 190.711 Kč/ročně 
namísto 21 místností v přízemí o výměře 185 m2. 
 
 
14. Vyhlášení záměru - výpůjčka části pozemku v k. ú. Štolmíř 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Rada města dne 13. 1. 2021 projednávala umístění přístřešku na části pozemku KN p. č. 
16/1 v k. ú. Štolmíř. Bod byl stažen s tím, že proběhne jednání o dalších možnostech. 
Jednání proběhlo za přítomnosti JUDr. Markové a bylo dohodnuto, že na přístřešek umístěný 
nad místem pro parkování bude vypracována dokumentace, požádáno o povolení na 
stavebním úřadu a město tento pozemek společnosti M'am'aloca o.p.s., vypůjčí s tím, že 
řádně povolený přístřešek bude součástí pozemku, tedy ve vlastnictví města, a po ukončení 
výpůjčky nebude mít vypůjčitel nárok na náhradu nákladů. Přístřešek slouží jako zázemí pro 
hosty při veřejných akcí ve Štolmíři - Restaurant Day a Pečení chleba. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje radě města vyhlásit záměr na výpůjčku části pozemku. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
x 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
x 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
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Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
JUDr. Marková upřesnila, že vlastnictvím města se stavba stane až v okamžiku narovnání 
právního jejího právního režimu. 
Mgr. Klinecký doplnil, že protistrana má za úkol dokončit stavební řízení. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer by za vhodnější považoval variantu pronájmu s odbydlením investice. 
JUDr. Marková zrekapitulovala historii užívání. 
Ing. Ulík by uvítal ujasnění, že město jako majitel nebude odpovídat za nelegální stavbu. 
Bc. Stuchl reagoval, že kdyby došlo k problémům s legalizací, odstraní stavbu na vlastní 
náklady. 
JUDr. Marková uvedla, že na rozdíl od nájmu je výpůjčka jednoduše vypověditelná, 
kolaudaci nelze zahrnout do záměru, ale do vlastní výpůjčky. 
Mgr. Klinecký do zápisu zdůraznil, že rada požaduje, aby byl přístřešek legalizován. 
Dále se dotázal, zda bude i v rámci výpůjčky zachována možnost parkování a jak bude 
případně ošetřeno ve smlouvě. 
JUDr. Marková uvedla, že aktuálně je předloženo vyhlášení záměru. Dotazované skutečnosti 
budou řešeny v rámci smlouvy. 
Bc. Stuchl upřesnil, že stavba nebude kolaudována jako přístřešek, konkrétně se dozví až na 
základě jednání se stavebním úřadem. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 32/2021 
Rada města 
 
 
I.      vyhlašuje záměr 
 
   na výpůjčku části pozemku parc. č. 16/1 v obci Český Brod, katastrální území Štolmíř, o 
velikosti cca 70 metrů čtverečních (dle situace) na dobu neurčitou předem určenému zájemci 
M'am'aloca o.p.s., IČO 26662159, zastoupému ředitelem, Bc. Jiřím Stuchlem. 
 
 
15. Záměr na pronájem prostor určených k podnikání v budově č. p. 620 v areálu 
nemocnice 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Překládáme RM záměr na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 620 - žlutá poliklinika, 
v areálu nemocnice Český Brod. Jedná se o nebytové prostory v přízemí, celkem 7 místností 
o celkové výměře 88,28 m2 za cenu 78.475 Kč za rok. Cena nájmu je určena podle 
znaleckého posudku vč. navýšení o každoroční míru inflace. Účel pronájmu - lékárna. Nájem 
na dobu určitou 5 let. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM vyhlásit záměr na pronájem. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výnos z nájemného bude příjmem na hospodářském středisku bytové hospodářství - fond 
nemocnice. 
Náklady na opravu prostor se hradí  hospodářského střediska bytové hospodářství - fond 
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nemocnice. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Bc. Nekolný doplnil, že aktuálně plánuje pouze vstupní část. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer se dotazoval, zda náklady uvedené v bodu 19 s tímto nesouvisí. 
Bc. Nekolný reagoval s tím, že souvisí s čekárnou, dovysvětlil, čeho se stavební práce 
týkaly. 
Mgr. Klinecký obecně zdůraznil, že je třeba zajistit ordinace, které by bylo možné využít jako 
pobídku pro nové lékaře. 
Bc. Nekolný dále uvedl, že bezbariérový přístup bude zatím zajištěn provizorně, jinak je k 
jeho vybudování třeba územního rozhodnutí. Nadto bude třeba zařídit výtah. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 33/2021 
Rada města 
 
 
I.      vyhlašuje záměr 
 
   na pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod, Žižkova ulice č. p. 620, 
Český Brod. Celkem 7 místností o celkové výměře 88,28 m2, vstup hlavním vchodem z ulice 
Žižkova, v přízemí: vpravo od hlavního vstupu z ulice za mříží první místnost vlevo ze 
vstupní chodby za mříží o výměře 19,24 m2, druhá místnost vlevo ze vstupní chodby za mříží 
o výměře 2,97 m2 předsíňka a třetí místnost vlevo ze vstupní chodby WC, o výměře 2,07 m2, 
dále vpravo ze vstupní chodby za mříží první místnost o výměře 22,70 m2, druhá místnost o 
výměře 15,88 m2, třetí místnost o výměře 13,25 m2 a chodba o výměře 12,71 m2, to vše o 
celkové výměře 88,28 m2 za minimální nabídkovou cenu 78.475 Kč ročně. Prostor bude 
pronajat za účelem provozování lékárny. Pronájem je stanoven na dobu určitou 5 let.  
  
 
16. Smlouva budoucí směnná části pozemku st. 185 a parc. č. 914/22, k. ú. Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V rámci přípravy realizace akce "Český Brod - Žižkova ulice" a prověření skutečných hranic 
pozemků dotčených stavbou proběhla jednání s panem Ing. Vlastimilem Novákem, majitelem 
pozemku st. 185, k. ú. Český Brod, pro vhodné vypořádání s tímto pozemkem. Část 
pozemku st. 185 zasahuje do veřejných ploch chodníků a komunikací v ulici Na Louži. Pro 
uvažované budoucí stavební úpravy v ulici Na Louži a dotčených částí pozemku st. 185 bylo 
na jednáních navrženo, že dojde ke směně části pozemku st. 185 zasahující do ploch 
chodníků a komunikací za pozemek o stejné výměře v Žižkově ulici, nyní odhadem cca 51 



 

