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 Usnesení rady města ze dne 12. 5. 2021  

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn 
 

z 15. řádné schůze rady města, která se konala ve středu 12. 5. 2021  
od 16:00 hod formou videokonference ZOOM  

  
 
193/2021 Smlouva o podpoře - Dětský lesní ráj na Vrátkově 
 
Rada města  
 
I. schvaluje 
uzavření smluv o podpoře mezi městem Český Brod a zákonným zástupcem / zákonnými 
zástupci dítěte v rámci projektu Dětský lesní ráj na Vrátkově, registrační číslo 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015921, jejichž vzor je nedílnou přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení.  
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem jednotlivých smluv. 
  
 
194/2021 Ekocentrum Vrátkov - kalkulace 
 
Rada města  
 
I. schvaluje 
kalkulaci ceny režijních nákladů v Ekocentru Vrátkov.   
 
  
II. schvaluje 
kalkulaci ceny na "Příměstský tábor" v Ekocentru Vrátkov.  
  
 
195/2021 Pravidla pro provoz Městských lesů Český Brod od 1. 7. 2021 
 
Rada města  
 
schvaluje 
pravidla pro provoz Městských lesů Český Brod od 1. 7. 2021. 
  
 
196/2021 Městské lesy - prodej dřevní hmoty, 2. čtvrtletí 2021 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 39 ke kupní smlouvě ze dne 15. 8. 2011 se společností Kolínská 
lesní společnost, s.r.o., se sídlem Hradišťko I, Pobřežní 151, 280 02 Kolín, IČO: 26168693. 
Návrh dodatku č. 39 je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
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II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku.  
  
 
197/2021 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 5826/21 na prodej vlákniny se společností 
Wood & Paper a.s. - Štětí 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 5826/21 na prodej vlákniny, na 2. čtvrtletí roku 
2021, se společností Wood & Paper a.s., se sídlem Hlína 138, 664 91 Ivančice, IČO: 
26229854. Návrh dodatku č. 1 je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku.  
  
 
198/2021 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. LW21-411 na prodej kulatiny se společností 
Wood & Paper a.s. - 2021, do Labe Wood s.r.o., Štětí 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. LW21-411 na dodávku smrkové kulatiny na  
2. čtvrtletí 2021 se společností Wood & Paper a. s., se sídlem Hlína 138, 664 91 Ivančice, 
IČO: 26229854. Návrh dodatku č. 1 je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku.  
  
 
199/2021 Dodatek č. 3 ke SoD na akci Stavební úpravy vstupních prostor v čp. 56 - I. 
etapa 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 202000296/OR s panem Danielem Šperkem, 
IČO: 68992335, Budiměřice 147, 288 02 Nymburk. Návrh dodatku č. 3 je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
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200/2021 Vyhlášení VZ "Renovace schodiště s balustrádami, podlahy a ostění v 
budově čp. 70 v Českém Brodě" 
 
Rada města  
 
I. vyhlašuje 
veřejnou zakázku na výběr zhotovitele projektu "Renovace schodiště s balustrádami, 
podlahy a ostění v budově čp. 70 v Českém Brodě". Výzva k podání nabídky je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. jmenuje 
hodnotící komisi ve složení: 
Bc. Jakub Nekolný, starosta města, 
Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí OR, 
Ing. Šárka Jedličková, vedoucí FO, 
Ing. Aleš Kašpar, tajemník MěÚ, 
Lenka Farkasová, projektový manažer OR. 
 
Náhradníci: 
Mgr. Tomáš Klinecký, místostarosta města, 
Ing. Lucie Tlamichová, projektový manažer OR, 
Martina Jelínková, hlavní účetní FO, 
Ing. Karel Zajíček, investiční technik OR. 
  
 
III. pověřuje 
odbor rozvoje nezbytným upřesněním zadání poptávky a zajištěním případných dodatečných 
informací k výše uvedené veřejné zakázce. 
  
 
 
201/2021 Záměr na prodej kovového příslušenství v areálu ZZN 
 
Rada města  
 
vyhlašuje záměr 
na prodej kovových příslušenství v areálu ZZN, a to sušárny obilí instalované na pozemku p. 
č. 172/3 v k. ú. Český Brod a zásobníků na obilí instalovaných na pozemku p. č. 172/3 v k. ú. 
Český Brod. Podmínkou prodeje je demontáž kovového příslušenství, odvoz materiálu a 
úklid prostranství po demolici. Prodej je tzv. obálkovou metodou, minimální nabídková cena 
není stanovena. 
  
