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Město Český Brod 
Zápis 

2. řádné jednání rady města, konané dne 
05. února 2020 v 17:00 hod. 

v místě: Sál v přízemí IC v čp.1 
( Anonymizovaný) 

 
Přítomni: Bc. Nekolný, Mgr. Janík Pavel, Ing. Filip Ulík, Mgr. Tomáš Klinecký 
 
Omluveni: Ing. Milan Majer, Tomáš Charvát, Bc. Jiří Stuchl, 
 
Přítomni přizvaní: JUDr. Marková Jana - právnička města, Ing. Aleš Kašpar- tajemník 
MěÚ, Mgr. Hana Dočkalová- vedoucí odboru rozvoje 
 
Předsedající: Bc. Jakub Nekolný 
 
Zapsal: Ivana Jirkalová 
 
Příloha zápisu: Usnesení rady města č. 39/2020 - 59/2020 
 
Volební komise:   
 
Návrhová komise:   
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Filip Ulík 
 
 
 
Zahájení (17:04 hod) – pan starosta Bc. Nekolný zahájil 2. řádnou schůzi RM a 
přivítal přítomné členy RM. Konstatoval, že jsou přítomni čtyři radní, tudíž je 
zasedání usnášeníschopné. Ostatní členové rady byli řádně omluveni.  
 
Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelkou dnešního zápisu je Ivana Jirkalová. 
 
Bc. Nekolný navrhl posunout bod - Předání Osvědčení o nastoupení do funkce člena 
zastupitelstva města Český Brod na později až se dostaví Ing. Jan Přikryl. 
 
Schválení upraveného programu jednání. 
Schváleno  Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Jmenování ověřovatele zápisu – ověřovatelem dnešního zápisu je Ing. Ulík 
Schváleno  Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Zápis z 1. řádné rady města byl ověřen Mgr. Janíkem. 
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Program pro - 2. řádné jednání rady města 
 
 
1.  Informace - Předání Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva 
města Český Brod 
2. ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory - Žádost o souhlas s přijetím 
daru 
3. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1392/1 v ul. Kounická 1392, Český Brod 
4. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1392/6 v ul. Kounická 1392, Český Brod 
5. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1392/9 v ul. Kounická 1392, Český Brod 
6. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1393/17 v ul. Kounická 1393,Český Brod 
7. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1393/19 v ul. Kounická 1393,Český Brod 
8. Záměr na výpůjčku movitého majetku automat na duše Schwalbe a veřejná pumpa 
umístěné na parkovišti B+R v prostorách nádraží Český Brod. 
9. OC Pila - Smlouva o bezúplatném převodu technické infrastruktury - Vodovodní a 
kanalizační řady 
10. Úsekové měření na silnici I/12 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene - služebnosti . ŘSD 
11. Vyhlášení VZ "Štolmíř, ul. Za Rybníkem - údržba komunikace, část severní" 
12. Výběr dodavatele VZ "Stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana Kouly, 
Český Brod" 
13. Výběr dodavatele VZ "Český Brod, náměstí Husovo 70 - výroba 16 ks replik a 
restaurování 2 ks váz" 
14. Poptávka - Sdružená dodávka zemního plynu pro město Český Brod  a jeho PO 
na rok 2021 
15. VB - GasNet, s.r.o. REKO MS Český Brod - Žižkova +2 
16. VB - ČEZ Distribuce a.s. - Klučovská kVN, TS p.č. 722/2 
17. Architektonická studie dostavby a rozšíření ZŠ Žitomířská v Českém Brodě - 
finální verze 
18. Dopis Radě města - žádost o stanovení kontaktní osoby - Anesan 
19. Dopis zastupitelům města - Rychterovi 
20. Pojistná smlouva UNIQA - odpovědnost 
21. ZŠ Tyršova -žádost o úpravu rozpočtu na rok 2020 
22. Připojení ke kampani Vlajka pro Tibet 2020 
23. Schválení Výroční zprávy za rok 2019, která se vydává v souladu se zákonem č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
24. Výroční zpráva ZM a MA21 za rok 2019 a Roční plán zlepšování ZM a MA21 pro 
rok 2020 
25.  Informace - Zápis z jednání komise bezpečnosti z 11. 11. 2019 
26.  Informace - Zápis z jednání komise pro místní části ze dne 20. 1. 2020. 
27.  Informace - Zápis z komise ZM a MA21 ze dne 28. 1. 2020. 
28.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města a další informace 
 
  
 
 
 



 

 3 

  
 
1. 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. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
  
Bc. Nekolný uvedl bod dle důvodové zprávy. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
 
 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 39/2020 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby 
pro seniory, IČO: 00873713, s přijetím daru ve výši 100 000,- Kč v souladu s 
uzavřenou darovací smlouvou.  
  