 20 

m2. Geometrický plán rozdělení pozemku zpracovává pan Ing. M. Němec. Žádost o rozdělení 
pozemku st. 185 na stavebním úřadě a geometrický plán zařizuje a hradí pan Ing. V. Novák. 
Pro budoucí směnu těchto pozemků bude nutné po realizaci stavby "Český Brod - Žižkova 
ulice" provést bezúplatný převod části pozemku parc. č. 914/22 mezi Středočeským krajem a 
městem Český Brod podle skutečně provedených stavebních objektů a ploch určení. 
Návrh smlouvy budoucí směnné na pozemky je předložen. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje radě města doporučit zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením 
uvedené smlouvy. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Zatím bez finančního plnění. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy a nastínila proces 
vyjednávání. 
Bc. Nekolný uvedl, že se jedná o nestandardní řešení, proběhla obtížná jednání a výsledkem 
je kompromis, který není ideální, nicméně pomůže situaci vyřešit. 
Mgr. Klinecký doplnil, že ani on není s výsledkem jednání spokojen, nicméně bod podpoří. 
Následně proběhla diskuse. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 34/2021 
 
Rada města 
 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod souhlasit s uzavřením smlouvy budoucí směnné části 
pozemku st. 185, k. ú. Český Brod z vlastnictví pana Ing. Vlastimila Nováka, U Zastávky 
1739, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, do vlastnictví města Český Brod, IČO: 
00235334 a části pozemku parc. č. 914/22, k. ú. Český Brod, z budoucího vlastnictví města 
Český Brod, IČO: 00235334, do vlastnictví Ing. Vlastimila Nováka, U Zastávky 1739, 250 01 
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Návrh smlouvy je nedílnou součástí originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
 
zastupitelstvu města pověřit starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem 
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výše uvedené smlouvy. 
 
 
17. Oznámení ceny za čištění odpadní vody převzaté pro rok 2021 pro obec Tismice 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Obdrželi jsme oznámení ceny za čištění odpadní vody převzaté, která bude v roce 2021 
účtována obci Tismice. Cena vody předané pro rok 2021 pro Obec Tismice je 35,11 Kč/m3 
bez DPH (38,62 Kč/m3 vč. DPH 10%). Oznámení je zasláno v souladu s uzavřenou 
smlouvou - Dohoda vlastníků mezi městem Český Brod a obcí Tismice.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
Odchod 17:21 Mgr. Klinecký 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 35/2021 
Rada města 
 
 
I.      bere na vědomí 
 
   oznámení ceny za čištění odpadní vody převzaté, která bude v roce 2021 účtována obci 
Tismice. Cena vody předané pro rok 2021 pro obec Tismice je 35,11 Kč/m3 bez DPH (38,62 
Kč/m3 vč. DPH 10%). Oznámení je zasláno v souladu s uzavřenou smlouvou - Dohoda 
vlastníků mezi městem Český Brod a obcí Tismice.  
 
 
18. Žižkova ulice - čištění a kamerová prohlídka stávajících stok s vyhodnocením 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Ve dnech 24. a 25. 11. 2020 byly provedeny kamerové prohlídky kanalizační stoky ZD DN 
600/1000 v ulici Žižkova, v úseku mezi č. p. 156 a č. p. 302, resp. mezi č. p. 156 a č. p. 150 a 
č. p. 302 a č. p. 291 a kanalizační stoky BET.  
DN 500 v úseku přes soukromé pozemky mezi ulicemi Komenského a Bedřicha Smetany 
(pozemky u č. p. 1307, 1359, 760, 488 atd.).   
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A: Přehled jednotlivých úseků je uveden v přiložené situaci s vyznačením, příloha č. 2 
Zprávy vyhodnocení: 
1) Úseky kanalizační stok, kde bylo možné provést kamerovou prohlídku, jsou v situaci 
označeny modře.  
2) Úseky kanalizační stok, kde nebylo možné provést kamerovou prohlídku, jsou v situaci 
označeny oranžově (vzhledem k dalším okolnostem).  
3) Body na kanalizačních stokách, kde jsou zjištěny problémy: označeno červeně. 
 
B: Popis stavu Žižkova ulice:  
V Žižkově ulici je ve spodní části profilu kanalizační stoky ZD DN 600/1000 patrné poškození 
spár zdiva, byla objevena jedna skrytá revizní šachta (označena červeně), kanalizační 
přípojky jsou převážně původní, z betonového potrubí. Problematické mohou být spoje 
potrubí stoky a napojení kanalizačních přípojek do potrubí stoky (zde není zaručena 
vodotěsnost).   
Největším zjištěným problémem je značná destrukce zdiva kanalizační stoky u č. p. 
296 (viz snímky v příloze).  
 
C: Popis stavu stoky ulice Komenského přes soukromé pozemky po ulici Bedřicha 
Smetany (pozemky u č. p. 1307, 1359, 760, 488 atd.): 
U kanalizační stoky BET DN 500 v úseku přes soukromé pozemky mezi ulicemi 
Komenského a Bedřicha Smetany je betonové potrubí stoky poškozené korozí betonu: 
Momentálně má kruhový profil (vyjma novějšího úseku kanalizační stoky zřízeného při 
stavbě dnešní základní a praktické školy). Kanalizační přípojky jsou převážně původní z 
různých materiálů (beton, PP, PVC, kamenina).  
Problematické mohou být spoje potrubí stoky a napojení kanalizačních přípojek do potrubí 
stoky (zde není zaručena vodotěsnost). Byly objeveny dvě skryté revizní šachty (označeny 
červeně).  
 
D: Doporučení provozovatele VH majetku, vzhledem ke zjištěnému stavu 
kanalizačních řadů: 
D.1. Na stoce v části Žižkovy ulice v úseku č. p.156 a č. p. 302:   
1.a) V co možná nejkratším termínu provést obnovu části kanalizační stoky před č. p. 296 v 
minimální odhadované délce 5,0 m klasickou metodou (rozebírání a nové vyzdění stoky z 
kanalizačních cihel s obetonováním v otevřeném výkopu).  
1.b) Obnovit revizní šachtu mezi č. p. 152 a č. p. 153, 
1.c) Doplnit, zhotovit spojnou šachtu DN1000 v křižovatce ulic Komenského a Žižkovy ulice, 
1.d) Doplnit, zhotovit revizní šachty DN1000 minimálně jednu před č. p. 278 a jednu před č. 
p. 291,  
1.e) Sanovat některé části stoky bezvýkopovou technologii, 
1.f)  Následně provést kamerové prohlídky zbylých úseků stok až po splnění výše uvedených 
bodů a) - e), 
1.g) U kanalizačních přípojek prověřit jejich stáří a stav a zároveň jejich případné nové 
umístění s jednotlivými vlastníky připojených nemovitostí a následně provést jejich případnou 
obnovu. 
 
D.2. Na stoce v části Komenského a Bedřicha Smetany:  
2.a) Obnovit skryté revizní šachty u č. p. 488 a u č. p. 760. Podrobný popis ve zprávě 
zhodnocení, 
2.b) Doplnit, zhotovit minimálně jednu revizní šachtu v úseku mezi č. p. 488 a č. p. 760 
DN1000,  
2.c) Sanovat některé části stoky bezvýkopovou technologii, 
2.d) Následně provést kamerové prohlídky zbylých úseků stok až po splnění výše uvedených 
bodů a) - c),  
2.e) U kanalizačních přípojek prověřit jejich stáří a stav a zároveň jejich případné nové 
umístění s jednotlivými vlastníky připojených nemovitostí a následně provést jejich případnou 



 

 23 

obnovu. 
 
