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Město Český Brod 
Zápis 

6. řádná schůze rady města, konané dne 
09. března 2022 v 17:00 hod. 

v místě: Sál v přízemí IC v čp.1 
 
Přítomni: Bc. Jakub Nekolný, Ing. Milan Majer, Ing. Filip Ulík, Mgr. Tomáš Klinecký, Pavel 
Kvasnička, Tomáš Charvát 
 
Omluveni: Mgr. Pavel Janík 
 
Přítomni přizvaní: JUDr. Jana Marková - právnička města, Ing. Aleš Kašpar – tajemník MěÚ, 
Ing. Šárka Jedličková – vedoucí finančního odboru, Mgr. Hana Dočkalová – vedoucí odboru 
rozvoje, Ing. Jan Kopáček – vedoucí městských lesů 
 
Předsedající: Jakub Nekolný 
 
Zapsal: Štěpán Korenec, zapisovatelka v zastoupení Pavlína Králová (ze záznamu) 
 
Příloha zápisu: Usnesení rady města č. 85/2022 - 109/2022 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Filip Ulík 
 
Zahájení v 17:03 hod. – pan starosta Bc. Jakub Nekolný přivítal přítomné členy rady města a 
ostatní hosty a zahájil 6. řádnou schůzi rady města, konstatoval, že je přítomno šest radních, 
tudíž je zasedání usnášeníschopné, Mgr. Janík se omluvil. 
Poté se zeptal, zda je ověřený zápis z předchozího jednání. Pan Korenec odpověděl, že 
zápis z jednání 5. RM je ověřen a již i zveřejněn. 
Na programu k projednání je 28 bodů a informací. 
Následně pan starosta otevřel diskuzi k navrženému programu jednání rady, ze které 
nevyplynul žádný návrh na jeho změnu. 
Program pro - 6. řádná schůze rady města 
 
1. Smlouvy o dílo na pěstební činnost na rok 2022 
2. Rámcové kupní smlouvy na prodej dřevní hmoty na rok 2022 se společnostmi Lumber 
Woods s. r. o. a Dřevařské centrum s. r. o. 
3. Aktualizace ceníku palivového dřeva 
4. ANNA Český Brod - schválení Veřejnoprávní smlouvy o dotaci na rok 2022 
5. ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory - Žádost o souhlas s přijetím daru 
6. Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1 Vrátkov 78 
7. Nájemní smlouva na byt č. 2, Vrátkov 78 
8. Schválení rozpočtů PO a závazných ukazatelů PO na rok 2022 
9. Schválení střednědobých rozpočtových výhledů PO na roky 2023 - 2025 
10. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro ZO ČSOP Polabí 
11. Záměr na prodej speciálního přívěsu (podval) z majetku MěL 
12. Kupní smlouva na prodej kotoučové bubnové pily Quatromat SAT4-700 
13. Dodatek č. 33 k pojistné smlouvě na pojištění majetku 
14. Kalkulace ceny - Energie AG Kolín a. s. - dodávka tepelné energie od 1. 2. 2022 
15. Vyhodnocení veřejné zakázky - Liblice, ul. Nová - oprava chodníků 
16. Veřejná zakázka na opravu hřbitovní zdi - východní strana, Český Brod 
17. Darování pozemku pod hradbami (J. J.) 
18. Odkoupení podílů pozemku v k.ú. Český Brod (v parku) 
19. Zajištění statiky budovy č. p. 56, budova MěÚ Český Brod 
20. Čtvrtletní zpráva o stavu provozovaného vodohospodářského majetku města Český Brod 
za 4. čtvrtletí 2021 
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21. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2021 
22. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o komplexní podpoře provozu a užití GORDIC Integrovaného 
Informačního systému GINIS, jeho další obnově a rozvoji 
23. Generel zeleně města Český Brod, smlouva o dílo 
24. Ekocentrum Vrátkov, ceník akcí 
25. Antico - dodatek ke smlouvě o spolupráci, dodatek ke smlouvě o příspěvku 
26.  Informace - Zápis z jednání komise pro místní části ze dne 28. 02. 2022 
27.  Informace - Jednotný vizuální styl města - prezentace návrhů 
28.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města a další informace 
 
 
1. Smlouvy o dílo na pěstební činnost na rok 2022 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě vnitřní směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu bylo provedeno 
poptávkové řízení na zhotovení pěstebních činnosti. Byly osloveny stávající živnostníci 
Antonín Jelínek ml., Jan Uhlík, Ing. Bohumil Drobný a Ivan Hudyma. Nabídku předložili 
všichni. Vzhledem k předpokládané potřebě a objemu pěstebních činností na rok 2022 je 
zapotřebí uzavřít rámcovou smlouvu se všemi poptávanými.  
Pro porovnání přikládám ceník prací společnosti Arcibiskupství pražské, které má lesy mimo 
jiné i v našem okolí. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme RM smlouvy schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Jedná se o rozpočet ML. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
Bc. Nekolný předal řízení schůze panu místostarostovi. 
 
Odchod 17:05 Bc. Nekolný. Přítomno 5 radních. 
 
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucímu městských lesů Ing. Kopáčkovi, který shrnul informace 
k bodu dle důvodové zprávy. Nabídku dále ověřoval a zdůvodnil výběr smluvního partnera. 
 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
Mgr. Klinecký se dotázal na možnost pracovních míst v ML pro ukrajinské občany. 
Ing. Kopáček sdělil, že se uvažuje o přibližně 5 místech na pěstební činnost po zaškolení. 
 
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: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 85/2022 
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, 
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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. 
 
2. Rámcové kupní smlouvy na prodej dřevní hmoty na rok 2022 se společnostmi 
Lumber Woods s. r. o. a Dřevařské centrum s. r. o. 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě vnitřní směrnice města Český Brod pro prodej dřevní hmoty bylo provedeno 
poptávkové řízení a byly osloveny firmy: Lumber Woods, Dřevařské centrum a Deblicelesy. 
Nabídku předložili Dřevařské centrum a Lumber Woods. Vzhledem v rozmanitosti sortimentů 
a odlišným požadavkům odběratelů je potřeba uzavřít rámcové smlouvy s více společnostmi 
a konkrétní odbyt řešit individuálně podle posouzení kvality dříví. 
S těmito firmami již delší dobu spolupracujeme a dosud nebyl žádný problém s platbou 
faktur. Pro zvýšení ochrany zaplacení dříví je ovšem ještě využíván princip, který umožní 
dodat další fůru dříví až po zaplacení té předchozí. To znamená, že se držíme v současných 
cenách do 100 tis. Kč bez DPH. Tato pomůcka se ovšem nedá použít při riziku 
znehodnocení dříví, nebo šíření kůrovců. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme RM smlouvy schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Jedná se o rozpočet ML. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucímu městských lesů Ing. Kopáčkovi, který shrnul informace 
k bodu dle důvodové zprávy. V tomto případě se jedná o rozsáhlejší spolupráci, tudíž je 
nutné postupovat cestou poptávkového řízení. Dále popsal specifika této komodity ve vztahu 
k ceně. 
 