Bc. Nekolný navrhl spojit diskuzi k bodům 3-7 na záměry prodejů bytových jednotek v 
ul. Kounická. 
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2. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1392/1 v ul. Kounická 1392, Český Brod 
 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
na základě schválených pravidel privatizace č. 7 bytových jednotek ve vlastnictví 
Města Český Brod a Bytového družstva Kounická byly zaslány jednotlivým 
nájemcům dopisy s nabídkou odkoupení jednotlivých bytových jednotek, které mají v 
nájemním vztahu. Dle obč. zákona č. 89/2012 Sb. mají jednotliví nájemníci lhůtu 6 
měsíců na vyjádření, zda mají zájem o koupi bytové jednotky do osobního vlastnictví. 
Paní Mgr. N. Z. již zaslala odpovědní dopis, ve kterém projevila zájem o koupi bytové 
jednotky č. 1392/1, kterou mají v nájemním vztahu. 
 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje radě města vyhlásit záměr na prodej obsazené bytové jednotky 
č.1392/1 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
prodej bytových jednotek je příjmem hospodářského střediska (217.566 Kč.) 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
4.4.2 stanovit společná řešení na základě Politiky podpory a rozvoje bydlení města 
ČB a realizovat je.   
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy. Upřesnila, že ti co v bytech bydlí 
mají o odkup zájem. Jen se musí upravit kupní smlouvy, což bude v nebližší době. 
 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
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s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 40/2020 
Rada města 
 
 
I.      vyhlašuje záměr 
 
   na prodej bytové jednotky č. 1392/1 ul. Kounická čp 1392 Český Brod za cenu 
217.566 Kč  dle schválených pravidel privatizace č.7  předem určenému zájemci 
nájemci N.Z. Jednotka č. 1392/1 - byt - vymezený podle občanského zákoníku v 
pozemku p.č. st. 2087 – zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 1392 – 
bytový dům, spolu s podílem ve výši 487/7480 na společných částech nemovitosti 
vše v k.ú. a obci Český Brod. Případné připomínky předejte do podatelny Města 
Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, nejpozději do 25. 2. 2020. Bližší 
informace na odboru rozvoje u Edity Suchanové, tel. kontakt 321612153. 
  
 
3. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1392/6 v ul. Kounická 1392, Český Brod 
 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
na základě schválených pravidel privatizace č. 7 bytových jednotek ve vlastnictví 
Města Český Brod a Bytového družstva Kounická byly zaslány jednotlivým 
nájemcům dopisy s nabídkou odkoupení jednotlivých bytových jednotek, které mají v 
nájemním vztahu. Dle obč. zákona č. 89/2012 Sb. mají jednotliví nájemníci lhůtu 6 
měsíců na vyjádření, zda mají zájem o koupi bytové jednotky do osobního vlastnictví. 
Manželé A. a M. Š. již zaslali odpovědní dopis, ve kterém projevili zájem o koupi 
bytové jednotky č. 1392/6, kterou mají v nájemním vztahu. 
 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje radě města vyhlásit záměr na prodej obsazené bytové jednotky 
č.1392/6 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
prodej bytových jednotek je příjmem hospodářského střediska (146.747 Kč.) 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
4.4.2 stanovit společná řešení na základě Politiky podpory a rozvoje bydlení města 
ČB a realizovat je.   
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
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Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 41/2020 
Rada města 
 
 
I.      vyhlašuje záměr 
 
   na prodej bytové jednotky č. 1392/6 ul. Kounická čp 1392 Český Brod za cenu 
149.073 Kč  dle schválených pravidel privatizace č.7 předem určenému zájemci 
nájemci A.Š. a M.Š. Jednotka č. 1392/6 - byt - vymezený podle občanského 
zákoníku v pozemku p.č. st. 2087 – zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 
1392 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 364/7480 na společných částech 
nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Případné připomínky předejte do podatelny 
Města Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, nejpozději do 25.2.2020. Bližší 
informace na odboru rozvoje u Edity Suchanové, tel. kontakt 321612153. 
  