Závěrem zprávy vyhodnocení provozovatel připomíná, že je již zpracována PD DPS na 
kompletní rekonstrukci ulice Žižkova a je tedy nutné porovnat náročnost oprav proti 
realizaci části stoky dle PD a tím snížení nákladů v budoucnu při realizaci tohoto 
projektu.  
 
Vše podrobněji popsáno ve vyhodnocení kamerových prohlídek s přílohami, které jsou 
přílohami tohoto materiálu RM.   
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Vybudovat nové a vyměnit a opravit stávající technicky nevyhovující vodovodní sítě.   
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. Radě byl materiál již jednou 
předložen a na základě požadavku rady byl tento doplněn. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer znovu uvedl, že takto by zpráva vypadat neměla. Konkrétně popsal, jak by si ji 
představoval. Z prohlídky vyplývá existence 2 skrytých šachet. Ty je třeba najít a pokračovat 
dál. V tomto smyslu požadoval zadání úkolu. Je nutné zjistit, zda je nad zborcením 
přípojka nebo ne. Úkol prozatím nebyl zatím zadán. 
Mgr. Dočkalová sdělila, že viděla záznamy z kamer. Popis závad nebyl v protokolu, ale na 
záznamu byl patrný. 
Mgr. Klinecký považuje výstup stále za nedostatečný. Pokud má zpracovatel prohlídky k 
dispozici další výstupy nebo záznamy, ať je městu poskytne. 
Mgr. Dočkalová nepovažuje vynaložené prostředky za horentní vzhledem k výstupu. Popsala 
způsob provedení prohlídek pro ilustraci poměru k ceně. 
Tomáš Charvát se dotázal, zda někdo viděl video záznamy z prohlídek.  
Ing. Majer uvedl, že standardním postupem je sledování záznamu a současně protokolu. 
Vyjádřil požadavek na zaslání záznamů. 
Mgr. Dočkalová sdělila, že záznamy budou radním zaslány odborem rozvoje. 
Úkol – odhalení šachet, protokol z kamerových zkoušek, archivace záznamů. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 36/2021 
Rada města 
 
 
I.      bere na vědomí 
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    informaci o čištění a kamerových prohlídkách stávajících stok v ulici Žižkova, Komenského 
a přes pozemky k ulici Bedřicha Smetany. 
  
 
19. Vyhodnocení VZMR Stavební práce v části vnitřních prostor 1. NP č. p. 620 - část 
A, část B 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dne 15. 1. 2021 byla vyhlášena zakázka malého rozsahu "Stavební práce v části vnitřních 
prostor 1. NP objektu č. p. 620". Daná zakázka je dělena na části a zahrnuje - část A 
Zednické a malířské práce a část B Elektroinstalační práce. Jedná se o prostory, které budou 
sloužit jako ordinace lékaře. 
 
Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena na 1.120.000 Kč bez DPH. 
Termín pro příjem nabídek byl stanoven na 26. 1. 2021 do 9 hodin. 
Hodnotícím kritériem byla nabídková cena včetně DPH. 
 
Oslovené firmy: 
Jan Petratur, IČO 66497604, K Dolánkám 824, 28201 Český Brod 
Jiří Ropek, stavební firma, IČO 40008665, 5. května 414, 282 01 Český Brod 
MOZIS s.r.o., IČO 28940083, Slezská 856/74, 130 00 Praha 3 
Radovan Sus, IČO 61876372, Vrátkov 111, 282 01 
JD projekt s.r.o., IČO 24159883, Dlouhá 196, 280 02 Veltruby 
Milan Železný, IČO 76567818, Ratenice 233, 289 11 
 
Podané nabídky: 
Část A: Zednické a malířské práce 
- celkem obdrženy 3 nabídky 
 

Firma Adresa IČO Cena bez DPH Cena včetně 
DPH 

Petratur Jan 
K Dolánkám 824, 282 
01  Český Brod 

66497604 584 271,- 706 968,- 

Ropek Jiří 
5. května 414, 282 01  
Český Brod 

40008665 598 209,- 723 832,90 

MOZIS 
Slezská 856/74, 130 
00  Praha 3 

28940083 717 476,- 868 145,96 

 
Část B: Elektroinstalační práce  
- celkem obdrženy 3 nabídky 
 

Firma Adresa IČO Cena bez DPH Cena včetně 
DPH 

Sus Radovan   
Vrátkov 111, 282 01  
Český Brod 

61876372 540 958,- 654 559,18 

JD projekt s.r.o. 
Dlouhá 196, 2802 02 
Veltruby 

24159883 594 662,- 719 541,02 

MOZIS 
Slezská 856/74, 130 
00  Praha 3 

28940083 775 530,- 938 391,30 

 
Protokol o hodnocení nabídek je přílohou tohoto bodu, včetně návrhů smluv o dílo s 
vítěznými dodavateli. 
 
27.1.2021 Doplněny odpřipomínkované návrhy smluv paní JUDr. Markovou - změna pouze v 
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bodě 1.3. smlouvy. Smlouvy v tomto znění budou podepsány s vítěznými dodavateli po 
schváleni RM a ZM. 
 
Původně byl materiál směřován na jednání 3. 2. 2021, jelikož došlo ke změně termínů 
jednání RM a termín pro příjem nabídek stanoven na 26. 1. 2021 v 9:00 hod., tak veškeré 
podklady jsou do tohoto bodu doplněny ihned po vyhodnocení podaných nabídek.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor OR doporučuje uzavřít smlouvy s vybranými uchazeči 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Akce bude hrazena z bytového hospodářství (fond nemocnice). 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Jedná se o zakázku malého rozsahu. 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Mgr. Klinecký s ohledem na konzultaci s JUDr. Markovou navrhnul upravit text usnesení o 
podmínku schválení akce zastupitelstvem města. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer chápe potřebnost záměru na ordinace, nicméně se pozastavil nad předložením 
této informace radě až nyní a nad absencí podkladů. Z toho důvodu se zdrží hlasování. 
Bc, Nekolný se proti tomuto vyjádření ohradil s tím, že bylo diskutováno hned po vzniku 
potřeby doplnění pediatrické péče. Nacenění a další související dokumenty existují, pokud si 
to radní přejí, lze jim předložit. 
Mgr. Dočkalová doplnila, že projektová dokumentace nemá soutěžní charakter. Nejde o 
„URSové“ položky. Podrobně popsala postup naceňování. 
Dále proběhla diskuse. 
Mgr. Janík navrhnul na jednání zastupitelstva předložit pro orientaci zastupitelů situační 
plány, tomu se tak bohužel nestalo. 
Bc. Nekolný potvrdil vhodnost tohoto doplnění. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o upraveném návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2) 
                                                                                                 Usnesení č. 37/2021 
Rada města 
 
 
I.      bere na vědomí 
 
   nabídky uchazečů podané do veřejné zakázky "Stavební práce v části vnitřních prostor 1. 
NP objektu č. p. 620 - část A Stavební a malířské práce": 
- Jan Petratur, IČO 66497604, K Dolánkám 824, 282 01 Český Brod, nabídková cena: 
706.968,- Kč s DPH, 
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- Jiří Ropek, IČO 40008665, 5. května 414, 282 01 Český Brod, nabídková cena: 723.832,90 
Kč s DPH, 
- MOZIS, s.r.o., IČO 28940083, Slezská 856/74, 130 00 Praha 3, nabídková cena 
868.145,96 Kč s DPH. 
  