Příchod 17:10 Bc. Nekolný. Schůzi stále vede pan místostarosta. Přítomno 6 radních. 
 
Následně byla otevřena diskuse, v níž Ing. Kopáček na základě dotazu Mgr. Klineckého 
popsal průběh stávající praxe. 
 
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: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 86/2022 
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 
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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. 
 
3. Aktualizace ceníku palivového dřeva 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Vzhledem k enormní poptávce po palivovém dřevu a neustále narůstajícími režijními náklady 
je nutné přistoupit ke zdražení tohoto sortimentu. Vedly nás k tomu i ceny okolní konkurence, 
které jsou vyšší, než jsme měli my a to vedlo k přehlcení našich výrobních kapacit. Zdražení 
je u nejoblíbenějšího sortimentu - listnatá tvrdá štípaná směs o 150 Kč za prostorový sypaný 
metr včetně DPH. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme RM aktualizaci ceníku schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Jedná se o rozpočet Městských lesů Český Brod. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
 
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucímu městských lesů Ing. Kopáčkovi, který shrnul informace 
k bodu dle důvodové zprávy. Původním záměrem nebylo zvyšovat cenu palivového dřeva, 
nicméně s ohledem na poptávku a konkurenčnímu zdražování bylo i ze strany městských 
lesů přistoupeno k navýšení cen. 
 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
Mgr. Klinecký vyjádřil přesvědčení, že není žádoucí být s nabídkou pod běžnou cenou. 
 
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: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 87/2022 
Rada města 
 
I.      schvaluje 
 
   aktualizovaný ceník palivového dřeva od 10. 3. 2022. Ceník je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení.  
 
4. ANNA Český Brod - schválení Veřejnoprávní smlouvy o dotaci na rok 2022 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Čerpání státní dotace na poskytování sociálních služeb je podmíněno schválením 
Veřejnoprávní smlouvy o dotaci zřizovatelem příspěvkové organizace. Ke schválení je 
předložena Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby na rok 2022 č. S-
0243/SOC/2022, která se uzavírá mezi Středočeským krajem, IČO: 70891095, a 
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příspěvkovou organizací města Český Brod - ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory, 
IČO: 00873713, a to včetně přílohy. Vzhledem ke schválenému rozpočtovému provizoriu 
státního rozpočtu ČR se jedná o částečnou výši dotace na rok 2022. Zbývající část se bude 
realizovat v průběhu roku 2022 a bude poskytnuta prostřednictvím dodatku k této Smlouvě.  
 
Částečné financování provozu příspěvkové organizace v době rozpočtového provizoria státu 
z VPS je zatím ve výši 2.480.600,- Kč.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Zatím nemá vliv na rozpočet města.  
Příspěvek zřizovatele schválen ve výši 4.500.000,- Kč 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Není. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí finančního odboru Ing. Jedličkové, která shrnula 
informace k bodu dle důvodové zprávy. 
 
Bc. Nekolný si převzal zpět vedení jednání. 
 
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. 88/2022 
Rada města 
 
I.      schvaluje 
 
   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.  
 
5. ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory - Žádost o souhlas s přijetím daru 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Příspěvková organizace žádá o souhlas s přijetím daru nad 40.000,- Kč, dle žádosti 
uvedené v příloze. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nejsou. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Není. 
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5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí finančního odboru Ing. Jedličkové, která shrnula informace 
k bodu dle důvodové zprávy. Jedná se o opakovaný dar. 
 
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. 89/2022 
Rada města 
 
I.      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. 
 
6. Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1 Vrátkov 78 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Pan Jan Uhlík má s městem Český Brod uzavřenou nájemní smlouvu č. 201800092/FO ze 
dne 2. 5. 2018 na užívání bytu č. 1 na adrese Vrátkov č. p. 78 na dobu určitou. Dodatkem č. 
2 bylo užívání bytu prodlouženo do 30. 4. 2022  Nyní pan Uhlík žádá o prodloužení nájemní 
smlouvy. Za byt 3+1 o velikosti 72,79 m2 platí pan Uhlík měsíční nájemné ve výši 5.055 Kč. 
Nájemné platí řádně. Žádost pana Uhlíka a návrh dodatku č. 3 jsou přílohou originálu zápisu 
k tomuto usnesení. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Předpokládaný výnos z nájemného bude příjmem střediska městské lesy. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí finančního odboru Ing. Jedličkové, která shrnula informace 
k bodu dle důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
Ing. Majer se dotázal, zda cena odpovídá aktuální situaci, jedná se o starší smlouvu. 
Ing. Jedličková odpověděla, že cenu řešila s paní Strakovou.  
Mgr. Klinecký a Ing. Kopáček doplnili, že se jedná o zaměstnance města, cenu by 
nezvyšovali, vykonává i činnost správce hájenky. 
Mgr. Klinecký dodal, že v dohledné době je v plánu řešit aktualizaci cen u nájemních bytů. 
Radní Kvasnička navrhl, zda by nebylo řešení dát mu odměnu za výkon správce a nájemné 
navýšit. 
Ing. Ulík dodal, že pokud mu dáme odměnu, tak se mu zase zdaní.  
Ing. Majer dodal, že se jedná o smlouvu na rok, tak by tedy neřešil. 
 
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: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 90/2022 
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. 
 
7. Nájemní smlouva na byt č. 2, Vrátkov 78 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Tento návrh nájemní smlouvy na pronájem bytu předkládáme na žádost pana Ing. Vodičky a 
paní Andrey Lijertwood. Jedná se o byt č. 2, Vrátkov č.p. 78. 
Byt se nachází v objektu hájenky cca 2 km od obce Vrátkov. Celý objekt je využíván jako 
zázemí pro hospodářskou činnost městských lesů Český Brod, vně objektu je situována 
plocha pro výrobu palivového dřeva s pravidelným pětidenním provozem. Součástí objektu 
jsou další hospodářské budovy. Vlastní byt je vytápěn kotlem na dřevo, který se vytápí ze 
sousedního bytu. Přístup k bytu je po vlastní přístupové prašné cestě o délce cca 80 metrů, 
která není v zimním období udržována. Zásobování pitnou vodou je z vlastní studny, 
likvidace splaškových vod do žumpy na vyvážení – vyvážení zajišťuje nájemce bytu. Byt je 
připojen na elektrickou energii vlastní přípojkou, ohřev teplé vody je v elektrickém 
zásobníkovém ohřívači. Součástí bytu je kuchyňská linka a sprchový kout. Paní Lijertwood je 
projektovou manažerkou Ekocentra Vrátkov. Paní Lijertwood nabízí částečně pomoci s 
topením v objektu Ekocentra během víkendových akcí (částečně zařizuje pan Uhlík, který by 
rád měl možnost se někdy o víkendu od hájenky vzdálit). Dále by byla přítomna mimo 
obvyklou otevírací dobu kroužků, pro ukázku prostoru případným zájemcům o nájem či další 
aktivity.  V bytě by bydlela se svým manželem. Předpokládaná délka pronájmu jsou 3 roky. 
Ing. Vodička navrhuje měsíční nájemné ve stejné výši jako má pan Uhlík v bytě č. 1, a to 
5050 Kč. 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Předpokládaný výnos z nájemného bude příjmem střediska městské lesy. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí finančního odboru Ing. Jedličkové, která shrnula informace 
k bodu dle důvodové zprávy. Doplnila, že se jedná o koordinátorku Ekocentra ve Vrátkově. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bc. Nekolný dodal, že dostal zpětnou vazbu od skautů, moc se jim tam líbilo.  
Mgr. Klinecký dodal, že se jedná o smlouvu na dobu určitou 1 roku. 
 