 
4. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1392/9 v ul. Kounická 1392, Český Brod 
 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
na základě schválených pravidel privatizace č. 7 bytových jednotek ve vlastnictví 
Města Český Brod a Bytového družstva Kounická byly zaslány jednotlivým 
nájemcům dopisy s nabídkou odkoupení jednotlivých bytových jednotek, které mají v 
nájemním vztahu. Dle obč. zákona č. 89/2012 Sb. mají jednotliví nájemníci lhůtu 6 
měsíců na vyjádření, zda mají zájem o koupi bytové jednotky do osobního vlastnictví. 
Paní P. B. již zaslala odpovědní dopis, ve kterém projevila zájem o koupi bytové 
jednotky č. 1392/9, kterou mají v nájemním vztahu. 
 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje radě města vyhlásit záměr na prodej obsazené bytové jednotky 
č.1392/9 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
prodej bytových jednotek je příjmem hospodářského střediska (220.157 Kč.) 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
4.4.2 stanovit společná řešení na základě Politiky podpory a rozvoje bydlení města 
ČB a realizovat je.   
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
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6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 42/2020 
Rada města 
 
 
I.      vyhlašuje záměr 
 
   na prodej bytové jednotky č. 1392/9 ul. Kounická čp 1392 Český Brod za cenu 
220.157 Kč  dle schválených pravidel privatizace č.7 předem určenému zájemci 
nájemci P.B Jednotka č. 1392/9 - byt - vymezený podle občanského zákoníku v 
pozemku p.č. st. 2087 – zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 1392 – 
bytový dům, spolu s podílem ve výši 489/7480 na společných částech nemovitosti 
vše v k.ú. a obci Český Brod. Případné připomínky předejte do podatelny Města 
Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, nejpozději do 25. 2. 2020. Bližší 
informace na odboru rozvoje u Edity Suchanové, tel. kontakt 321612153. 
  
 
5. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1393/17 v ul. Kounická 1393, Český Brod 
 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
na základě schválených pravidel privatizace č. 7 bytových jednotek ve vlastnictví 
Města Český Brod a Bytového družstva Kounická byly zaslány jednotlivým 
nájemcům dopisy s nabídkou odkoupení jednotlivých bytových jednotek, které mají v 
nájemním vztahu. Dle obč. zákona č. 89/2012 Sb. mají jednotliví nájemníci lhůtu 6 
měsíců na vyjádření, zda mají zájem o koupi bytové jednotky do osobního vlastnictví. 
Pan P. K. již zaslal odpovědní dopis, ve kterém projevil zájem o koupi bytové 
jednotky č. 1393/17, kterou má v nájemním vztahu. 
 
 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje radě města vyhlásit záměr na prodej obsazené bytové jednotky 
č.1393/17 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
prodej bytových jednotek je příjmem hospodářského střediska (329.154 Kč.) 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 



 

 8 

4.4.2 stanovit společná řešení na základě Politiky podpory a rozvoje bydlení města 
ČB a realizovat je.   
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 43/2020 
Rada města 
 
 
I.      vyhlašuje záměr 
 
   na prodej bytové jednotky č. 1393/17 ul. Kounická čp 1393 Český Brod za cenu 
329.154 Kč dle schválených pravidel privatizace č. 7 předem určenému zájemci 
nájemci P. K. Jednotka č. 1393/17 - byt - vymezený podle občanského zákoníku v 
pozemku p.č. st. 2088 – zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 1393 – 
bytový dům, spolu s podílem ve výši 771/7489 na společných částech nemovitosti 
vše v k.ú. a obci Český Brod. Případné připomínky předejte do podatelny Města 
Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, nejpozději do 25. 2. 2020. Bližší 
informace na odboru rozvoje u Edity Suchanové, tel. kontakt 321612153. 
  
 
6. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1393/19 v ul. Kounická 1393, Český Brod 
 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
 na základě schválených pravidel privatizace č. 7 bytových jednotek ve vlastnictví 
Města Český Brod a Bytového družstva Kounická byly zaslány jednotlivým 
nájemcům dopisy s nabídkou odkoupení jednotlivých bytových jednotek, které mají v 
nájemním vztahu. Dle obč. zákona č. 89/2012 Sb. mají jednotliví nájemníci lhůtu 6 
měsíců na vyjádření, zda mají zájem o koupi bytové jednotky do osobního vlastnictví. 
Paní J. C. již zaslala odpovědní dopis, ve kterém projevila zájem o koupi bytové 
jednotky č. 1393/19, kterou má v nájemním vztahu 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje radě města vyhlásit záměr na prodej obsazené bytové jednotky 
č.1393/19 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
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prodej bytových jednotek je příjmem hospodářského střediska (233.417 Kč.) 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
4.4.2 stanovit společná řešení na základě Politiky podpory a rozvoje bydlení města 
ČB a realizovat je.   
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 44/2020 
Rada města 
 