 
 
II.      určuje 
 
   vítězem veřejné zakázky "Stavební práce v části vnitřních prostor 1. NP objektu č. p. 620 - 
část A Zednické a malířské práce" dodavatele  Jan Petratur, IČO 66497604, K Dolánkám 
824, 28201 Český Brod , nabídková cena 706.968 Kč s DPH. 
  
 
 
III.      souhlasí 
 
   s uzavřením Smlouvy o dílo v souladu s veřejnou zakázkou "Stavební práce v části 
vnitřních prostor 1. NP objektu č. p. 620 - část A Zednické a malířské práce" s vítězným 
dodavatelem Jan Petratur, IČO 66497604, a to za podmínky schválení akce zastupitelstvem 
města. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
IV.      pověřuje 
 
   starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo 
na část A, a to za podmínky schválení akce zastupitelstvem města. 
  
 
 
V.      bere na vědomí 
 
   nabídky uchazečů podané do veřejné zakázky "Stavební práce v části vnitřních prostor 1. 
NP objektu č. p. 620 - část B Elektroinstalační práce": 
- Radovan Sus, IČO 61876372, Vrátkov 111, 282 01 Český Brod, nabídková cena: 
654.559,18 Kč s DPH, 
- JD projekt s.r.o., IČO 24159883, Dlouhá 196, 28002 Veltruby, nabídková cena: 719.541,02 
Kč s DPH, 
- MOZIS s.r.o., IČO 28940083, Slezská 856/74, 130 00 Praha 3, nabídková cena: 
938.391,30 Kč s DPH. 
  
 
 
VI.      určuje 
 
   vítězem veřejné zakázky "Stavební práce v části vnitřních prostor 1. NP objektu č. p. 620 - 
část B Elektroinstalační práce" dodavatele Radovan SUS, IČO 61876372, Vrátkov 111, 282 
01 , nabídková cena 654.559 Kč s DPH. 
  
 
 
VII.      souhlasí 
 
   s uzavřením Smlouvy o dílo v souladu s veřejnou zakázkou "Stavební práce v části 
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vnitřních prostor 1. NP objektu č. p. 620 - část B Elektroinstalační práce" s vítězným 
dodavatelem Radovanem Susem, IČO: 61876372, a to za podmínky schválení akce 
zastupitelstvem města. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
 
 
VIII.      pověřuje 
 
   starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo 
na část B, a to za podmínky schválení akce zastupitelstvem města. 
 
 
20. Dodatek č. 6 ke SoD č. 201900195/OR - Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava 
a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č. p. 1099 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V září 2019 uzavřelo město Český Brod smlouvu o dílo č. 201900195/OR na akci Areál 
nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu 
v č. p. 1099. V říjnu 2019 byl uzavřen dodatek č. 1 ke SoD č. 201900195/OR se změnou 
termínu dokončení díla, v červnu 2020 byl uzavřen dodatek č. 2 se změnou konečné ceny 
díla a změnou termínu dokončení díla, v září 2020 byl uzavřen dodatek č. 3 se změnou 
konečné ceny díla a v listopadu 2020 byl uzavřen dodatek č. 4 se změnou konečné ceny díla 
a změnou termínu dokončení díla. V následujícím průběhu realizace byly zjištěny další 
nesrovnalosti mezi PD a skutečným stavem, které jsou řešeny v dodatku č. 5 ke SoD č. 
201900195/OR. Dodatek č. 6 řeší posunutí termínu dokončení díla z důvodu konečného 
finančního vyúčtování celé akce. 
Dne 22. 1. 2021 proběhla kolaudační prohlídka, pokud společnost doloží chybějící doklady a 
splní požadavky DOSS, předpokládáme, že do konce měsíce bude moci být vydán 
kolaudační souhlas 
Termín navazujících dodávek vybavení, nábytku a gastronádobí je do 8. 2. 2021. 
 
Dodatek č. 6 k SoD č. 201900195/OR byl předložen právničce města - bez připomínek. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 201900195/OR. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Dodatek č. 6 nemá dopad na rozpočet města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Zajistit dostatečnou kapacitu pro stravování ve školách 8.2.4. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
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s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 38/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 201900195 na akci Areál nemocnice v 
Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č. p. 1099 
se společností VW WACHAL a. s., IČO: 25567225. Návrh dodatku č. 6  je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
 
21. Rezignace ředitele příspěvkové organizace Školní jídelna 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Předkládáme radě města na vědomí rezignaci ředitele příspěvkové organizace Školní jídelna 
Český Brod, Bezručova 1099, IČO: 09276599 a pověření .................................... řízením této 
organizace (bude doplněno). 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 
 
Bc. Nekolný shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy. Aktuálně se podařilo zajistit 
nového ředitele, ten je ochoten provoz schopen provoz zajistit po dobu 2-3 měsíců. 
Následně proběhne řádné výběrové řízení na nového ředitele. Zároveň dojde k pověření 
odboru školství přípravou výběrového řízení. Odhadem v létě 2021 by mohl být nový ředitel 
vybrán tak, aby od září již plně fungoval. 
Mgr. Klinecký zhodnotil situaci jako nepříjemnou, nicméně reálnou. 
Bc. Nekolný poděkoval odstupujícímu řediteli za odvedenou práci. Došlo k úpravě některých 
položek požadovaného vybavení. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Mgr. Janík postrádá související projekt. Jako zřizovatel by město mělo věnovat této 
příspěvkové organizaci zvýšenou pozornost. Žádal zadání úkolu místostarostovi, aby se 
jídelně více věnoval, než se provoz ustálí. Dále vznesl požadavek, aby jednotlivé 
odbory byly novému řediteli k dispozici v rámci svých agend. 
Bc. Nekolný uvedl, že místostarosta se o tuto organizaci již nadstandardně stará i bez úkolu 
ve spolupráci s pí Žídkovou, Tůmovou a dalšími. Nemá obavy, že by stála stranou zájmu. 
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Mgr. Klinecký reagoval, že nemá problém s úkolem, péči nicméně bude věnovat 
každopádně. 
Bc. Nekolný uvedl, že větší dohled je samozřejmě namístě. Kontrolu provádí i vedoucí 
finančního odboru. 
Mgr. Janík v návaznosti na to nadále nepožadoval zadání úkolu, spokojil se s 
uvedením v zápisu, že místostarosta a paní Žídková budou aktivně spolupracovat s 
PO na zařazení do rejstříku škol. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 39/2021 
Rada města 
 
 
I.      bere na vědomí 
 
   rezignaci Ing. Zdeňka Hladíka na funkci ředitele příspěvkové organizace Školní jídelna 
Český Brod, Bezručova 1099, IČO: 09276599, ke dni 15. 1. 2021. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   s účinností od 1. 2. 2021 vedením příspěvkové organizace Školní jídelna Český Brod, 
Bezručova 1099, 282 01 Český Brod, IČO: 09276599, pana Jozefa Žece. 
  