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: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 91/2022 
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. 
  
 
8. Schválení rozpočtů PO a závazných ukazatelů PO na rok 2022 
 
V souladu se schváleným rozpočtem na rok 2022 ze dne 9. 2. 2022 zastupitelstvem města, 
jehož součástí jsou stanoveny roční provozní příspěvky pro zřizované příspěvkové 
organizace, jsou předloženy návrhy rozpočtů PO a stanovení závazných ukazatelů rozpočtů 
jednotlivých příspěvkových organizací na rok 2022.  
Další částí návrhu usnesení je souhlas se změnami závazných ukazatelů během roku do 
výše 20 % a do maximální výše 100.000 Kč v jedné položce a u TS města Český Brod do 
maximální výše 200.000 Kč v jedné položce. Jedná se o souhlas s převáděním mezi 
jednotlivými položkami do této omezené výše. Uvedené změny do limitu budou projednány s 
finančním odborem a zapracovány do rozpočtu po změnách příslušné organizace. Tímto 
jsou posíleny pravomoce jednotlivých ředitelů organizací. Požadované změny nad uvedený 
limit budou nadále předmětem schvalování zřizovatelem a tím je rada města. 
Všem PO je dle z. 250/2000 Sb. § 28 odst. 9b., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, uložen v roce 2022 odvod z odpisů a to ve výši 75 % z celkových odpisů.   
Součástí návrhu usnesení je udělení souhlasu s přijímáním finančních darů do výše 40.000 
Kč. Povinností organizace je tento souhlas mít před přijetím každého daru, tímto se umožní 
organizaci přijímat dary průběžně během roku, aniž by bylo nutné každý schvalovat 
jednotlivě. Tento souhlas je schvalován opakovaně a organizace plní podmínky stanovené 
usnesením. Souhlas s přijetím daru nad uvedený limit je nadále předmětem samostatného 
schvalování. 
Další částí návrhu usnesení je souhlas s přechodným čerpáním finančních prostředků na 
běžných účtech organizace, které kryjí fondy organizace. 
Návrhy rozpočtů PO byly řádně zveřejněny na úřední desce zřizovatele. 
 
Pozn. Odpisový plán SOŠ Liblice není (neodepisují) - majetek patří Středočeskému kraji.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
FO doporučuje souhlasit s uvedenými návrhy. 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
Výše ročního provozního příspěvku je součástí rozpočtu na rok 2022 a v případě využití 
limitu na povolené přesuny se celková výše provozního příspěvku nezmění.  
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4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí finančního odboru Ing. Jedličkové, která shrnula informace 
k bodu dle důvodové zprávy. Upozornila na dva investiční příspěvky pro TS a CVIK. Bc. 
Nekolný dodal, že bylo schváleno v rozpočtu na zastupitelstvu města. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Ing. Ulík se dotázal, zda budou TS provádět obnovu sekaček.  
Ing. Jedličková odpověděla, že investiční příspěvek bude použit na splátky vozidel. Sekačky 
by se mohly pořídit ze zisku TS za loňský rok, bude řešeno na jednání s vedením města. 
 
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: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 92/2022 
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 
 
   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. 
 
III.      souhlasí 
 
   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. 
 
IV.      souhlasí 
 
   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.  
 
V.      souhlasí 
 
   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. 
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 VI.      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. 
 
VII.      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.   
 
9. Schválení střednědobých rozpočtových výhledů PO na roky 2023 - 2025 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dle zákona č. 250/2000 Sb., zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou 
zpracovány a předloženy k projednání střednědobé rozpočtové výhledy příspěvkových 
organizací města Český Brod. Tyto výhledy vychází z již schváleného střednědobého 
rozpočtového výhledu zřizovatele, který byl schválen 9. 2. 2022 zastupitelstvem města 
Český Brod. V navržených výhledech je zapracováno zajištění financování organizací na 
roky 2023 - 2025. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
FO doporučuje 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  
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí finančního odboru Ing. Jedličkové, která shrnula informace 
k bodu dle důvodové zprávy. Dodala, že materiál vychází s plnění zákonných povinností 
zákona o rozpočtových opatřeních.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
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. 93/2022 
Rada města 
 
I.      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. 
 
10. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro ZO ČSOP Polabí 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města je předložena žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro ZO ČSOP Polabí, 
IČO: 70843473, na rok 2022. Žádost byla doručena dne 10. 2. 2022. Jedná se o pobočný 
spolek Českého svazu ochránců přírody. Spolek provozuje záchranou stanici na Huslíku. 
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Pečují o zraněná a handicapovaná, volně žijící zvířata, snaží se o návrat vyléčených 
živočichů zpět do volné přírody. Záchranná stanice přijímá živočichy i z Českého Brodu a 
jeho okolí. Finanční příspěvek použijí na péči, veterinární léčbu a krmivo. Žádají  o finanční 
příspěvek na rok 2022 ve výši 10.000 Kč. Spolku byla finanční podpora poskytnuta již v roce 
2020 a i v roce 2021. Vždy ve stejné výši. 
 
Odbor životního prostředí a zemědělství s tímto spolkem dlouhodobě spolupracuje a využívá 
poměrně intenzivně jejich odborných znalostí. Kromě poradenské činnosti využívá služeb při 
fyzické pomoci handicapovaným živočichům, kdy při jejich nálezu a ohlášení zajíždějí 
pracovníci záchranné stanice do našeho správního území.  
 
Žádost dorazila v podobě a rozsahu, jak je předložena. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
V rozpočtu města Český Brod není vyčleněna žádná částka na poskytování finančních 
příspěvků. 
FO doporučuje realizovat z rozpočtu ORJ 55 vedoucího odboru životního prostředí a 
zemědělství. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí finančního odboru Ing. Jedličkové, která shrnula informace 
k bodu dle důvodové zprávy. Dodala, že žádost se opakuje již třetím rok. Každý rok město 
přispělo 10.000 Kč, dále shrnula jejich činnost. Bc. Nekolný doplnil, že nám pomáhali s 
ekocentrem Vrátkov, jedná se o naši partnerskou organizaci a doufá, že spolupráce bude i 
nadále pokračovat. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
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: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 94/2022 
Rada města 
 
I.      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. 
 
11. Záměr na prodej speciálního přívěsu (podval) z majetku MěL 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
V majetku hospodářského střediska MěL je evidován speciální přívěs: podval na UNC, který 
MěL získaly v roce 2015, rok výroby 1993. MěL navrhují tento podval, jako nepotřebný 
majetek, nabídnout k prodeji. Správce MěL Ing. Kopáček navrhuje prodejní cenu 43.000 Kč 
vč. DPH, na základě kvalifikovaného odhadu.  
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM vyhlásit záměr na prodej podvalu. 
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3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výnos z nájemného bude příjmem na hospodářském středisku MěL. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný předal slovo správci městských lesů Ing. Kopáčkovi, který shrnul informace k 
bodu dle důvodové zprávy.  
Následně byla otevřena diskuze. 
 