 
I.      vyhlašuje záměr 
 
   na prodej bytové jednotky č. 1393/19 ul. Kounická čp 1393 Český Brod za cenu 
233.417 Kč dle schválených pravidel privatizace č. 7 předem určenému zájemci 
nájemci J. C. Jednotka č. 1393/19 - byt - vymezený podle občanského zákoníku v 
pozemku p.č. st. 2088 – zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 1393 – 
bytový dům, spolu s podílem ve výši 529/7489 na společných částech nemovitosti 
vše v k.ú. a obci Český Brod. Případné připomínky předejte do podatelny Města 
Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, nejpozději do 25.2.2020. Bližší 
informace na odboru rozvoje u Edity Suchanové, tel. kontakt 321612153. 
  
 
7. Záměr na výpůjčku movitého majetku automat na duše Schwalbe a veřejná 
pumpa umístěné na parkovišti B+R v prostorách nádraží Český Brod. 
 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Na nově zbudovaném parkovišti B+R na nádraží Český Brod jsou umístěny dvě věci 
movité a to automat na zakoupení duší a veřejná pumpa na napumpování 
zakoupené cykloduše. Předkládáme RM záměr na výpůjčku těchto zařízení, které 
nejsou vybudované z dotace jako celé parkoviště P+R. Provozování automatu na 
duše bylo předjednáno s AutoMotoVelo (P.), jednalo by se o výpůjčku na dobu 
určitou od 01. 04. 2020 do 31. 03. 2021.  
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM vyhlásit záměr. 
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3) Dopady řešení na rozpočet města 
nejsou 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy. 
JUDr. Marková upřesnila, že nemůže být vyhlášeno předem určenému zájemci a 
navrhla úpravu usnesení na „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. 4. 2020 
do 31. 3. 2021“. 
Mgr. Dočkalová uvedla, že je to zatím jen na jeden rok. 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 45/2020 
Rada města 
 
 
I.      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. 4. 2020 do 31. 3. 2021. 
  
 
8. OC Pila - Smlouva o bezúplatném převodu technické infrastruktury - 
Vodovodní a kanalizační řady 
 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V roce 2016 byla uzavřena s OC Pila s.r.o., zastoupené Ing. J. M., jednatelem, 
Plánovací smlouva evid.č. 201600072/OR týkající se závazku OC pila, s.r.o., 
vybudovat dle projektové dokumentace:  
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a) Prodloužení vodovodního řadu I. D110 mm a délce 91,52 m zakončený 
podzemním hydrantem (vzdušník). Vodovodní řad je na pozemcích 2014, 705/17, 
705/33, 705/42 v k.ú. Český Brod. 
b) Nový vodovodní řad II. o profilu D90 mm a délce 118,44 m zakončený 
podzemním hydrantem (vzdušník). Vodovodní řad je na pozemcích  705/42, 705/10 v 
k.ú. Český Brod. 
c) Prodloužení řadu splaškové tlakové kanalizace I. d 90 mm a délce 54,22 m 
zakončený podzemním proplachovacím hydrantem. Řad je na pozemcích 2014, 
705/17, 705/33, 705/42 v k.ú. Český Brod. 
d) Nový řad splaškové tlakové kanalizace II. d 90 mm a délce 115,61 m zakončený 
podzemním proplachovacím hydrantem. Řad je na pozemcích 705/42, 705/10 v k.ú. 
Český Brod.  
 
Město se zavázalo, že převezme zkolaudovanou veřejnou technickou infrastrukturu 
(vodovod a kanalizaci) bez vad a nedodělků bezúplatně do svého vlastnictví. 
 
Radě města předkládáme Smlouvu o bezúplatném převodu veřejné technické 
infrastruktury - Vodovodní a kanalizační řady.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje Radě města doporučit Zastupitelstvu města souhlasit s 
uzavřením uvedené Smlouvy. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
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s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 46/2020 
Rada města 
 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod souhlasit s uzavřením Smlouvy o bezúplatném 
převodu veřejné technické infrastruktury - Vodovodní a kanalizační řady z vlastnictví 
OC PILA, s.r.o., se sídlem Jana Kouly 445, Český Brod, IČO: 03660478, do 
vlastnictví Města Český Brod, IČO: 00235334. Návrh smlouvy je nedílnou součástí 
originálu zápisu tohoto usnesení. 
 
 
 
 
II.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města pověřit starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 
podpisem výše uvedené Smlouvy.  
  