 
 
202/2021 Vyhodnocení nabídek záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v 
č. p. 202 - areál ZZN 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání s panem Janem Boháčem, 
místem podnikámí Kounice 142, 289 15 Kounice, IČO: 71501851. Znění smlouvy o nájmu 
prostor sloužících k podnikání je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
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II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o nájmu prostor 
sloužících k podnikání. 
  
 
 
203/2021 Vyhodnocení nabídek záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v 
budově č. p. 620, Žižkova ulice, Český Brod. 
 
Rada města  
 
I. bere na vědomí 
nabídku paní Zuzany Šlégrové, DiS., Dentální hygiena, místem podnikání Jana Koziny 1133, 
282 01 Český Brod, IČO: 76267075, na nájem prostor určených k podnikání v budově č. p. 
620, Žižkova ulice, Český Brod, s nabídnutou výší nájmu 72.500 Kč/rok. 
  
 
II. pověřuje 
odbor rozvoje přípravou smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem Český 
Brod a paní Zuzanou Šlégrovou, DiS., Dentální hygiena, místem podnikání Jana Koziny 
1133, 282 01 Český Brod, IČO: 76267075. 
  
 
 
204/2021 Výběr zhotovitele VZ Intenzifikace ČOV Český Brod 
 
Rada města  
 
I. bere na vědomí 
nabídky účastníků ve veřejné zakázce "Intenzifikace ČOV Český Brod": 
"Společnost intenzifikace ČOV Český Brod" ve složení KUNST, spol. s.r.o., Palackého 1906, 
753 01 Hranice, IČO: 19010591 a SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, IČO: 
27195147, nabídková cena ve výši 23.491.584 Kč bez DPH,  
"Společnost ČOV Český Brod - T4 Building a Hakov" ve složení T4 Building s.r.o., Třídvorská 
1386, 280 02 Kolín, IČO: 04352530 a Hakov, a.s., K Nádraží 256, 753 61 Hranice, IČO: 
48392855, nabídková cena ve výši 22.306.211,18 Kč bez DPH. 
  
 
II. rozhoduje 
o výběru dodavatele veřejné zakázky Intenzifikace ČOV Český Brod, a to uchazeče 
"Společnost ČOV Český Brod - T4 Building a Hakov" ve složení T4 Building, s.r.o., 
Třídvorská 1386, 280 02 Kolín, IČO: 04352530 a Hakov, a.s., K Nádraží 256, 753 61 
Hranice, IČO: 48392855, s nabídkovou cenou 22.306.211,18 Kč bez DPH. 
  
 
III. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem "Společnost ČOV Český Brod - T4 
Building a Hakov" ve složení T4 Building, s.r.o., Třídvorská 1386, 280 02 Kolín, IČO: 
04352530 a Hakov, a.s., K Nádraží 256, 753 61 Hranice, IČO: 48392855. Návrh smlouvy o 
dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
IV. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo.  
  



  5   

 Usnesení rady města ze dne 12. 5. 2021  

205/2021 Vyhlášení záměru - pozemek 263/120 v k.ú. Český Brod 
 
Rada města  
 
vyhlašuje záměr 
na pacht podílu 348/720 vzhledem k celku pozemku p. č. 263/120, orná půda, o celkové 
výměře 16.449 m2 v obci a k.ú. Český Brod, registrovanému zemědělskému subjektu za 
účelem zemědělského využití, předem určenému zájemci Ing. Jiřímu Zajícovi, IČO: 
86552406, na dobu určitou 5 let (od data podpisu smlouvy - 30. 9. 2026), za cenu 6 000 
Kč/ha/rok. K částce pachtovného bude každoročně připočítána míra inflace určena Českým 
statistickým úřadem. 
  
 
 
206/2021 Záměr na změnu rozsahu nájmu OPTIK JAS s.r.o. 
 
Rada města  
 
vyhlašuje záměr 
na změnu rozsahu pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 47, náměstí Arnošta z 
Pardubic, 282 01 Český Brod, společnosti OPTIK JAS s.r.o., se sídlem Tuchorazská 815, 
282 01 Český Brod, IČO: 28421752. Jedná se o pronájem v budově č. p. 47, která je 
součástí pozemku st. p. č. 75/1 o velikosti 5 místností v přízemí budovy, vchod z ulice, a to 
prodejny o výměře 23,00 m2, dílny o výměře 14,00 m2, skladu o výměře 2,00 m2, sociálního 
zařízení o výměře 2,00 m2 a zázemí o výměře 9,40 m2, to vše o celkové výměře 50,40 m2 za 
cenu 121.143 Kč/ročně, na dobu neurčitou. 
  