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. 95/2022 
Rada města 
 
I.      vyhlašuje záměr 
 
   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. 
 
12. Kupní smlouva na prodej kotoučové bubnové pily Quatromat SAT4-700 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
RM vyhlásila dne 19. 1. 2022 svým usnesením č. 21/2022 záměr na prodej záměr Notes Link 
na prodej kotoučové bubnové pily Quatromat SAT4-700 z majetku hospodářského střediska 
městské lesy. Pila byla pořízena v roce 2016 v rámci dotačního titulu Státního zemědělského 
intervenčního fondu za cenu 291.375 Kč, výše transferu byla 145.687,50 Kč. Udržitelnost 
dotace byla 5 let, tj. do července 2021, s majetkem je možno v současné době nakládat, 
např. prodat. RM souhlasila s prodejem za minimální nabídkovou cenu 200.000 Kč bez DPH, 
tj. 242.000 Kč vč. DPH. Záměr na prodej již schválila RM Notes Link, do tohoto záměru ani 
do dalšího vyhlášeného záměru č. usnesení 540/2021 ze dne 24. 11. 2021 Notes Link 
nebyla podána žádná nabídka. Záměr na základě usnesení č. 21/2022 byl zveřejněn na 
úřední desce dne 21. 1. 2022 a sejmut dne 24. 2. 2022, do data sejmutí byla evidována 
jedna nabídka s č. j. MUCB 7537/2022 podaná dne 11. 2. 2022.  
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM souhlasit s uzavřením kupní smlouvy, pokud nabídnutá cena odpovídá 
záměru. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výnos z prodeje bude příjmem na hospodářském středisku Městské lesy. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný předal slovo správci městských lesů Ing. Kopáčkovi, který shrnul informace k 

notes:///C1257E4D002B7D3A/19C7A2D2537F4F95C1257E1B002BE035/FE410639A89D06FDC12587C0004D8B6A
notes:///C1257E4D002B7D3A/19C7A2D2537F4F95C1257E1B002BE035/618605DDF0F7153FC125874800446954
notes:///C1257E4D002B7D3A/19C7A2D2537F4F95C1257E1B002BE035/B61634B203337A70C125878B003D976E
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bodu dle důvodové zprávy.  
 
Byla doručena jedna nabídka, Ing. Majer otevřel obálku MUCB 7537/2022 – nabídková cena 
266.200 Kč s DPH. Leoš Řezníček, IČO: 73060275 Kunčice pod Ondřejníkem 75. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bc. Nekolný dodal, že údaje budou doplněny do usnesení.  
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o doplněném předloženém 
návrhu usnesení. 
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 96/2022 
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. 
 
13. Dodatek č. 33 k pojistné smlouvě na pojištění majetku 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Překládáme RM k souhlasu uzavření dodatku č. 33 k pojistné smlouvě na pojištění majetku 
č. 2739300790, uzavřené mezi městem Český Brod a UNIQA pojišťovna a. s. se sídlem 
Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 49240480. Na základě jednání mezi zástupci 
hospodářského střediska Městské lesy s pojišťovací makléřkou města Ing. Miroslavou 
Paidarovou byl vypracován návrh dodatku č. 33, který obsahuje navýšení pojistné částky: 
Stroje a strojní vybavení vlastní i cizí vč. elektroniky, technologie v ČOV, lesnické stroje – 
kterým není i je přidělována SPZ a ostatní strojní vybavení pojištěných a strojní vybavení a 
součásti u vozidel, kterým je přidělována SPZ. V dodatku č. 33 dojde k navýšení pojistné 
částky z 2.000.000 Kč na 4.500.000 Kč (oba nové stroje v MěL převyšují hodnotu 2 mil. Kč) 
a navýšení ročního pojistného z 633.934 Kč ročně na částku 655.980 Kč ročně, jedná se 
tedy o navýšení ročního pojistného o 22.046 Kč, cena je uvedena po slevě za věrnost ve výši 
10 % z pojistného. Toto navýšení bylo navrženo z důvodu pořízení nových strojů do MěL, 
jejichž částka je vysoká, např. kolový traktor Valtra v hodnotě 2.980.100 Kč a kloubový 
nakladač AVANT v hodnotě 2.116.895 Kč. Toto připojištění se nevztahuje pouze na stroje na 
středisku MěL, ale na všechny strojní zařízení v majetku města.  
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM souhlasit s uzavřením dodatku č. 33 k pojistné smlouvě na pojištění 
majetku. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Navýšení ročního pojistného o 22.046 Kč bude hrazeno z rozpočtu města, položka rozpočtu 
/231/6320/5163/20. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
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5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Bc. Nekolný poděkoval Ing. Kopáčkovi za účast na jednání.  
 
Ing. Kopáček odchod 17:45 hod. 
 
Bc. Nekolný shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
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. 97/2022 
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. 
 
14. Kalkulace ceny - Energie AG Kolín a. s. - dodávka tepelné energie od 1. 2. 2022 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Rada města na svém jednání 2. 2. 2022 souhlasila s cenovým ujednáním na dodávku a 
odběr tepelné energie od dodavatele Energie AG Kolín a. s., IČO: 47538457, platným od 1. 
2. 2022, za podmínky doložení kalkulace ceny tepla v termínu do 28. 2. 2022. 
Společnost Energie AG Kolín a. s. tuto kalkulaci doložila na osobním jednání s vedením 
města. 
Kalkulace je přílohou tohoto materiálu. 
Dále rada svým usnesením odsouhlasila toto cenové ujednání do 30. 6. 2022. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor OR doporučuje vzít na vědomí kalkulaci ceny tepla  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Klinecký si nechal schválit úkol, který byl již dříve zadán. 
 
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: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 98/2022 
Rada města 
 
I.      bere na vědomí 
 
   předloženou kalkulaci ceny tepla od dodavatele Energie AG Kolín a.s.,  IČO: 47538457. 
 
15. Vyhodnocení veřejné zakázky - Liblice, ul. Nová - oprava chodníků 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V návaznosti na usnesení RM č. 42/2022 ze dne 2. 2. 2022 došlo k vyhlášení veřejné 
zakázky na akci "Liblice, ul. Nová - oprava chodníků". V rámci zakázky bylo osloveno 8 
subjektů a dále se přihlásili dva neoslovení dodavatelé - jejich nabídky jsou jediné, které 
město obdrželo a jsou následující: 
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. 
 