 
9. Úsekové měření na silnici I/12 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene - služebnosti . ŘSD 
 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město projektově připravuje úsekové měření na silnici I/12 v k.ú. Český Brod. 
Součástí řešení je i elektrické napájení tohoto zařízení. Na základě souhlasu ČEZ 
projektant připravil návrh řešení a zaslal na ČEZ žádost o povolení zřízení odběrných 
míst. Provozovatel distribuční soustavy neshledal důvody, jež by připojení bránily, a 
se zapojením odběrného zařízení souhlasí dle technických podmínek. Celé je 
součástí smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), která prošla 
jednáním 24. řádné rady pod číslem bodu 454/2019. 
Na tyto kroky nyní navazují další smluvní vztahy s dotčenými vlastníky pozemků, po 
jejichž pozemcích budou přivedeny přípojky kNN pro technologie úsekového měření. 
Jedním z dotčených je i Ředitelství silnic a dálnic. To zaslalo na město návrh 
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti včetně návrhu 
vlastní smlouvy o zřízení služebnosti. Pro schvalovací řízení i pro vlastní realizaci je 
nezbytné mít podepsánu tuto smlouvu o smlouvě budoucí. 
 
Text smlouvy o smlouvě budoucí je přílohou materiálu a byl odkontrolován 
právničkou města bez připomínkování. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje smlouvu o smlouvě budoucí uzavřít 
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3) Dopady řešení na rozpočet města 
Akce je zahrnuta v rozpočtu města, finanční krytí je zajištěno 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
6.6.1 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Nevztahuje se směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy. A vysvětlila, čeho se týká smlouva 
věcného břemene. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 47/2020 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
    
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti 
pro kabelové vedení NN na akci úsekové měření na silnici I/12 po dotčených 
pozemcích vlastníka s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou 
organizací, Správa Praha, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, 
IČO: 65993390. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 
 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
  starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o smlouvě 
budoucí. 
 
10. Vyhlášení VZ "Štolmíř, ul. Za Rybníkem - údržba komunikace, část severní" 
 
Radě města je předložen návrh veřejné zakázky Štolmíř, ul. Za Rybníkem - údržba 
komunikace, část severní, jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající ve 
výměně nebo zpevnění nevyhovujících povrchů komunikace v ulici Za Rybníkem - 
severní část, ve městě Český Brod, městská část Štolmíř, p. č. 17/3 a 57/150 v 
katastrálním území Štolmíř. Jedná se o uježděnou cestu ze směsi štěrkodrtě a 
cihelného/betonového recyklátu.   
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Uchazeč má v rámci nabídky navrhnou způsob opravy komunikace a podat cenovou 
nabídku na navržený způsob prací. Vybraný zhotovitel zajistí práce, zkoušky a 
doklady potřebné pro řádnou realizaci a následné provozování díla. Součástí díla je i 
uzávěra komunikace v nutném rozsahu včetně vyřízení provizorních DIO (dopravně 
inženýrských opatření). 
Předpokládaná výše plnění veřejné zakázka je 750.000,- Kč bez DPH, termín 
realizace duben 2020, hodnotícími kritérii je cena a délka záruční doby. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)    
Přijmout navržené usnesení    
 
3) Dopady řešení na rozpočet města         
Projekt bude hrazen z Fondu obnovy komunikaci opravy vyjmenovaných komunikací 
1466 tisíc Kč 
  
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města    
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu       
VZ je v souladu se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
 
 
 
  
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy. 
Mgr. Klinecký uvedl, že ho požádal Bc. Stuchl, aby navrhl bod stáhnout z programu, 
aby bylo více času na projednání. 
Mgr. Dočkalová uvedla, že odbor rozvoje dostal úkol udělat severní část cesty. Byly  
udělány sondy. Vysvětlila na co je rozpočítán fond intrastruktury. A uvedla, že kdyby 
se zadávala projektová dokumentace, nebyly by na to peníze. 
Bc, Nekolný uvedl, že by šel transparentní cestou. Uvedl, že kdyby se šlo do vyšších 
rozsahů, musí to schválit ZM. Upřesnil, že to není oprava, ale investice a byl by také 
pro stažení bodu.  
Mgr. Klinecký uvedl, že zítra proběhne schůzka s investičními projektanty. 
Bc. Nekolný uvedl, že je to investice, která je schválena již dlouho. 
Ing. Kašpar uvedl, že priorita opravy je severní část cesty, kde jezdí těžká technika. 
Několikrát se to již projednávalo. 
Ing. Ulík se dotázal, když by se to vyhlásilo, jestli se to musí udělat. 
Mgr. Klinecký odpověděl, že jde hlavně o kvalitu a podal protinávrh na stažení bodu z 
jednání. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o protinávrhu Mgr. 
Klineckého na stažení bodu z jednání. 
 
