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 Usnesení rady města ze dne 29. 9. 2021 

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn (anonymizovaný) 
 

z 29. řádné schůze rady města, která se konala ve středu 29. 9. 2021 od 17:00 hod v sále v 
přízemí IC v čp. 1 

 
447/2021 Revokace usnesení 402/2021 - Smlouva o dílo na těžbu harvestorovou 
technologií s firmou Kloboucká lesní s.r.o. 
 
Rada města 
 
I. revokuje 
usnesení č. 402/2021 ze dne 15. 9. 2021.  
 
II. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na těžbu harvestorovou technologií se Simonou Svobodovou, 
Andělská Hora 171, 793 32 Andělská Hora, IČO: 73140929. Návrh smlouvy o dílo je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
III. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
 
448/2021 ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory - Úprava závazných ukazatelů 
rozpočtu na rok 2021 
 
Rada města 
 
souhlasí 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory, 
IČO: 00873713, s navrženou změnou závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2021 ve znění 
přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu tohoto usnesení.  
 
449/2021 Čtvrtletní zpráva o stavu provozovaného vodohospodářského majetku města 
Český Brod za 2. čtvrtletí 2021 
 
Rada města 
 
bere na vědomí 
čtvrtletní zprávu provozovatele, společnosti 1. SčV, a. s., o stavu provozovaného 
vodohospodářského majetku města Český Brod za 2. čtvrtletí 2021. Zpráva je přílohou 
originálu zápisu tohoto usnesení.  
 
450/2021 Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod - dodatek č. 
2 ke SoD 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci "Nový vodojem a rekonstrukce 
stávajícího vodojemu Český Brod" č. 202100090 se společností Metrostav a. s., se sídlem 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČO: 00014915. Návrh dodatku je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
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starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
451/2021 Víceúčelové hřiště při ZŠ Tyršova Český Brod v ulici Žitomířská 
 
Rada města 
 
bere na vědomí 
informaci o postupu prací na akci víceúčelové hřiště při ZŠ Tyršova Český Brod v ulici 
Žitomířská. 
 
452/2021 Zrušení usnesení č. 413/2021 
 
Rada města 
 
ruší 
svoje usnesení č. 413/2021 ze dne 15. 9. 2021. 
 
453/2021 Ukončení smlouvy o výpůjčce movitého a nemovitého majetku - ZŠ 
Žitomířská 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce movitého majetku ev. č. 201500209 a 
smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku ev. č. 201500126 mezi městem Český Brod a 
Základní školou Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín, se sídlem Žitomířská 885, 282 01 
Český Brod, IČO: 46383506. Znění dohod o ukončení smluv o výpůjčce jsou přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených dohod. 
 
454/2021 Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově č. p. 507, Žižkova ulice, 
areál nemocnice Český Brod 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi městem Český Brod a Základní 
školou Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín, 282 01 Český Brod, IČO: 46383506. Znění 
smlouvy o výpůjčce je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi městem Český Brod a Základní 
školou a Praktickou školou Český Brod, Žitomířská 1359, 282 01 Český Brod, IČO: 
70829489. Znění smlouvy o výpůjčce je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
III. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených smluv o výpůjčce 
nebytových prostor. 
 
455/2021 Záměr na výpůjčku nebytových prostor v budově č. p. 12, nám. Arnošta z 
Pardubic, Český Brod, předem určenému zájemci LECCOS, z. s. 
 
Rada města 
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vyhlašuje záměr 
na výpůjčku nebytových prostor v prvním patře budovy č. p. 12 (po PPP) předem určenému 
zájemci LECCOS, z. s., 70855811. V uvedené nemovitosti se v 1. patře nalevo od schodiště 
nachází podesta o výměře 3,75 m2, z podesty vstup na pavlač o výměře 15,9 m2. Za 
vstupními dveřmi se nachází čekárna o výměře 13,4 m2, z předsíně vlevo se nachází denní 
místnost - kuchyňka o výměře 7,75 m2. Za čekárnou naproti vstupním dveřím se nachází 
herna o výměře 17,8 m2. Vlevo vstupem z herny učebna o výměře 30,3 m2 a vpravo vstupem 
z čekárny speciální učebna o výměře 16,3 m2. Dále vstupem z herny chodbička o výměře 2,3 
m2, vstupem z chodbičky úklidová komora o výměře 1,25m2 a sociální zařízení (WC učitelky 
o výměře 1,5 m2, WC dívky o výměře 1,50 m2, společná předsíň WC dívky a učitelky o 
výměře 1,80 m2, WC chlapci o výměře 1,56 m2 a předsíň WC chlapci o výměře 1,45 m2). 
Celková výměra vypůjčených prostor je 116,56 m2. Účelem výpůjčky je rozšíření aktivit 
rodinného centra Kostička. Doba výpůjčky je stanovena na dobu určitou do 27. 9. 2026. 
 
456/2021 Směna a odkup pozemků Klučovská ul. 
 
Rada města 
 
pověřuje 
odbor rozvoje jednáním se společností Dvojčata ČB, s.r.o., IČO: 05851297, a přípravou 
narovnání vlastnických vztahů k pozemku KN p. č. 722/2 v obci a k. ú. Český Brod. 
 
457/2021 TransPharmaceutic, s.r.o., lékárna - rekonstrukce prostor čp. 620 a uzavření 
nájemní smlouvy 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s rekonstrukcí části nebytových prostor v budově č. p. 620 v areálu nemocnice nájemcem, 
společností TransPharmaceutic, s.r.o., IČO: 06081223, za účelem provozu lékárny. Celkové 
náklady na rekonstrukci ve výši 1.822.677,93 Kč bez DPH budou hrazeny nájemcem s tím, 
že část vynaložených prostředků ve výši 1.186.056,93 Kč bez DPH činí podíl města Český 
Brod a daná částka bude kompenzována nájemci formou předplaceného nájemného. 
 
II. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání se společností 
TransPharmaceutic, s.r.o., IČO: 06081223, se sídlem Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha 
3, na dobu určitou 10 let počínaje dnem předání nebytových prostor nájemci, s následnou 
opcí dvakrát 5 let. Návrh nájemní smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
III. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o nájmu prostor 
sloužících k podnikání. 
 
Doplněný návrh personálních, provozních a ekonomických opatření k plnění úkolů 
příspěvkové organizace Technické služby Český Brod 
 
Rada města 
 
bere na vědomí 
návrh personálních, provozních a ekonomických opatření k naplňování úkolů příspěvkové 
organizace Technické služby Český Brod daných zřizovací listinou příspěvkové organizace. 
 
458/2021 Prověření platnosti a oprávněnosti vyhrazených parkovacích míst 
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Rada města 
 
bere na vědomí 
informaci o plnění úkolu z 24. řádného jednání rady města - prověřit platnost vyhrazených 
parkovacích stání na území města. 
 
459/2021 Pověření statutárního orgánu příspěvkové organizace Střední škola 
managementu a grafiky 
 
Rada města 
 
pověřuje 
ve funkci zřizovatele, ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění, paní Ing. Darinu Doškářovou vedením příspěvkové organizace 
Střední škola managementu a grafiky, s účinností od 1. 10. 2021. 
 
460/2021 Zápis z komise ZM a MA21 ze dne 9. 9. 2021 
 
Rada města bere 
 
na vědomí 
zápis z komise ZM a MA21 ze dne 9. 9. 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakub Nekolný   

starosta města  
 