 
 
III.      ukládá 
 
   odboru sociálních věcí a školství připravit výběrové řízení na ředitele příspěvkové 
organizace Školní jídelna Český Brod, Bezručova 1099, 282 01 Český Brod, IČO: 09276599. 
 
 
22. Dodatek ke smlouvě o provozování služby Českobrodská doprava pro seniory - 
zajištění dopravy pro seniory 80+ na očkovací místa v Kolíně a v Praze 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město zahájilo 3. 9. 2018 v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb města Český 
Brod na období 2017-2019 provoz podporované dopravy pro seniory starší 65 let a pro 
osoby se ZTP nebo ZTP/P bez věkového omezení. Smlouva o provozování služby byla 
uzavřena s panem Jaroslavem Píšou, místem podnikání Lhotky 54, Malotice, IČO: 
65603702, viz usnesení RM č. 231/2018 ze dne 8. 8. 2018.  
Poskytování služby dle smlouvy bylo prodlouženo o 2 roky, do 31. 8. 2021 usnesením RM č. 
325/2019 ze dne 31. 7. 2019.  
Fungování služby je mezi seniory velmi ceněno, služba je využívána především pro cesty k 
lékařům a nákupy. 
 
Aktuálně vyvstala potřeba zajistit přepravu seniorů starších 80 let na očkovací místa. Z 
hlediska Českého Brodu připadá v úvahu přeprava na očkování buď do Oblastní nemocnice 
Kolín, nebo na očkovací místa v Praze. 
Dle sdělení provozovatele jsou adekvátní náklady na přepravu do Kolína 800 Kč (včetně 
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čekací doby) a do Prahy 1.000 Kč (včetně čekací doby), pokud se jedná o tato očkovací 
místa: Státní zdravotní ústav, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Thomayerova 
nemocnice, Nemocnice Na Bulovce, Všeobecná fakultní nemocnice, Institut klinické a 
experimentální medicíny; a 1.200 Kč v případě těchto očkovacích míst: Fakultní nemocnice v 
Motole, Ústřední vojenská nemocnice - vojenská fakultní nemocnice Praha, Nemocnice na 
Homolce. 
Je navrženo, že senior by si vždy hradil 25 % nákladů z celkové přepravní ceny a zbývají 
část by hradilo město.  
Změny v návrhu dodatku jsou označeny červenou barvou. Pro informaci je přiložena 
smlouva o provozování služby Českobrodská doprava pro seniory uzavřená dne 31. 7. 2019.  
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor navrhuje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě obsahující výše uvedenou změnu, neboť 
tato vychází vstříc konkrétním potřebám seniorům.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
K 31. 12. 2019 žilo v Českém Brodě 316 seniorů ve věku 80 let a více. Lze předpokládat, že 
možnost dopravy prostřednictvím Českobrodské dopravy pro seniory využije cca 40 osob. 
Jde o odhad vycházející z užívání služby Českobrodská doprava pro seniory (užívá přibližně 
14 % z celkového počtu seniorů na 65 let, který činil 1406 osob k 31. 12. 2019 ). Město by 
hradilo cca 750 Kč za jednu cestu tam i zpět na očkovací místo.  
Realizace tohoto návrhu by tedy měla dopad na rozpočet města cca ve výši 30.000 Kč. 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Obsahově návrh na uzavření dodatku vychází z klíčové oblasti 5 Zdravotnictví a sociální 
služby, podoblast 5.2. Sociální služby pro ohrožené před sociálním vyloučením, seniory, 
rodiny s dětmi, zdravotně a tělesně postižené, děti a mládež, specifický cíl 5.2.2 Realizovat a 
aktualizovat Komunitní plán sociálních služeb. 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní. 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
K připomínce JUDr. J. Markové - po vzájemné komunikaci s JUDr. J. Markovou bylo 
vysvětleno, že jde o novou smlouvu, u které nebyl uzavřen zatím žádný dodatek, proto je 
možné ponechat číslo 1 jako pořadové označení dodatku. 
K připomínce Mgr. P. Janíka - po konzultaci s Mgr. T. Klineckým uvádíme, že na rok 2021 je 
navržena na provoz Českobrodské dopravy pro seniory částka 250.000 Kč. Lze 
předpokládat, že se tato částka nevyčerpá, protože v roce 2020 došlo vzhledem k 
epidemiologické situaci k poklesu jízd a v tomto roce bylo čerpáno 189.237 Kč. Pokud by 
bylo zřejmé v průběhu roku 2021, že alokovaná částka v rozpočtu nebude stačit, přistoupilo 
by se k návrhu rozpočtového opatření.  
K připomínce Mgr. T. Klineckého - nejde fakticky o připomínku, ale o vysvětlující komentář k 
obdrženým připomínkám. 
 
 
 
 
Bc. Nekolný shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy s tím, že město se snaží o 
zajištění očkování i přímo v Českém Brodě. Jedná se však o administrativně a organizačně 
náročný proces. Nepředpokládá, že by bylo možné zajistit dříve než v březnu. 
Mgr. Klinecký dovysvětlil, že aktuálně nelze pomoci jinou cestou a navrhovaná služba je 
alespoň minimem, které v současnosti může město udělat. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Mgr. Janík se znovu pozastavil nad vypořádáním připomínek a jejich nepřehledností. 
Apeloval na pana tajemníka, aby zajistil jednotnost. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
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usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 40/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování služby Českobrodská doprava pro 
seniory ze dne 31. 7. 2019. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 
1. 
 
