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 Usnesení rady města ze dne 1. 9. 2021 

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn 
 

z 25. řádné schůze rady města, která se konala ve středu 1. 9. 2021 od 17:00 hod v: 
Sál v přízemí IC v čp. 1 

 
380/2021 Technické služby města Český Brod -  výběr poskytovatele úvěru na 
svozový vůz 
 
Rada města 
 
souhlasí 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, 
Palackého 339, 282 01 Český Brod, IČO: 00875180, s výběrem poskytovatele úvěru 
pro nákup svozového vozu, Komerční banky, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, Praha 
1, IČO: 45317054, ve výši 5.953.200 Kč s úrokovou sazbou 2,46 % na 8 let. 
 
381/2021 ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory - Žádost o souhlas s 
přijetím daru 
 
Rada města 
 
souhlasí 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby 
pro seniory, IČO: 00873713, s přijetím daru ve výši 100 000 Kč dle darovací 
smlouvy, která je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
382/2021 Předplacené pachtovné 
 
Rada města 
 
rozhoduje 
v souladu s článkem XXIII koncesní smlouvy ze dne 20. 10. 2020, o tom, že město 
Český Brod po provozovateli 1. SčV, a.s., žádá ke dni 31. 12. 2021 vyplatit 
předplacené pachtovné ve výši 30 mil Kč. 
 
383/2021 Smlouva o poskytnutí podpory - Intenzifikace ČOV Český Brod 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s podpisem smlouvy č. 1190400148 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí České republiky, IČO: 00020729, na projekt Intenzifikace ČOV 
Český Brod. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o poskytnutí 
podpory. 
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384/2021 Smlouva o poskytnutí podpory - Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich 
napojení na veřejný vodovod města Český Brod 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s podpisem smlouvy č. 1190400149 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí České republiky, IČO: 00020729, na projekt Nové vodní zdroje 
NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o poskytnutí 
podpory. 
 
385/2021 Smlouva o poskytnutí podpory - Nový vodojem a rekonstrukce 
stávajícího vodojemu Český Brod 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s podpisem smlouvy č. 1190400146 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí České republiky, IČO: 00020729, na projekt Nový vodojem a 
rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o poskytnutí 
podpory. 
 
386/2021 Uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v budově č. 
p. 620 - dentální hygiena 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Český Brod a paní Zuzanou Šlégrovou, 
DiS., místem podnikání Jana Koziny 1133, 282 01 Český Brod, IČO: 76267075. 
Znění smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
387/2021 Kupní smlouva - hrobové zařízení na hrobovém místě E-220 na 
hřbitově v Českém Brodě 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy s M. N. na prodej hrobového zařízení na hrobovém místě 
E-220 na hřbitově v Českém Brodě. Návrh kupní smlouvy je přílohou originálu zápisu 
k tomuto usnesení. 
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II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
 
388/2021 Odkup podílů pozemků v k. ú. Liblice u Českého Brodu 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města zamítnout nabídku na odkup spoluvlastnických podílů na 
pozemcích p. č. 387/16, orná půda, p. č. 479/24, orná půda, a p. č. 479/14, orná 
půda, v k. ú. Liblice u Českého Brodu od společnosti VIAGEM a. s, IČO: 04817320, 
do majetku města Český Brod. 
 
389/2021 Poptávka: rámcová smlouva - odtahy, úschova vozidel a likvidace 
autovraků 
 
Rada města 
 
souhlasí 
s vyhlášením poptávky s názvem "Rámcová smlouva - Odtahy, úschova vozidel a 
likvidace autovraků" na dobu určitou do 31. 12. 2023. 
 
390/2021 Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů na akci "Český Brod - 
Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál 
města Český Brod" 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů se Středočeským krajem, 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, IČO: 00066001. Návrh smlouvy je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem uvedené smlouvy. 
 