S ohledem na předchozí zkušenosti došlo s dodavatelem s nejnižší nabídkovou cenou ke 
schůzce s vedením města, kdy ze strany tohoto subjektu bylo deklarováno řádné a včasné 
splnění díla. Veřejnou zakázku není žádoucí vyhlašovat znovu v neposlední řadě z důvodu 
končícího stavebního povolení. S ohledem na to výběrová komise doporučuje radě města 
uzavřít smlouvu se společností AVE Kolín s. r. o., IČO: 25148117, s nabídkovou cenou 
1.275.317,90 Kč bez DPH. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje uzavřít smlouvu s vítězným dodavatelem. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
1.275.317,90 Kč bez DPH, 1.543.137,70 Kč s DPH. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Klíčová oblast 3: Doprava, podoblast: 3.3 Nemotorová doprava, specifické cíle: 3.3.3 
Vybudovat bezbariérové chodníky a přechody pro chodce, 3.3.11 Zajistit průběžnou údržbu a 
opravu infrastruktury nemotorové dopravy (komunikace, osvětlení ad.). 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
V souladu. 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace k 
bodu dle důvodové zprávy.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Dočkalová sdělil, že firma již pracovala na zakázce v Žižkově ulici. 
Mgr. Klinecký doplnil, že proběhla schůzka se zástupci společnosti AVE Kolín s. r. o. 
JUDr. Marková sdělila, ať firmu vybereme, ale musíme trvat na dodržování smluv a termínů, 
bez dodatků. 
Mgr. Klinecký dvě varianty – stáhnout nabídku nebo ji odložit třeba o dva měsíce. 
Ing. Majer dodal, že se účastnil kontrolních dnů a potvrdil problematiku zhotovení díla. 
Mgr. Dočkalová sdělila, že do budoucna by šlo ošetřit v zadávací dokumentaci a to tak, že 
zájemce by nesměl mít sankce od města. 
Radní Kvasnička sdělil, že by se měl rozhodnout odbor rozvoje, zda s nimi chce znovu 
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spolupracovat a také se zeptal, zda by do smluv šly doplnit smluvní pokuty při porušení 
podmínek. 
JUDr. Marková odpověděla, že by se musel změnit systém. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení v upraveném znění. 
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 99/2022 
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 
 
   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. 
 
16. Veřejná zakázka na opravu hřbitovní zdi - východní strana, Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města je předloženo vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie dle 
vnitřní směrnice města na opravu hřbitovní zdi - východní strana v Českém Brodě. Osloveno 
bylo 5 subjektů z nichž nabídku podaly 2. Tabulka oslovených subjektů s obdrženými 
nabídkami je přílohou tohoto materiálu. S ohledem na nejnižší nabídkovou cenu navrhujeme 
radě vybrat společnost Kamenictví Procházka s. r. o., IČO: 03062554. Tato společnost již 
realizovala opravu západní a severní strany hřbitova. Obě díla byla předána řádně a včas. 
Dále navrhujeme radě souhlasit s uzavřením smlouvy s vybraným zhotovitelem a pověřit 
starostu jejím podpisem. Návrh smlouvy, která byla konzultována s JUDr. Markovou, je také 
přílohou tohoto materiálu. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje uzavřít smlouvu se spol. Kamenictví Procházka s. r. o. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Cena za dílo je 357.731 Kč bez DPH, 432.854,51 Kč s DPH. Bude hrazeno z rozpočtu 
města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
V souladu. 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace k 
bodu dle důvodové zprávy. Dodala, že se jedná o navazující etapu na opravu předchozích 
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zdí. 
 
Radní Charvát odchod 17:45 hod. Přítomno 5 radních. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Klinecký popsal havarijní stav a sdělil, že je nutné opravit. 
Ing. Majer se dotázal, zda máme zavedeno v rozpočtu. 
Ing. Jedličková odpověděla, že bude zapracování do rozpočtového opatření. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení v upraveném znění. 
 
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 100/2022 
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. 
 
17. Darování pozemku pod hradbami (J. J.) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Odbor rozvoje se snaží o převodu části pozemku, který se nachází pod hradbami v ulici Jana 
Kouly, do vlastnictví města. Jedná se o část pozemku KN p. č. 139/2 zahrada, část o výměře 
48 m2 v obci a k.ú. Český Brod.  
Nyní jsme byli informování, že pozemek má pouze jednoho vlastníka a ten souhlasí s 
darováním části pozemku do vlastnictví města Český Brod.  
 
Na celém pozemku vázne věcné břemeno užívání pro paní J. B., toto věcné břemeno se 
budeme snažit přes vlastníka pozemku zrušit, paní J. B. musí podepsat zrušení svého 
věcného břemene, s ověřeným podpisem. 
 
Návrh smlouvy byl JUDr. Markovou odsouhlasen. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje souhlasit s uzavřením darovací smlouvy. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Jedná se o narovnání vlastnických vztahů. 
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5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace k 
bodu dle důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Ing. Ulík se dotázal, jak jsme na to vlastnicky s hradbami z přístupné části. 
Mgr. Dočkalová odpověděla, že zdaleka ne všechny, ale přístupné části hradeb by tímto byly 
naše. Dále dodala, že abychom je mohli opravit z dotací, musíme být vlastníky.  
 
Radní Charvát příchod 17:55 hod. Přítomno 6 radních. 
 
Ing. Majer se zeptal, jak se území zaměřuje. 
Mgr. Dočkalová odpověděla, že zaměřuje katastr - spojení se zemí v úrovni terénu. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém znění 
usnesení. 
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 101/2022 
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. 
 
18. Odkoupení podílů pozemku v k.ú. Český Brod (v parku) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod oslovilo vlastníky pozemku 602/1 ostatní plocha v obci a k. ú. Český Brod 
se žádostí o odkoupení pozemku z jejich vlastnictví do vlastnictví Města Český Brod. Jedná 
se o zanedbaný pozemek na kraji parku, přes ulici u bývalého koupaliště. 
 
Ozval se pan Weidenhoffer Michal, že s panem Weidenhofferem Davidem a paní 
Gergelovou Simonou by své podíly městu prodali, na ostatní nemají kontakt, cenu k jednání 
navrhují 500 Kč/m2. 
 
Na základě konzultace s JUDr. Markovou lze odkoupit i jednotlivé podíly, ale na podílech 
nesmí být exekuce. Pan M. Weidenhoffer nás informoval, že exekuce na podílu pana D. 
Weidenhoffera je vyřešena a čeká se na výmaz v katastru nemovitostí. Kupní smlouva by 
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byla předložena do rady města a zastupitelstva města až po vymazání exekuce z katastru 
nemovitostí. 
 