 
23. Zajištění umístění nalezených a opuštěných psů 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dle sdělení MP má stávající poskytovatel služby v letošním roce ukončit svou činnost. Z 
tohoto důvodu je navrženo aktuální smlouvu vypovědět a pro plynulé zajištění služby uzavřít 
smlouvu novou. Nově navržený subjekt poskytuje širší rozsah služeb (odchyt v případě, že 
jej není schopna zajistit MP, sleva při zabavení zvířete pro týrání nebo zanedbání péče, 
rozšířená péče o zvířata a další). MP jeho služby již operativně využila při nedostačující 
kapacitě smluvního poskytovatele. Bez uzavřené smlouvy nicméně ani nový poskytovatel 
není s to garantovat volnou kapacitu. S ohledem na to je tak navrženo uzavření nové 
smlouvy. Její návrh je přílohou tohoto materiálu. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Paušální částka za poskytování služby činí 500 Kč/měs. Další náklady nemají paušální 
charakter, ale odvíjí se od konkrétního využití služeb dle ceníku, jenž je přílohou smlouvy. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 
 
Bc. Nekolný shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy, popsal incident, který řešila 
městská policie a kdy psi nebyli přijati. Náhradu představuje předložený návrh. Připomínka 
Mgr. Uldrichové bude do nové smlouvy zapracována. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
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s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 41/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s vypovězením Smlouvy o umístění nalezených a opuštěných psů ze dne 19. 4. 2008, 
uzavřené se společností Vela, a.s., se sídlem Hrabanov 535/6, 289 22 Lysá nad Labem, 
IČO: 25632477. 
  
 
 
II.      souhlasí 
 
   s uzavřením Smlouvy o spolupráci při odchytu a následné péči o zvířata se společností 
Dogpoint, o.p.s., se sídlem Milánská 452, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, IČO: 
22887253. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení- 
  
 
 
III.      pověřuje 
 
   starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
 
24. Schválení výroční zprávy dle z. 106/1999 Sb. za rok 2020 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Každý povinný subjekt musí vždy do 1. 3. zveřejnit výroční zprávu za předcházející 
kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací dle z. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím. Proto je radě města předkládán tento materiál.    
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Vzít na vědomí výroční zprávu. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města       
Žádný.      
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města    
Není.    
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu       
Není.  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo panu tajemníkovi. 
Ing. Kašpar shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy s tím, že se jedná o formální 
splnění zákonné povinnosti. 
 
Odchod 18:04 Bc. Nekolný 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
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s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 42/2021 
Rada města 
 
 
I.      bere na vědomí 
 
   výroční zprávu vydanou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, za kalendářní rok 2020. 
 
 
25. Souhlas s výkonem výdělečné činnosti 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod obdrželo dne 21. 1. 2021 "Žádost o udělení souhlasu k výkonu výdělečné 
činnosti" paní Ing. Evy Heribanové. Ing. Heribanová nedisponuje živnostenským oprávněním 
a v případě odsouhlasení bude činnost vykonávána formou dohody o provedení práce. 
Předmětem jiné výdělečné činnosti je technické kreslení v CAD aplikacích, pomocné a 
zaměřovací práce. Práce budou prováděny v osobním volnu zaměstnance. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje žádost schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
- 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
- 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
- 
 
6) Vypořádání s připomínkami  
 
 
 
 
Mgr. Klinecký předal slovo panu tajemníkovi. 
Ing. Kašpar shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy. 
 
Příchod 18:07 Bc. Nekolný 
 
Následně proběhla obecná diskuse stran využití schopností uplatňovaných v samostatně 
výdělečné činnosti pro potřeby města. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 43/2021 
Rada města 
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I.      souhlasí 
 
   s výkonem vedlejší výdělečné činnosti v oblasti technického kreslení v CAD aplikacích, 
pomocných a zaměřovacích pracích pro Ing. Evu Heribanovou. 
  
 
26. Připojení ke kampani Vlajka pro Tibet 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
12. 1. 2021 jsme obdrželi žádost (viz příloha) Spolku Lungta o projednání připojení se k 
mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Vyvěšením Tibetské vlajky v oknech budovy radnice 
č. p. 70 dne 10. 3. 2021 vyjádříme symbolickou podporu malému národu, který má podobně 
jako naše země před rokem 1989 přímou zkušenost s totalitním režimem a s okupací.  
Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se 
jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí na podporu Tibetu. 
V roce 1996 se k akci připojila první čtyři česká města, v loňském roce už to bylo 844 měst, 
obcí, městských částí nebo krajů včetně našeho města. viz Notes Link 
Město Český Brod se k této kampani připojilo již roce 2003. (Statistka v přiložené tabulce.) 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Navrhujeme souhlasit s navrženým usnesením.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Tato žádost nemá dopad na rozpočet města.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Žádná vazba není.   
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Nerelevantní. 
 
6) Vypořádání s připomínkami  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 44/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   se zapojením města Český Brod ke kampani Vlajka pro Tibet 2021 a vyvěšením vlajky dne 
10. 3. 2021.  
  
 

notes:///C1257E4D002B7D3A/77986F3759CEAF0CC1257F3700436B68/D61E67AAEA178F98C12583A80028C917


 

 35 

27. Naplňování strategického plánu města prostřednictvím akčního plánování 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V souladu se strategickým plánem města je realizováno akční plánování. Akční plán města 
obsahuje projekty, akce a aktivity naplňující cíle ve strategickém plánu. 
Radě a zastupitelstvu města je předloženo vyhodnocení akčního plánu na období 2020-2021 
a návrh akčního plánu na období 2021-2022. 
 
Do příloh bodu byla doplněna 2. verze dokumentů - Vyhodnocení AP 2020 a Akční plán 
2021-2022. V daných dokumentech jsou zapracovány připomínky pana radního Janíka ze 
dne 15. 1. 2021. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje souhlasit s doporučením zastupitelstvu města vzít na vědomí vyhodnocení AP 
2020-2021 a souhlasit s návrhem AP 2021-2022. 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
AP je provázán na rozpočet města. 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
KO 9 Řízení rozvoje, správa města a spolupráce / podoblast 9.5 Řízení rozvoje / SC 9.5.1 
Vytvořit podmínky a zajistit naplňování cílů strategického plánu (SP). 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy, poděkoval za připomínky Mgr. 
Janíka. 
Mgr. Janík zrekapituloval připomínky. Ty považuje za nezapracované, v takové podobě 
nehlasovatelné. Nechápe, proč ze strany vedení města došlo k přerušení spolupráce na 
vypořádání připomínek s Ing. Mazákovou. 
Bc. Nekolný uvedl, že nebylo cílem eliminovat radní z procesu dopracování, ale nepovažuje 
za vhodný způsob, jakým mělo dojít k jednání. Jednotlivý úřednici mají své vedoucí, úkoly a 
povinnosti a je nepřijatelné, aby si je jednotliví radní zvali „na kobereček“. Připomínky dokáže 
Ing. Mazáková zapracovat, ale ne prostřednictvím vzniku detašovaného „mocenského 
centra“. 
Mgr. Dočkalová vysvětlila pracovní funkce a povinnosti konkrétních úředních osob. Následně 
vznesla výhrady stran akčního a strategického plánu s tím, že by se tyto dokumenty měly 
nově a konkrétně uchopit, jinak představují pouhou administrativní zátěž a jiný smysl nemají. 
Mgr. Janík reagoval tak, že výtky vedení považuje za přehnané, chtěl úředníkům nabídnout 
pomoc, ale pokud se k takovému postupu staví město takto, dál ho tato věc nezajímá. 
Mgr. Klinecký dodal, že materiál byl otevřen ke standardnímu připomínkování a také 
považuje za nepřijatelné, aby ho vytvářel jeden z radních. 
Ing. Majer se pozastavil nad skutečností, že materiál měl již ve čtyřech verzích a neobsahuje 
aktuální informace. 
Bc. Nekolný vyjádřil souhlas s tím, že systém je zaplevelen, informace jsou dublované. Pana 
tajemníka se dotázal, na podobu nové databáze projektů, rád by ji vztáhnul k mapě a 
koncipoval jako uživatelsky přívětivou. 
Ing. Kašpar zevrubně popsal výše uvedené a následně proběhla další diskuse k ujasnění 
koncepce materiálu. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
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usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2) 
                                                                                                 Usnesení č. 45/2021 
Rada města 
 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města vzít na vědomí vyhodnocení akčního plánu za období 2019-2020. 
 