Bod byl stažen. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
 



 

 15 

Původní návrh usnesení 
 
Rada města 
 
 
I.      vyhlašuje  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
 
   veřejnou zakázku malého rozsahu "Štolmíř, ul. Za Rybníkem - údržba komunikace, 
část severní". 
  
 
 
II.      jmenuje  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
 
   hodnotící komisi výše uvedené veřejné zakázky ve složení:  
Bc. Jakub Nekolný, starosta města 
Ing. Karel Zajíček, investiční technik OR 
Ing. Šárka Jedličková, vedoucí FO 
Lenka Farkasová, projektový manažer OR 
Ing. Miroslav Kruliš, ředitel TS  
Náhradníci:  Mgr. Tomáš Klinecký, místostarosta města 
                      Petr Kostkan, investiční technik OR 
                      Martina Jelínková, pracovník FO 
                      Hana Dočkalová, vedoucí OR. 
  
 
11. Výběr dodavatele VZ "Stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana 
Kouly, Český Brod" 
 
  
Na základě souhlasu Zastupitelstva města (Usnesení č. 75/2019 ze dne 5. 6. 2019) s 
přijetím dotace z rozpočtu SFDI na projekt "Stavební úpravy přechodu pro chodce, 
ul. Jana Kouly, Český Brod" a s realizací projektu, schválila Rada města vyhlášení 
veřejné zakázky malého rozsahu na potřebné stavební práce. V rámci akce bude 
realizována akce uložení optochrániček IT kabeláže s novou kabelovou komorou, 
která ale není předmětem dotace. Předpokládaná výše plnění veřejné zakázka činila 
1.700.000,- Kč bez DPH, termín realizace duben-červen 2020. 
 
Dne 5.12.2019 byla vyhlášena VZ na dodavatele stavebních úprav přechodu pro 
chodce a uložení optochráničky IT kabeláže s novou kabelovou komorou  v ulici Jana 
Kouly.  Dne 9. 1. 2020 komise otevřela nabídky tří uchazečů o veřejnou zakázku 
Stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana Kouly, Český Brod (pořadí dle 
nabídkové ceny): 
1. AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín, IČO: 25148117; s nabídkovou 
cenou 2 151 685,83 Kč včetně DPH, 
2. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř.  495/58, 370 04 České Budějovice, IČO: 
48035599, s nabídkovou cenou 2 586 390,11 Kč včetně DPH, 
3. TANNACO, a.s., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady, IČO: 61677272, s nabídkovou 
cenou 2 830 054,49 Kč včetně DPH. 
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Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou podala společnost AVE Kolín s.r.o.,  
Třídvorská 1501, 280 02 Kolín, IČO: 25148117, nabídková cena s DPH činí 
2.151.685,83 Kč  
 
další náklady stavby jsou zajištění autorského dozoru, zajištění koordinátora BOZP, 
archeologického dohledu apod. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje uzavřít smlouvu s vítězným dodavatelem. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Dotace poskytnutá z rozpočtu SFDI ve výši 918 000,- Kč 
Spoluúčast k poskytnuté dotaci na úpravy přechodu pro chodce ve výši 1.151.466,40 
Kč bude hrazena z rozpočtu města. 
Náklady na uložení optocháričky IT kabeláže s novou kabelovou komorou ve výši 
80.219,43 budou hrazeny z rozpočtu města  
v rozpočtu je na příjmu 918 tisíc Kč dotace 
v rozpočtu je ve výdajích 918 tisíc Kč - použití dotace 
                      z fondu komunikací 1382 tisíc Kč  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
3.3.3.  Vybudovat bezbariérové chodníky a přechody pro chodce 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 v souladu se směrnicí 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 48/2020 
Rada města 
 
 
I.      bere na vědomí 
 
   nabídky uchazečů o veřejnou zakázku Stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. 
Jana Kouly, Český Brod: 
1. AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín, IČO: 25148117; s nabídkovou 
cenou 2 151 685,83 Kč včetně DPH, 
2. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř.  495/58, 370 04 České Budějovice, IČO: 
48035599, s nabídkovou cenou 2 586 390,11 Kč včetně DPH, 
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3. TANNACO, a.s., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady, IČO: 61677272, s nabídkovou 
cenou 2 830 054,49 Kč včetně DPH. 
  