Odbor rozvoje objednal znalecký posudek, tržní cena i cena dle cenového předpisu je ve výši 
1.183.250 Kč za 2.739 m2, tj. 432 Kč/m2. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje radě města pověřit odbor rozvoje jednáním o odkoupení podílů a 
určení kupní ceny 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Kupní cena bude hrazena z rozpočtu města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace k 
bodu dle důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bc. Nekolný doplnil, že část navazující cesty je na soukromých pozemcích a do budoucna by 
stálo za to oslovit vlastníky, zda by také neprodali. Byl by pro je koupit, umožnilo by nám 
propojit cesty. 
Mgr. Klinecký navrhl spolu s JUDr. Markovou znění usnesení. Bc. Nekolný dodal, že se do 
usnesení doplní cena 500 Kč za m2.  
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém znění 
usnesení. 
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 102/2022 
Rada města 
 
I.      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. 
 
19. Zajištění statiky budovy č. p. 56, budova MěÚ Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město bude 1. 4. 2022 zahajovat investici do energetických úspor budovy č. p. 56 - 
městského úřadu. Před realizací samotného zateplení budovy a před výměnou všech 
okenních výplní je nutné statické zajištění objektu v důsledku její celkové nestability. 
Částečná statická podpora budovy proběhla v roce 2020, ale pouze v jihozápadním rohu 
budovy (mezi dvorem budovy a ulicí Suvorovova). Nyní odbor rozvoje obdržel rozpočet 
nutných statických prací od tvůrce projektové dokumentace statického zajištění, které jsou 
nezbytně nutné zhotovit k zamezení viditelného statického poškození budovy. Celkový 
rozpočet optimálního zajištění budovy č. p. 56 byl cca 15 mil. bez DPH. Nový rozpočet od 
tvůrce PD statického zajištění se týká nejnutnějších prací, které je nezbytné před 
provedením zateplení a výměnou oken realizovat. Celková cena za statické zajištění budovy 
je od statika odhadována na cca 1.300.000,- Kč bez DPH.  
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Nabídka statického zajištění budovy od dodavatele zateplení a výměny oken je od 
zhotovitele, který bude provádět Energetická opatření firmy Václav Horák,  IČO: 48996327, 
Ke Kovárně 349/17, 104 00 Praha 10.756.442,50 Kč bez DPH, cena včetně DPH je 
915.295,50 Kč. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
RM doporučuje uzavřít smlouvu o dílo. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
???,-Kč bez DPH z rozpočtu města pro rok 2022. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
v souladu 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace k 
bodu dle důvodové zprávy. Vysvětlila, že je nutné požádat RM o použití výjimky dle směrnice 
města Český Brod o zadávání zakázek malého rozsahu. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Ing. Majer se zeptal, zda je nutné odůvodňovat, proč žádáme o využití výjimky. 
Mgr. Klinecký odpověděl, že bude uvedeno v zápise z jednání. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém znění 
usnesení. 
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 103/2022 
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. 
 
20. Čtvrtletní zpráva o stavu provozovaného vodohospodářského majetku města 
Český Brod za 4. čtvrtletí 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Provozovatel, společnost 1. SčV, a. s., zaslala čtvrtletní zprávu o stavu provozovaného 
vodohospodářského majetku města Český Brod za 4. čtvrtletí 2021 na základě koncesní 
smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace města. Čtvrtletní zpráva je předložena radě 
města na vědomí. 
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2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme vzít na vědomí. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace k 
bodu dle důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém znění usnesení. 
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 104/2022 
Rada města 
 
I.      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.  
 
21. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
V souladu s § 29 a § 30 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a 
vyhlášky o inventarizaci č. 270/2010 Sb. předkládáme radě města ke schválení znění 
závěrečné inventarizační zprávy za rok 2021, která je součástí účetní závěrky za rok 2021. 
Inventarizační zpráva obsahuje stavy účtů k 31. 12. 2021, uvedených podle jednotlivých 
středisek města, a to rozpočtové hospodaření (město), městské lesy, bytové hospodářství a 
ostatní hospodářská činnost. Dále jsou zde uvedeny (obraty) - přírůstky a úbytky na 
vybraných majetkových účtech výše uvedených středisek. Shrnutí hlavní inventarizační 
komise zní, že veškeré inventury proběhly v souladu s vydaným plánem inventur, v 
termínech, které byly stanoveny v příkazu starosty obce k provedení inventur a že nebyly 
zjištěny inventarizační rozdíly, přebytky ani manka. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM schválit závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2021. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace k 
bodu dle důvodové zprávy. Ing. Jedličková dodala, že zpráva vychází z auditu, který provedl 
Atlas audit a dopadl dobře. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
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Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém znění usnesení. 
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 105/2022 
Rada města 
 
I.      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. 
 
22. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o komplexní podpoře provozu a užití GORDIC 
Integrovaného Informačního systému GINIS, jeho další obnově a rozvoji 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Byla provedena revize a následná optimalizace využívání jednotlivých modulů Ginis. Dále 
byly pod smlouvu dodatkem doplněny nově pořízené licence pro nové pracovní pozice (resp. 
náplně) zaměstnanců města. Byly také doplněny licence pořízené výzvou 28, za které se 
dosud poplatek nehradil. 
 
Detailní rozbor viz. příloha  revizelicencíGinis2022.xlsx 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme schválení 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
391.150 Kč/rok bez DPH z položky rozpočtu 5168, ORJ 21. Rozdíl (navýšení částky 
udržovacího poplatku) oproti předchozímu dodatku (c2A) činí 42.300 Kč. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
V souladu se strategickým cílem 9-5. Zajistit podmínky pro spolupráci a koordinaci činností 
subjektů ve městě a strategickým cílem 9-IX Zajistit efektivní a kvalitní veřejnou správu. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
V souladu.  
  
Bc. Nekolný předal slovo tajemníkovi MěÚ Ing. Kašparovi, který shrnul informace k bodu dle 
důvodové zprávy. Dodal, že souvisí s ukončení projektu modernizace IT technologií z výzvy 
28. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Ing. Ulík se dotázal, zda ke schůzce IT ve městě, zda jsou nějaké závěry, které budou 
předloženy na jednání RM. 
Ing. Kašpar odpověděl, že probíhají optimalizační kroky, probíhá modernizace, převádění 
modulů na systém webových služeb, nový web města a portál občana. Dodal, že inteligentní 
formuláře jsou slepá cesta a budou výrazně redukovány. 
Ing. Ulík sdělil, že dotační program, do něhož se chceme přihlásit, bychom měli mít hotovou 
IT strategii města, abychom pak mohli kvalifikovaně žádat o dotaci. Něco v tom smyslu by 
uvítal jako předložení na jednání RM. 
Bc. Nekolný podpořil vše, co bylo řečeno, dodal, že IT strategie by měla být předána od kraje 
nebo státu. 



 

 23 

Ing. Kašpar zmínil portál občana, výzvy míří na portálová řešení, kyberbezpečnost. Do výzvy 
se nelze hlásit bez studie proveditelnosti, která musí být předložená na jednání RM. 
Ing. Ulík dodal, že by rád podobný přehled jako u projektů, aby to v rozpočtu nebylo uvedeno 
jen jako balík prostředků pro IT. 
ÚKOL: strategie a koncepce IT – Ing. Kašpar do 31. 3. 2022.  
Ing. Majer dodal, že by chtěl udělat analýzu IBM Lotus Notes, abychom zjistili, co využíváme 
a co zahodit. A dále se zajímal o software pro městskou policii. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém znění 
usnesení. 
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 106/2022 
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. 
 
