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 Usnesení rady města ze dne 9. 3. 2022 

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn 
 

z 6. řádné schůze rady města, která se konala ve středu 9. 3. 2022 od 17:00 hod v sále v 
přízemí IC v čp. 1, budova náměstí Arnošta z Pardubic 

 
85/2022 Smlouvy o dílo na pěstební činnost na rok 2022 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na pěstební činnost s panem Antonínem Jelínkem ml., Zahradní 
187, 285 07 Rataje nad Sázavou, IČO: 03446379, s panem Janem Uhlíkem, Mikoláše Alše 
634, 289 11 Pečky, IČO: 10368621, s Ing. Bohumilem Drobným, Žhery 39, 282 01 Český 
Brod, IČO: 48662143 a s panem Ivanem Hudymou, Budovatelská 155, 190 15 Praha 9, IČO: 
68418329. Návrhy smluv o dílo jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených smluv o dílo. 
 
 
86/2022 Rámcové kupní smlouvy na prodej dřevní hmoty na rok 2022 se společnostmi 
Lumber Woods s. r. o. a Dřevařské centrum s. r. o. 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením rámcových kupních smluv na prodej dřevní hmoty na rok 2022 se společnostmi 
Lumber Woods s. r. o., se sídlem Obránců míru 114, 533 13 Řečany nad Labem, IČO: 
27376567 a Dřevařské centrum s. r. o. se sídlem v Bohdanči 136, 285 25 Bohdaneč u 
Zbraslavic, IČO: 24239909. Návrhy smluv jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených rámcových smluv. 
 
 
87/2022 Aktualizace ceníku palivového dřeva 
 
Rada města 
 
schvaluje 
aktualizovaný ceník palivového dřeva od 10. 3. 2022. Ceník je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení.  
 
 
88/2022 ANNA Český Brod - schválení Veřejnoprávní smlouvy o dotaci na rok 2022 
 
Rada města 
 
schvaluje 
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ve funkci zřizovatele uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci na poskytování sociální služby 
na rok 2022 č. S-0243/SOC/2022 mezi Středočeským krajem, IČO: 70891095, a 
příspěvkovou organizací města Český Brod, ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory, 
IČO: 00873713, včetně přílohy. Návrh veřejnoprávní smlouvy je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
 
 
89/2022 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 88.000,- Kč dle darovací smlouvy, která je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení 
 
 
90/2022 Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1 Vrátkov 78 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 201800092/FO s panem Janem Uhlíkem, 
kterým se prodlužuje doba užívání bytu č. 1, Vrátkov 78, o 1 rok, tj. od 1. 5. 2022 do 30. 4. 
2023. Dodatek je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
 
91/2022 Nájemní smlouva na byt č. 2, Vrátkov 78 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 2, Vrátkov č. p. 78, za nájemné ve výši 5.055 Kč 
měsíčně bez záloh na služby, na dobu určitou jeden rok, s paní Andreou Lijertwood, 
Jungmannova 1663, 282 01 Český Brod. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené nájemní smlouvy. 
 
 
92/2022 Schválení rozpočtů PO a závazných ukazatelů PO na rok 2022 
 
Rada města 
 
I. schvaluje 
ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací města Český Brod závazné ukazatele 
rozpočtů jednotlivých organizací na rok 2022 ve znění přílohy, která je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. souhlasí 
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ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací města Český Brod se změnami závazných 
ukazatelů rozpočtů roku 2022 do výše 20 %, maximálně do výše 100.000 Kč u jedné 
položky, u všech příspěvkových organizací kromě Technických služeb Český Brod s tím, že 
celková výše schválených závazných ukazatelů se nezmění. O těchto změnách budou 
organizace po projednání a zapracování do rozpočtu změn závazných ukazatelů informovat 
Finanční odbor městského úřadu Český Brod. 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod se změnami 
závazných ukazatelů rozpočtů roku 2022 do výše 20 %, maximálně do výše 200.000 Kč u 
jedné položky, s tím, že celková výše schválených závazných ukazatelů se nezmění. O 
těchto změnách bude organizace po projednání a zapracování do rozpočtu změn závazných 
ukazatelů informovat Finanční odbor městského úřadu Český Brod. 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací města Český Brod s přijímáním finančních 
darů příspěvkovými organizacemi v roce 2022 do výše 40.000 Kč od jednoho dárce s tím, že 
bude vedena evidence přijatých darů a doloženo jejich použití, vždy k datu roční závěrky.  
 
ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací města Český Brod s přechodným použitím 
finančních prostředků, které kryjí fondy příspěvkových organizací během kalendářního roku 
2022 s tím, že tyto stavy budou vždy k datu roční závěrky vyrovnány. 
 
III. schvaluje 
ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací města Český Brod odpisové plány 
jednotlivých organizací na rok 2022 ve znění přílohy, která je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
 
IV. ukládá 
dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v roce 2022 
všem zřízeným příspěvkovým organizacím města Český Brod, kromě Střední školy 
managementu a grafiky, 75 % odvod z odpisů.   
 
 
93/2022 Schválení střednědobých rozpočtových výhledů PO na roky 2023 - 2025 
 
Rada města 
 
schvaluje 
ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací střednědobé rozpočtové výhledy 
příspěvkových organizací města Český Brod na roky 2023 - 2025 ve znění příloh, které jsou 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
 
94/2022 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro ZO ČSOP Polabí 
 
Rada města 
 
schvaluje 
poskytnutí finanční podpory ve výši 10.000 Kč na rok 2022 záchranné stanici na Huslíku, ZO 
ČSOP Polabí, IČO: 70843473, na péči o zraněné živočichy. 
 
95/2022 Záměr na prodej speciálního přívěsu (podval) z majetku MěL 
 
Rada města 
 
vyhlašuje záměr 
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na prodej speciální přívěsu - podvalu, výrobce ZTS Detva, rok výroby 1993, výrobní číslo 
050, barva šedá základní, rozměry ložné plochy délka 2.650 mm, šířka 1.800 mm, celkové 
rozměry délka 4.700 mm, šířka 2.500 mm, výška 2.220 mm, hmotnost pohotovostní 1.300 
kg, užitečná vč. obsluhy 3.100 kg, celková 4.400 kg, kola jednoduchá disková, pneumatiky 
8,25 – 20NB 41 14 PR, ráfky 6,2 x 20, počet náprav 1, nejvyšší povolená rychlost 70 km/h, 
brzdy provozní, parkovací, spojovací zařízení oko s průměrem 40 mm. Forma prodeje je 
obálkovou metodou, a to za minimální nabídkovou cenu 43.000 vč. DPH. 
 
 
96/2022 Kupní smlouva na prodej kotoučové bubnové pily Quatromat SAT4-700 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy na prodej kotoučové bubnové pily Quatromat SAT4-700 mezi 
městem Český Brod a panem Leošem Řezníčkem, IČO: 73060275, Kunčice pod 
Ondřejníkem 75, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem.  Návrh smlouvy je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
 
 
97/2022 Dodatek č. 33 k pojistné smlouvě na pojištění majetku 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 33 k pojistné smlouvě na pojištění majetku města mezi městem 
Český Brod a UNIQA pojišťovna a. s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 
49240480. Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
 
98/2022 Kalkulace ceny - Energie AG Kolín a. s. - dodávka tepelné energie od 1. 2. 
2022 
 
Rada města 
 
bere na vědomí 
předloženou kalkulaci ceny tepla od dodavatele Energie AG Kolín a.s., IČO: 47538457. 
 
 
99/2022 Vyhodnocení veřejné zakázky - Liblice, ul. Nová - oprava chodníků 
 
Rada města 
 
I. bere na vědomí 
nabídky uchazečů o veřejnou zakázku "Liblice, ul. Nová - oprava chodníků": 
1. AVE Kolín s. r. o., IČO: 25148117, nabídková cena: 1.275.317,90 Kč bez DPH, 
2. PKbau s. r. o., IČO: 08757127, nabídková cena: 1.480.000 Kč bez DPH. 
 
II. určuje 
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vítězem veřejné zakázky "Liblice, ul. Nová - oprava chodníků" společnost AVE Kolín s. r. o., 
IČO: 25148117, s nabídkovou cenou: 1.275.317,90 Kč bez DPH. 
 
III. schvaluje 
smlouvu o dílo se společností AVE Kolín s. r. o., IČO: 25148117 a pověřuje starostu města 
Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. Návrh smlouvy o dílo je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
 
100/2022 Veřejná zakázka na opravu hřbitovní zdi - východní strana, Český Brod 
 
Rada města 
 
I. určuje 
vítězem veřejné zakázky "Oprava hřbitovní zdi - východní strana, Český Brod" společnost 
Kamenictví Procházka s. r. o., IČO: 03062554, Pod Velkým Vrchem 1241, 282 01 Český 
Brod. 
 
II. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Oprava hřbitovní zdi - východní strana, 
Český Brod" se společností Kamenictví Procházka s. r. o., IČO: 03062554, za cenu 
432.854,51 Kč s DPH. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
III. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
 
101/2022 Darování pozemku pod hradbami (J. J.) 
 
Rada města 
 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 26/2021 ze dne 21. 4. 2021. 
 
II. doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením darovací smlouvy týkající se převodu části 
pozemku KN p. č. 139/2 označené jako pozemek p. č. 139/3, o výměře 48 m2, v obci a k. ú. 
Český Brod, oddělený geometrickým plánem č. 1982-83/2016 vyhotoveným Ing. Milošem 
Němcem a potvrzeným katastrálním úřadem dne 5. 9. 2016, z vlastnictví J. J. do vlastnictví 
města Český Brod. Návrh darovací smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
III. doporučuje 
zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené 
darovací smlouvy. 
 
 
102/2022 Odkoupení podílů pozemku v k. ú. Český Brod (v parku) 
 
Rada města 
 
pověřuje 
odbor rozvoje přípravou odkupu spoluvlastnických podílů pozemku na KN p. č. 602/1 v obci 
a k. ú. Český Brod za cenu 500 Kč/m2 do vlastnictví města Český Brod. 
 
103/2022 Zajištění statiky budovy č. p. 56, budova MěÚ Český Brod 
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Rada města 
 
I. rozhoduje 
o použití výjimky dle článku 7.3. směrnice města Český Brod o zadávání zakázek malého 
rozsahu. 
 
II. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na statické zajištění budovy č. p. 56 se zhotovitelem Václavem 
Horákem - stavební systémy, IČO: 48996327, Ke kovárně 349/17, 104 00 Praha 10. Návrh 
smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
III. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
 
 
104/2022 Čtvrtletní zpráva o stavu provozovaného vodohospodářského majetku města 
Český Brod za 4. čtvrtletí 2021 
 
Rada města 
 
bere na vědomí 
čtvrtletní zprávu provozovatele, společnosti 1. SčV, a. s., o stavu provozovaného 
vodohospodářského majetku města Český Brod za 4. čtvrtletí 2021. Zpráva je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení.  
 
 
105/2022 Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2021 
 
Rada města 
 
schvaluje 
závěrečnou inventarizační zprávu sestavenou ke dni 31. 12. 2021 dle zákona č. 563/1991 
Sb. a vyhlášky č. 270/2010 Sb., ve znění přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu 
k tomuto usnesení. Tato inventarizační zpráva je nedílnou součástí účetní závěrky města 
Český Brod za rok 2021. 
 
 
106/2022 Dodatek č. 3 ke smlouvě o komplexní podpoře provozu a užití GORDIC 
Integrovaného Informačního systému GINIS, jeho další obnově a rozvoji 
 
Rada města 
 
I. schvaluje 
dodatek č. 3 ke smlouvě o komplexní podpoře provozu a užití GORDIC Integrovaného 
Informačního systému GINIS, jeho další obnově a rozvoji, se společností GORDIC spol. s 
r.o., se sídlem Jihlava, Erbenova 2108/4, PSČ 586 01, IČO 47903783. Návrh dodatku je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
 
107/2022 Generel zeleně města Český Brod, smlouva o dílo 
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Rada města 
 
I. rozhoduje 
o použití výjimky dle článku 7.3 směrnice města Český Brod o zadávání zakázek malého 
rozsahu. 
 
II. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s doc. Ing. Lukášem Šteflem, Ph.D., IČO: 87804565, na 
zpracování Generelu zeleně města Český Brod za celkovou cenu 270.000 Kč bez DPH, tj. 
326.700 Kč vč. DPH. 
 
III. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
 
108/2022 Ekocentrum Vrátkov, ceník akcí 
 
Rada města 
 
schvaluje 
ceník programů Ekocentra Vrátkov 2022. Ceník je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
 
 
109/2022 Antico - dodatek ke smlouvě o spolupráci, dodatek ke smlouvě o příspěvku 
 
Rada města 
 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci a dodatku č. 1 
ke smlouvě o příspěvku mezi městem Český Brod a společností Resort Antico s. r. o., IČO: 
06682316. Návrhy dodatků jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. doporučuje 
pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených dodatků. 
 
 
 
 
 
 
Jakub Nekolný 
starosta města 
 