 
 
II.  určuje 
 
   vítězem veřejné zakázky na stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana Kouly, 
Český Brod společnost AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín, IČO: 
25148117; s nabídkovou cenou 2 151 685,83 Kč včetně DPH.  
  
 
 
III.  souhlasí 
 
    s uzavřením smlouvy o dílo se společností AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 
02 Kolín, IČO: 25148117. Návrh smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu tohoto 
usnesení.  
  
 
 
IV.    pověřuje 
 
   starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené 
smlouvy o dílo.  
  
 
12. Výběr dodavatele VZ "Český Brod, náměstí Husovo 70 - výroba 16 ks replik 
a restaurování 2 ks váz" 
 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
 
V roce 2019 byla provedena obnova fasády budovy radnice. 
S postupem prací rekonstrukci fasády především ze strany jihozápadní a 
jihovýchodní byly odhaleny nové skutečnosti o havarijním stavu poškození zdobných 
váz nadstřešního atikového zdiva. 
 
Při provedené prohlídce fasády za přítomnosti autorského dozoru projektanta a 
zástupce NPÚ  byla odhalena skutečnost větší degradace ozdobných váz. 
Provedený restaurátorský průzkum stanovil požadavek na jejich výměnu za repliky 
původních ozdobných prvků.  
Projektové řešení počítalo pouze s obnovou povrchu váz bez nutnosti jejich 
kompletní výměny (náhrady za repliky). 
Navrhované řešení spočívá ve výměně za repliky v souladu s provedeným 
restaurátorským průzkumem a záměrem schváleným NPÚ. 
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Jedná se o stavební a restaurátorské práce, které nemohly být realizovány 
dodavatelskou společností Stafitech (generální dodavatel "Celkové opravy fasády 
MU") především z důvodu časové tísně, kdy nebylo možné stihnout  vyhotovení 
replik váz v zasmluvněném termínu. Společnost Stafitech zajistila pouze snesení 
stávajících váz, přezdění podstavců váz, zajištění podstavců na zimu, rozšířený 
restaurátorský záměr (podrobný pasport) a repasi korouhví. 
Restaurátorské práce budou tedy provedeny dodavatelsky třetí stranou, která se již 
podílela na dodávkách provedených restaurátorských prací na obnově fasády 
(formou subdodávky), pro dodavatelskou společnost Stafitech, s.r.o. 
Restaurátorské práce zdobných váz budou provedeny samostatnou dodávku a jejich 
instalaci vč. kompletace s prvky korouhví budou realizovány restaurátorskou 
společností v 2. etapě (jaro 2020). 
 
Odbor rozvoje města Český Brod zajistil poptávkové řízení ve věci zajištění výroby 
16 ks replik váz a umístění na nemovité kulturní památce nová radnice č.p. 70 v 
Českém Brodě. 
Dne 23. 09. 2019 byla přijata cenová nabídka společností Archkaso spol. s r.o. v 
ceně 419.800,00 Kč bez DPH, tj. 507.958,00 Kč včetně 21% DPH, poskytující 
kvalifikované restaurátorské práce historických staveb a nemovitých kulturních 
památek, pod vedením akademického sochaře a restaurátora J. J. 
Odbor rozvoje provedl kontrolní oslovení dalších dvou společností, disponující 
příslušnou licencí pro výše požadované práce. 
Byly přijaty nabídky od společnosti Š. P. Ak. mal . ze dne 07. 12. 2019 v ceně 
510.300,00 Kč bez DPH (není plátcem DPH); O. J. MgA. DiS. ze dne 09. 12. 2019 v 
ceně 533.000,-  Kč bez DPH  (není plátcem DPH). 
 
Pro realizaci restaurátorských prací je vybrána společnost ARCHKASO, spol. s r.o.  
- již se podílela na realizaci restaurátorské práce na obnově fasády 
(subdodávka) na „Celková opravy fasády MÚ“, 
- z důvodu havarijního stavu stávajících váz zajistila jejich sejmutí z 
nadstřešního atikového zdiva a převoz do svého restaurátorského ateliéru, 
- je místní dodavatel, poskytující kvalifikované restaurátorské práce historických 
staveb a nemovitých kulturních památek. 
 
Termín dodávky byl zhotovitelem prezentován v časovém úseku: zahájení prací od 
01. 03. 2020, dokončení díla do 31. 05. 2020. 
 