23. Generel zeleně města Český Brod, smlouva o dílo 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM)  
RM na svém 32. zasedání konaném dne 10. 11. 2021 Notes Link souhlasila se zpracování 
"generelu". Nyní je RM předloženo k odsouhlasení uzavření smlouvy o dílo s doc. Ing. 
Lukášem Šteflem, Ph.D. IČO: 87804565. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme smlouvu uzavřít.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Cena dle SOD je 270.000,- Kč bez DPH,  326.700,- Kč vč. DPH. Tato částka je kryta 
rozpočtem města, kapitolou odb. ŽPZ. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
1-I Zajistit zdravé životní prostředí ve městě s dostatečnou kvalitou všech jeho složek s 
dostatkem zeleně a vodních prvků a s možností relaxace  
1-II Zajistit urbanisticky, funkčně a estetiky kvalitní a vyvážené prostředí v rámci celého 
města včetně přidružených obcí  
1-IV Zajistit vhodné propojení města s krajinou. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Předkladatel navrhuje použití výjimky dle čl. 7.2 a 7.3 Směrnice Města Český Brod o 
zadávání zakázek malého rozsahu. 
  
Bc. Nekolný předal slovo místostarostovi Mgr. Klineckému, který shrnul informace k bodu dle 
důvodové zprávy. Dodal, že je zapracování do rozpočtu pro letošní rok. Zmínil, že byla 
použita výjimka dle směrnice města Český Brod o zadávání zakázek malého rozsahu s 
ohledem na praxi docenta Štefla. 

notes:///C1257E4D002B7D3A/556BD655DC71E266C1257E570038C687/48524AF12C628BB2C1258784002BADB9
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Následně byla otevřena diskuze. 
Mgr. Dočkalová poznamenala, že u výjimky by dala jen článek 7.3, jelikož 7.2 jsou havárie, 
bude upraveno ve znění usnesení. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o upraveném znění usnesení. 
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 107/2022 
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 270000,- Kč bez DPH, t.j. 
326.700,- Kč vč. DPH. 
 
III.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
 
24. Ekocentrum Vrátkov, ceník akcí 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Ekocentrum Vrátkov (ECV) pořádá kromě aktivit podpořených dotačními prostředky i další 
aktivity pro širokou veřejnost i uzavřené skupiny. Pro tyto aktivity je nutné stanovit jednotné 
ceníky vč. pravidel pro storno objednávek.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme ceník přijmout a schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Bez nároku na finanční prostředky města. Prostředky získané podle předloženého ceníku by 
měly přispět k rozšíření nabídky ECV. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Nerelevantní. 
  
Bc. Nekolný předal slovo místostarostovi Mgr. Klineckému, který shrnul informace k bodu dle 
důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém znění usnesení. 
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 108/2022 
Rada města 
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I.      schvaluje 
 
   ceník programů Ekocentra Vrátkov 2022. Ceník je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
 
25. Antico - dodatek ke smlouvě o spolupráci, dodatek ke smlouvě o příspěvku 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Zastupitelstvo měst schválilo usnesením č. 65/2021 ze dne 16. 6. 2021 developerské 
smlouvy k záměru projektu Antico na místě bývalého výrobního areálu mezi ulicemi 
Zborovská, Za Pilou a Kounická. Zde je předpokládána bytová výstavba v počtu 111 bytů v 6 
bytových domech. Zastupitelstvo v červnu 2021 schválilo mj. smlouvu o spolupráci, která 
upravovala urbanistické a technické záležitosti týkající se uvedeného projektu. Přílohou 
smlouvy o spolupráci byla projektová dokumentace, přičemž na základě tohoto ujednání 
město vyslovilo souhlas realizací projektu. Dále zastupitelstvo schválilo smlouvu o příspěvku, 
na základě které se developer zavázal uhradit městu příspěvek na občanskou vybavenost ve 
výši necelých 21 mil. Kč. Z této částky bylo do dnešního dne uhrazeno 75 %, a to 50 % před 
podpisem smlouvy a 25 % do 10 dnů ode dne právní moci územního rozhodnutí. Územní 
rozhodnutí je pravomocné. K zajištění závazku developera byla dále uzavřena zástavní 
smlouva a předloženo ručitelské prohlášení. 
Po vydání územního rozhodnutí došlo v rámci dalšího stupně projektové přípravy ke změně 
v projektové dokumentaci, a to ke v rozsahu některých nebytových ploch. V původním 
záměru developer počítal s 30 nebytovými jednotkami. Nejednalo se nicméně o výslovný 
požadavek města, důvody tohoto řešení ze strany developera byly patrně jiné. Developer 
nyní po dohodě s městem (původně požadoval dokonce ještě méně) žádá o úpravu počtu 
nebytových jednotek na 9. Nebytové prostory budou situovány v parteru směrem do ulice 
Kounická, a to v bytových domech B a C2 v rozsahu, který je zachycen v projektové 
dokumentaci uvedené v příloze č. 1 dodatku. 
 
S úpravou počtu nebytových a bytových jednotek je též spojena úprava výše příspěvku na 
infrastrukturu z původně dohodnuté částky 21.618.850,- Kč na 23.985.995,- Kč. Rozdíl ve 
výši 2.367.145,- Kč bude příjmem fondu infrastruktury a bude uhrazen ještě před podpisem 
dodatku č. 1.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Částka 2.367.145,- Kč bude příjmem fondu infrastruktury. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný předal slovo místostarostovi Mgr. Klineckému, který shrnul informace k bodu dle 
důvodové zprávy. Zmínil, že je svolané mimořádné zastupitelstvo na příští středu 16. 3. 
2022, kam bude bod zařazen. 
Bc. Nekolný doplnil, že bylo konzultováno s arch. Pavlíčkem i arch. Myškou.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
JUDr. Marková se zeptala, zda doplatek na infrastrukturu doplatí přes dodatky a zbytek 
zůstává, jak byl. 
Mgr. Dočkalová odpověděla, že ano. 
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Ing. Ulík se zeptal, zda s navýšením počtů bytů se počítá i s navýšením parkovacích míst. 
Mgr. Dočkalová odpověděla, že se vychází ze stavebního povolení. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém znění 
usnesení. 
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 109/2022 
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.  
 
26. Zápis z jednání komise pro místní části ze dne 28. 02. 2022 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Zápis z jednání komise pro místní části ze dne 28. 02. 2022. 
 
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 
  
Bc. Nekolný předal slovo radnímu Kvasničkovi, který shrnul informace dle důvodové zprávy.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Radní Kvasnička zmínil hlavně chybějící osvětlení chodníku ve Štolmíři kolem kostela. 
Mgr. Dočkalová odpověděla, že by šlo zakomponovat do veřejného osvětlení, je třeba se 
domluvit s vedením TS. 
Radní Kvasnička dále zmínil zakrytí autobusových zastávek a ptal se, zda se tím někdo 
zabývá a v jaké je to fázi. 
Mgr. Klinecký odpověděl, že nejhorší je zastávka v ulici Školní, kde přístřešek vůbec není, 
byla provedena prověrka zastávek, vše bylo zdokumentováno a u některých je přístřešek 
možné umístit a u některých ne. Dodal, že nyní se budou pilotně řešit zastávky v Palackého 
ulici. 
Mgr. Dočkalová dodala, že základ určuje šířka chodníku, proto to nelze všude. 
Ing. Majer zmínil odtok v ulici Ve staré vsi – dle bodu č. 3 - ÚKOL: chybějící chodník bude 
prověřen TS a problém vyřešení odtoku vody bude uloženo k nápravě TS do 31. 3. 
2022. 
 