391/2021 Nová MŠ Kollárova 71, Český Brod - Smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene k plynárenskému zařízení GasNet 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem 
Český Brod a vlastníkem plynárenského zařízení, společností GasNet, s.r.o., se 
sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. Návrh smlouvy je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o budoucí 
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smlouvě o zřízení věcného břemene  
 
392/2021 Nová MŠ Kollárova 71, Český Brod - Smlouva o zajištění přeložky 
plynárenského zařízení GasNet 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zajištění přeložky plynovodního zařízení a úhradě nákladů s 
ní souvisejících mezi městem Český Brod a vlastníkem plynárenského zařízení, 
společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. 
Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
393/2021 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 
distribučního zařízení ČEZ - Novostavba mateřské školky Kollárova 71, Český 
Brod 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO: 
24729035. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
394/2021 Dodatek č. 1 ke Sod č. 202000202-OR, zhotovitel CE-DA servis, s.r.o., 
"Stavební úpravy místní komunikace ul. k Vysílači, Český Brod - městská část 
Liblice" 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 202000202-OR se zhotovitelem CE-
DA servis s.r.o., IČO: 06184502. Předmětem dodatku jsou méněpráce, vícepráce a 
posun termínu dokončení stavby včetně kolaudace. Návrh dodatku je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
395/2021 Dodatek č. 1 ke Sod č. 202100157-OR, zhotovitel CE-DA servis, s.r.o., 
"Liblice - dočasná objízdná trasa areálem SOŠ ČB-Liblice" 
 
Rada města 
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I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 202100157-OR se zhotovitelem CE-
DA servis s.r.o., IČO: 06184502. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce. 
Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
396/2021 Dodatek č. 1 k SoD 202000015/OR Zateplení a instalace VZT s 
rekuperací - ZŠ Tyršova v ul. Žitomířská 760 v Českém Brodě" 
 
Rada města 
 
I. bere na vědomí 
informaci o méněpracech a vícepracech vzniklých při realizaci projektu Zateplení a 
instalace VZT s rekuperací - ZŠ Tyršova v ul. Žitomířská 760 v Českém Brodě, a 
informaci o stavu střechy a komína tohoto objektu. 
 
II. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 202000015/OR se společností SL 
HOLDING CZ s.r.o., IČO: 28823001, Antala Staška 1859/34, Praha 4. Dodatek 
zvyšuje cenu díla o částku 793.309,78 Kč včetně DPH.  Návrh dodatku je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
III. pověřuje 
finanční odbor zapracováním částky 793.309,78 Kč do rozpočtu města na rok 2021. 
 
IV. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
397/2021 VZ Sdružená dodávka zemního plynu pro město Český Brod a jeho 
příspěvkové organizace na rok 2022 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o společném postupu zadavatelů mezi městem 
Český Brod a jeho příspěvkovými organizacemi (č. smlouvy 202100078/OR). 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
III. vyhlašuje 
veřejnou zakázku s názvem "Sdružená dodávka zemního plynu pro město Český 
Brod a jeho příspěvkové organizace na rok 2022". 
 
IV. jmenuje 
hodnotící komisi výše uvedené veřejné zakázky ve složení: 
Členové: Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Hana Dočkalová, Ing. Klára Mazáková, Jiří Jeník, 
Ing. Šárka Jedličková 
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Náhradníci: Mgr. Tomáš Klinecký, Ing. Lucie Tlamichová, Lenka Farkasová, Ing. Aleš 
Kašpar, Martina Jelínková 
 
398/2021 Plán prevence kriminality na období 2021 - 2025 
 
Rada města 
 
schvaluje 
Plán prevence kriminality na období 2021 - 2025. 
 
399/2021 Jmenování nové členky redakční rady měsíčníku Českobrodský 
zpravodaj a nové členky kulturní komise 
 
Rada města 
 
I. bere na vědomí 
rezignaci členky redakční rady Českobrodského zpravodaje paní Petry Ištvánikové. 
 
II. jmenuje 
paní Martinu Vlastníkovou členkou redakční rady Českobrodského zpravodaje.  
 
III. volí 
paní Kateřinu Novákovou členkou kulturní komise. 
 
 
 
 
Jakub Nekolný   

starosta města  
 