  
 
 
II.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města schválit akční plán na období 2021-2022. Návrh akčního plánu na 
období 2021 - 2022 je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
 
28. Doporučení schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě dostupných informací a projednání s řediteli příspěvkových organizací a vedením 
města je předložen návrh rozpočtu města Český Brod na rok 2021. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. Dále uvedla, že je výhodou, 
že rozpočet nebyl schválen již v roce 2020, což umožnilo reagovat na aktuální situaci. 
Okomentovala a upozornila na některé dílčí složky na příjmové a výdajové stránce. 
Ing. Ulík uvedl, že návrh rozpočtu projednal finanční výbor, vzhledem k absenci několika 
členů nebyl formálně podpořen, nicméně pro jeho přijetí hlasovali 4 z 5 přítomných. 
V následné diskusi odpovídala Ing. Jedličková společně s Mgr. Dočkalovou na konkrétní 
dotazy radních k jednotlivým položkám návrhu (investiční akce, příspěvkové organizace a 
další). 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2) 
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                                                                                                 Usnesení č. 46/2021 
Rada města 
 
 
I.      doporučuje 
 
    

 zastupitelstvu města Český Brod schválit rozpočet města Český Brod na rok 2021 ve znění přílohy, která je součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 

 
  
 
29. Doporučení schválení střednědobého rozpočtového výhledu 2022-2024 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě dostupných informací a v souladu s platnými právními předpisy je předložen 
návrh na schválení střednědobého rozpočtového výhledu pro město Český Brod na rok 
2022-2024. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Ing. Ulík opět uvedl, že návrh rozpočtu projednal finanční výbor a doporučil zastupitelstvu 
jeho přijetí. 
Bc. Stuchl se dotazoval k přístavbě školy, školní jídelně, SOŠ Liblice a technickým službám 
a jejich zakomponování ve výhledu. 
Ing. Jedličková vysvětlila podobu výhledu ve vztahu k dotazovaným subjektům a akcím. 
Následně proběhla diskuse k ujasnění dalších dílčích dotazů radních, které Ing. Jedličková 
vypořádala. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 47/2021 
Rada města 
 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod schválit střednědobý rozpočtový výhled na roky 2022-
2024 pro město Český Brod ve znění přílohy, která je součástí originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
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30. Ukončení nájemní smlouvy 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Mgr. Jan Smolík má s městem uzavřenou nájemní smlouvu č. 202000200/FO na byt č. 5, 
Arnošta z Pardubic 25, Český Brod, na dobu určitou do 31. 7. 2021. Nyní pan Smolík žádá o 
ukončení nájemní smlouvy. Pan Smolík má nájemné a zálohy na služby řádně uhrazeny. Při 
podpisu nájemní smlouvy složil na depozitní účet města finanční jistinu ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, která mu bude po ukončení nájemní smlouvy vyplacena. Žádost pana 
Smolíka a dohoda o ukončení nájmu bytu jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Mgr. Klinecký sdělil, že informoval ředitele škol o uvolněném bytu pro případ jeho možného 
využití. 
Dále bylo v diskusi navrženo, aby podobným způsobem byla informována i městská policie a 
nová školní jídelna. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 48/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením Dohody o ukončení nájmu bytu č. 5, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod, s 
Mgr. Janem Smolíkem ke dni 28. 2. 2021. Žádost pana Smolíka a návrh dohody o ukončení 
nájmu bytu jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Český Brod Bc.  Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené dohody. 
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31. Přechodné a dočasné přenocování pro osoby bez přístřeší 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Vzhledem k nízkým nočním teplotám se ve městě projevil velký problém s osobami bez 
přístřeší, které se snažily zajistit si nějaký vhodný kout k přenocování. Po projednání s 
odborem sociálních věcí a neziskovými organizacemi byl vyčleněn prostor bývalých šaten v 
areálu ZZN při budově č. p. 202, kde při mrazivých zimních nocích mohou osoby bez 
domova přespat. Během dne nemají možnost v prostoru setrvávat. Zajištění této služby na 
území města vychází i z komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb pro 
správní obvod ORP Český Brod na období 2020-2024, respektive z akčního plánu rozvoje 
sociálních a návazných služeb pro správní obvod ORP Český Brod na období 2020-2021. 
Náklady na tuto službu, která bude poskytována v období do 31. 3. 2021 budou hrazeny z 
rozpočtu odboru sociálních služeb, komunitního plánu. Pravidelnou kontrolu, odemykání a 
zamykání prostor zajišťuje městská policie, materiál byl projednán s odborem školství a 
sociálních věcí. 
Náklady budou cca 10.000 Kč měsíčně a jde především o náklady na spotřebu elektrické 
energie. 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Komunitní plán rozvoje sociálních a návazných služeb pro správní obvod ORP Český Brod 
na období 2020-2024, respektive na akční plán rozvoje sociálních a návazných služeb pro 
správní obvod ORP Český Brod na období 2020-2021, cíl 4.2. Zajištění pomoci osobám 
ohrožených ztrátou bydlení, opatření 4.2.2 Zajištění bydlení pro osoby v krizi. 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní. 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. Zdůraznila, že pokud služba 
není poskytována jako registrovaná, případně dotovaná, není pro její fungování třeba 
oprávnění. 
Bc. Stuchl uvedl, že na území města se pohybuje cca 15 osob bez přístřeší, zhruba 8-10 lidí 
z toho službu vítá, využívá. Dal na zvážení variantu stanu. Dále shrnul, že opatření má 
pozitivní efekt zejména co se týče ochranu majetku (DISK, ZZN), kdy tyto osoby nemají 
potřebu se do jiných městských prostor vlamovat a neoprávněně je užívat. 
JUDr. Marková zmínila, že původně byla uvažována varianta výpůjčky, z následné diskuse 
ale vyplynulo, že ubytovnu lze provozovat prostřednictvím sociálních služeb. 
Ing. Majer koncepci uvítal, nicméně se domnívá, že takovéto využití brání oživení areálu. 
Mgr. Klinecký v reakci navrhnul zadání úkolu výběru lokality pro odbor soc. věcí. Úkol 
však nebyl zadán. 
 