Mgr. Klinecký ještě zmínil veřejné projednávání v Liblicích dne 14. 3. 2022 od 17:00 hod. 
 
Nikdo další se do diskuze nepřihlásil, informace byla projednána. 
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Následně bylo přistoupeno k dalšímu bodu jednání. 
 
27. Jednotný vizuální styl města - prezentace návrhů 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města jsou předloženy výsledky prezentace návrhů jednotného vizuálního stylu města 
Český Brod (JVS). Návrhy komplexního řešení JVS pro interní a externí komunikaci a pro 
propagaci města prezentovalo 5 grafických studií: Lukas Design - Lukáš Hejč, Design Portál 
- Bohumír Golda, Ondřej Zámiš studio, Folprecht studio - Folprechtová Radka, a Voala 
studio - Pavel Kulišťák.  
Rada města usnesením č. 33/2022 ze dne 19. 1. 2022 jmenovala hodnotící komisi, která 
posoudila předložené návrhy a vybrala jako vítěznou nabídku grafického studia Lukas 
Design - Lukáš Hejč. Bližší informace jsou uvedeny v přiloženém zápisu.  
 
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  
  
Bc. Nekolný předal slovo místostarostovi Mgr. Klineckému, který shrnul informace dle 
důvodové zprávy. Dodal, že jsme se nechali volně inspirovat městem Úvaly. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Ing. Ulík shrnul informace z jednání komise JVS. Sdělil, že komise se vyjádřila jasně, ví se, 
co chceme dopracovat. Byl by pro zadání zakázky na zpracování. 
 
ÚKOL: předložit JVS na příští jednání RM – místostarosta.  
 
Nikdo další se do diskuze nepřihlásil, informace byla projednána. 
 
Následně bylo přistoupeno k dalšímu bodu jednání. 
 
28. 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 
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 
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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 místostarostovi Mgr. Klineckému, který shrnul informace dle 
důvodové zprávy. Dále sdělil, že na úkolech, které byly zadány v minulých jednáních, se 
pracuje. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
Kontrola úkolů z minulého jednání RM.  
- Svolaná schůzka s JUDr. Marková na formulace „vyjadřovaček“. 
Ing. Majer zmínil staré úkoly – zateplení domova seniorů ANNA. 
Mgr. Dočkalová odpověděla, že současný projektant zpracování odmítl, ostatní oslovení se 
nevyjádřili. Zmínila centrální energetický systém, ohledně toho má být schůzka v pondělí 14. 
3. 2022. 
 
Ing. Majer 
Smlouvy na Vrátkov – ekocentrum – nejsou vyčísleny náklady, splnění úkolů není 
dostačující. 
Smlouva se Šemberskými stezkami – nebylo předloženo na RM – ÚKOL do příštího 
jednání. 
 
Nikdo další se do diskuze nepřihlásil, informace byla projednána. 
 
Následně bylo přistoupeno k obecné rozpravě. 
 
Obecná rozprava 
 
Bc. Nekolný otevřel obecnou rozpravu a následně otevřel diskuzi. 
 
Bc. Nekolný informoval o konání mimořádného ZM, které se uskuteční 16. 3. 2022 v obřadní 
síni – na programu kromě Antica hlavně řešení UA – financování, informování, co se řeší ze 
strany města a další organizace (farnost sbírka, ubytování v Liblicích – cca 50 lidí, pracovní 
příležitosti, režim pro děti, administrativní a lékařská pomoc, oprava bytů v ZZN). 
- Ing. Jedličková popsala formální postup, jak pomoc realizovat, doplnila, že 
ministerstvo poskytlo pouze metodickou pomoc. Rozpočet města počítal s našimi krizemi, 
nelze tedy použít pro tyto účely. 250 tisíc by bylo aktuálně možné využít ze současných 
prostředků, které má město k dispozici a to jako prvopočáteční finance. Finanční bude 
náročné zabezpečení provozu v Liblicích. 
- Radní Kvasnička dodal, že jakákoliv částku, kterou může město uvolnit, nic nezmění. 
Byl by pro, poskytnout finance na nákup vojenského materiálu a současně by většinu financí 
nechal pro místní pomoc v Brodě. 
- Radní Charvát řekl, že aktuální částka je jen symbolická, jedná se o první vlnu, která 
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ještě není tolik zasažena konfliktem. 
- Ing. Ulík se zeptal, co bude s dvěma byty v nemocnici, zda by je šlo využít pro 
ubytování UA. Bc. Nekolný odpověděl, že nelze, protože by byla porušena pravidla dotace, 
ale zkusí ještě prověřit.  
- Ing. Ulík dále podotkl, že by finance nechal přímo v Brodě, aby se dalo pomáhat v 
místě. Navrhuje případně i vyzvat zastupitele města, aby přispěli osobně. Také sdělil, že se 
finanční pomoc již řešila i na finančním výboru per rollam. 
- Ing. Majer dodal, že by také byl pro pomoc v Brodě, bez ohledu na to, kolik to bude 
stát. 
 
Ing. Majer 
- Dotázal se, zda půjde aktualizace projektů na jednání ZM – Bc. Nekolný odpověděl, 
že ne, až do příštího řádného jednání ZM. 
- Vjezd do ZZN -> Mgr. Klinecký reagoval, že částka je 50 tis. Kč a bude řešeno na 
příštím jednání RM. 
- Architektonická soutěž na náměstí – Bc. Nekolný navrhl zadat ÚKOL: pro odbor 
rozvoje – zadat přípravu architektonické soutěže a zadat i jako bod do ZM. 
- Křižovatka Zahrady X Vrátkov. 
- Tuchorazská – běží zakázka. 
- Mobilní radar pro Městskou policii – využití v Liblicích – diskuze, zda ho chceme. 
Všichni pro. Ing. Jedličková poznamenala, že na něj nemá v rozpočtu peníze. Mgr. Klinecký 
navrhl ÚKOL: p. Svoboda pošle parametry pro poptání mobilního radaru do příštího jednání 
RM. 
- Skatepark – problém s územním plánem, nyní se hledá řešení.  
- Vítězná ulice – jaký povrch – ÚKOL: pro TS, pan Sýkora (žula). 
- Programy č. 1 a č. 2 – Mgr. Klinecký poznamenal, že bude svolána komise. 
 
Diskuze byla ukončena 
 
Vzhledem k tomu, že ze strany radních nebyly vzneseny další náměty a připomínky, pan 
starosta poděkoval zúčastněným za jednání a ukončil je. 
 
Konec 20:21 hod. 
 
 
 
 
 
 
Jakub Nekolný  Ing. Filip Ulík 
starosta města ověřovatel zápisu 
 
 