 
 
207/2021 Záměr na výpůjčku movitého majetku automat na duše Schwalbe a veřejná 
pumpa umístěné na parkovišti B+R v prostorách nádraží Český Brod 
 
Rada města  
 
vyhlašuje záměr 
na výpůjčku movitého majetku města, a to automatu na duše Schwalbe – 6 šachet na 6 
druhů duší, pumpy na kola – veřejná pumpa "Pro cyklistovu duši" umístěných na parkovišti 
B+R v prostorách nádraží Český Brod. Jedná se o výpůjčku na dobu určitou od 1. 6. 2021 do 
30. 4. 2025. 
  
 
 
208/2021 Porovnání kalkulace vodného a stočného za rok 2020 - provozovatel VH 
majetku 1.SčV, a.s. 
 
Rada města  
 
bere na vědomí 
porovnání všech položek kalkulace vodného a stočného pro rok 2020, které bylo zasláno 
provozovatelem vodohospodářského majetku, společností 1.SčV, a.s. 
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209/2021 Porovnání kalkulace vody pitné předané za rok 2020 - Vodovody a kanalizace 
Nymburk, a s. 
 
Rada města  
 
bere na vědomí 
porovnání všech položek kalkulace pro vodu pitnou předanou pro rok 2020, které bylo 
zasláno společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s. 
  
 
 
210/2021 CVIK - souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt "Knihovna - místo 
setkávání dospívajících členů (nejen) čtenářské komunity" 
 
Rada města  
 
souhlasí 
s podáním žádosti p. o. Centrum vzdělávání, informací a kultury, IČO: 46390472, o dotaci ze 
Středočeského fondu kultury a obnovy památek, tematické zadání Podpora základních 
knihoven na projekt "Knihovna - místo setkávání dospívajících členů (nejen) čtenářské 
komunity." 
  
 
 
211/2021 Odmítnutí dotace na pořízení elektrovozidla pro technické služby 
 
Rada města  
 
bere na vědomí 
informaci o záměru odmítnutí dotace na pořízení elektromobilu Technickými službami Český 
Brod z důvodu vysokých provozních nákladů a finančních nároků na spoluúčast.  
  
 
 
212/2021 Provoz farmářských trhů, Prodejní a provozní řád farmářských trhů 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o pořádání farmářských trhů se společností Trhysk.cz s.r.o., U 
Cukrovaru 695, 273 24 Velvary, IČO: 08504342. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu 
k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o pořádání 
farmářských trhů.  
  
 
III. schvaluje 
Prodejní a provozní řád farmářských trhů pro rok 2021. 
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213/2021 Výsledky participativního rozpočtu Broďáci Brodu 2020/2021 
 
Rada města  
 
bere na vědomí 
výsledky hlasování o nejlepší návrh participativního rozpočtu "Broďáci Brodu" a ukládá 
odboru rozvoje zajistit realizaci vybraných návrhů dle schváleného rozpočtu.  
  
 
 
214/2021 Jmenování členů konkurzní komise pro MŠ Český Brod - Liblice, Lstibořská 
183 
 
Rada města  
 
jmenuje 
předsedu a další členy komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní 
místo ředitele / ředitelky Mateřské školy Český Brod - Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín, 
IČO: 70997489, ve složení: 
1.   Tomáš Charvát - určen zřizovatelem - předseda komise, 
2.   Mgr. Jitka Majerová - určena zřizovatelem, 
3.   Bc. Kateřina Poupová - určena krajským úřadem, 
4.   Mgr. Renáta Burešová - určena Českou školní inspekcí, 
5.   Ing. Jitka Petrová - určena Českou školní inspekcí, 
6.   Martina Mihálová, DiS. - člen pedagogické rady, 
7.   Mgr. Jana Puterová - školní inspektor České školní inspekce. 
  
 
 
215/2021 Jmenování nového člena redakční rady měsíčníku Českobrodský zpravodaj 
 
Rada města  
 
jmenuje 
Václava Hájka členem redakční rady Českobrodského zpravodaje. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jakub Nekolný   Tomáš Klinecký 

starosta města místostarosta města 
 