 
32. Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města a další informace 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Obvyklou součástí programu jednání orgánů města je bod: kontrola plnění usnesení rady 
(zastupitelstva) města. Na jednání RM 16. 1. 2019 bylo dohodnuto, že součástí programu 
bude také bod kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města. Bod bude opětovně zařazen 
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jako poslední na pořadu jednání rady. 
 
Úkoly jsou zadávány vždy po jednání rady města a všichni radní mají do těchto úkolů přístup 
jako zúčastněné osoby přes filtr DZR. Zobrazit lze také úkoly po termínu, úkoly lze zobrazit 
dle zadávající i odpovědné osoby.   
 
Kontrola plnění usnesení může probíhat průběžně vždy na dalším jednání, popřípadě přes 
jedno jednání rady (měsíčně), či formou souborných zpráv za určité období, například 1/4 
roku. Předkladatel navrhuje vhodný model kontroly přijatých usnesení projednat na jednání 
rady.  
 
Přehled usnesení přijatých na jednání rady města v DZR, vyhledat příslušné jednání rady, 
záložka usnesení.  
 
Je vhodné projít úkoly zadané v uplynulých měsících postupně tak, aby rada zaujala 
stanovisko k jejich dosavadnímu plnění či výsledkům a rozhodla o dalším postupu.  
Rovněž je nutné při zadání úkolu dbát na přesné znění úkolu, požadovaný výstup a termín a 
při řešení úkolu jasně formulovat stanovisko rady města. Z tohoto důvodu se mi jeví 
usnesení rady jako nejlepší způsob, aby nedocházelo k nedorozuměním a nejasnostem 
ohledně postoje rady k výstupům z úkolů.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Bez návrhu na usnesení. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Není relevantní. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Není relevantní. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký krátce vypořádal připomínky Mgr. Janíka, zmínil úkol stran přístřešku a dal 
na zvážení jeho trvání. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer zmínil úkol navýšení příspěvku na žáka s tím, že bych rád prodiskutoval návrhy. 
Mgr. Klinecký odpověděl, že se aktuálně plánuje schůzka se starosty, v jejímž rámci by mělo 
k návrhu na navýšení dojít. Za sebe považuje za adekvátní navýšení částku 500,- Kč, tedy z 
5.500,-Kč na 6.000,-Kč. 
Mgr. Janík připomněl úkol pro technické služby – předložit radě pravidla pro užívání 
reklamních nosičů. 
Mgr. Klinecký uvedl, že proběhla jednání jak s technickými službami, tak s městským 
architektem. Na základě jeho výsledku bude materiál připraven a předložen. 
Dále byl řešen úkol pro odbor dopravy stran zrušení vyhrazených parkovacích míst před 
budovami úřadu. 
Ing. Majer uvedl, že je třeba vrátit věc k vyřešení zpět odboru dopravy. 
Mgr. Klinecký následně s Ing. Kašparem uvedli, že je třeba vyjasnit, zda, jak a nakolik mají 
věc řešit různé odbory. 
Bc. Nekolný požádal o řešení této problematiky na poradě vedení. 
Mgr. Janík se dále věnoval úkolu pro Ing. Vodičku - vytyčení a zatravnění pozemku za 
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školou. 
Mgr. Dočkalová uvedla, že ke splnění úkolu již došlo. 
V reakci na to došlo k uzavření úkolu jako splněnému. 
Ing. Ulík potvrdil. 
Dalším projednávaným bodem byla hradítka. Mgr. Klinecký si nebyl jist, zda již uběhla 
příslušná lhůta. 
JUDr. Marková neměla aktuální informaci, nicméně lhůta měla končit někdy v prosinci 2020. 
Z důvodu nejednoznačnosti informací navrhnul Mgr. Klinecký vrátit bod Ing. Vodičkovi k 
doplnění. 
 
 
33. Informace o finanční spoluúčasti na rekonstrukci suterénu sokolovny 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města je předložen materiál vztahující se k rekonstrukci suterénu sokolovny a 
související možnosti čerpání dotace. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 
 
Bc. Nekolný shrnul informaci k bodu dle důvodové zprávy. Z důvodu časové tísně byl 
materiál předložen pouze jako informace, T. J. Sokol může požádat o dotaci za podmínky 
přispění města. Domnívá se, že město by mělo dělat vše pro to, aby se podobné prostředky 
do majetku na území města dostaly. V minulosti se tento systém již osvědčil. Otázkou pro 
radní je, zda má být materiál dále rozpracován pro zastupitelstvo s ohledem na dopady na 
rozpočet. 
Ing. Majer by příslib podpořil dle stejné šablony jako v minulosti. 
Ing. Ulík i s ohledem na reciproční využití sokolovny městem návrh také podpořil. 
V následné diskusi byly probírány různé možné varianty účasti města. 
Mgr. Janík zaslal návrh usnesení, které by tudíž rád navrhnul radě k přijetí, a to ve variantě 
přímého příspěvku, částečně formou úvěru. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o návrhu ve formulaci 
předložené Mgr. Janíkem. 
 
 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 49/2021 
Rada města 
 
 
I.      doporučuje 
 



 

 42 

   zastupitelstvu města souhlasit s příslibem synergie veřejných prostředků projektu 
rekonstrukce suterénu historické budovy sokolovny. Investiční žádost podává T. J. Sokol 
Český Brod, IČO: 00662402, u Národní sportovní agentury v rámci programu č. 162 52  
Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024 do Výzvy 12/2020 Sportovní infrastruktura – 
Investice do 10 mil. Kč. Skutečnou výši spoluúčasti města schválí zastupitelstvo následně 
dle výše získané finanční dotace žadatelem. 
  
 
Obecná rozprava 
V obecné rozpravě byla diskutována témata: 

 úprava autobusové zastávky, komunikací ve Štolmíři, 
 parkování v ulici Za Pilou (v této otázce došlo k zadání úkolu spočívajícího 

přípravě změny nařízení), 
 kolostavy, 
 exekuce nákladů vynaložených na odstranění záboru na Malechově, 
 změny poplatků za svoz odpadu, 
 projednání způsobu Kontroly plnění úkolů a připomínek radních v aplikaci Jiné aktivity 

s místostarostou. 
 
 
 
 
 
Jakub Nekolný   Tomáš Klinecký 

starosta města místostarosta města 
 