Odbor rozvoje doporučuje Radě města přijmout cenovou nabídku v příloze a uzavřít 
smlouvu se společností: Archkaso spol. s r.o., Zalešany 15, 280 02 Kolín, IČO: 
25311271. 
Nabídková cena je 507.958,00 Kč včetně DPH. 
 
Veřejná zakázka na akci je zakázkou malého rozsahu. 
 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Přijmout navržené řešení 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Financováno z rozpočtu města. 



 

 19 

 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
1.1.7 Realizovat návrhy na rekonstrukci a nová veřejná prostranství 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Veřejná zakázka malého rozsahu bude přímo zadána na základě rozhodnutí RM o 
udělení vyjímky přímého zadání. 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy a seznámila radní s nabídkami.  
Mgr. Klinecký uvedl, že Ing. Majer upozornil na špatné nabídky, jsou téměř stejné. 
Mgr. Dočkalová upřesnila, že nabídky splňují podmínky. Jsou sice dvě z nich 
pravděpodobně psané stejnou rukou, ale to není důvodem k odmítnutí. Kdyby byly 
psané na počítači, není také žádná záruka, že je psala tatáž osoba. A často se stává, 
že více firem používá stejného rozpočtáře. 
Proběhla diskuze k posouzení nabídek. 
JUDr. Marková se dotázala, zda je s tím počítáno v rozpočtu. 
 
 Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém 
návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 49/2020 
Rada města 
 
 
I.     bere na vědomí 
 
   nabídky uchazečů veřejné zakázky "Český Brod, náměstí Husovo 70 - výroba 16 
ks replik a restaurování 2 ks váz": 
Archkaso spol. s r.o. v ceně 419.800,00 Kč bez DPH, tj. 507.958,00 Kč včetně 21% 
DPH,  
Š. P. Ak. mal. ze dne 7. 12. 2019 v ceně 510.300,00 Kč bez DPH (není plátcem 
DPH);  
O. J. MgA. DiS. ze dne 9. 12. 2019 v ceně 533.000,-  Kč bez DPH  (není plátcem 
DPH). 
  
 
 
II.      souhlasí 
 
   s uzavřením Smlouvy o dílo na výrobu 16 ks replik a restaurování 2 ks váz se 
společností Archkaso spol. s r.o., Zalešany 15, 280 02 Kolín, IČO: 25311271. Návrh 
smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 



 

 20 

  
 
 
III.      pověřuje 
 
   starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené 
smlouvy o dílo. 
  
 
13. Poptávka - Sdružená dodávka zemního plynu pro město Český Brod a jeho 
PO na rok 2021 
 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod a příspěvkové organizace mají nyní uzavřeny smlouvy na 
dodávku zemního plynu do 31. 12. 2020 s dodavatelem Pražská plynárenská, a.s. 
Je tedy nutné zajistit dodavatele na následující období.  
Poslední zasmluvněná cena na období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2020 byla stanovena na 
660 Kč/MWh. Tato cena zahrnuje cenu vlastní komodity zemního plynu, cenu za 
přepravu plynu (kapacitní a komoditní část) a službu strukturování (kapacitní a 
komoditní část) bez DPH. Cena neobsahuje daň ze zemního plynu, ostatní daně a 
poplatky, nezahrnuje regulované platby za distribuci, platby operátora trhu s plynem 
a obdobné poplatky. 
Dle komunikace se stávajícím dodavatelem se nyní ceny za dodávku plynu drží na 
nižší cenové hladině, než bylo zasmluvněno a do budoucna se očekává spíše nárůst 
cen dodávek. 
Z tohoto důvodu bylo osloveno 5 dodavatelů zemního plynu s žádostí o předložení 
cenových nabídek (odeslaná poptávka pro stanovení srovnatelných nabídek je 
přílohou tohoto materiálu). 
Jelikož se jedná o komoditu, u které se vývoj cen mění rychleji a předpokládaná 
hodnota je pod 2 mil. Kč bez DPH, tak na daný postup byl aplikován čl. VII bod 7.4 
Směrnice pro zadávání VZMR – Tato směrnice se nevztahuje na dodávky vody, 
energií, telekomunikační služby, úvěry a právní služby. Vypsáním klasické VZMR 
dochází k prodlužování termínů vázanosti cenové nabídky na straně dodavatele a 
tím pravděpodobně i k navýšení nabídkové jednotkové ceny komodity.  
Termín pro podání nabídek byl stanoven do pondělí 3. 2. 2020. Doručené nabídky 
budou poté zkontrolovány a doplněny do tohoto materiálu k posouzení RM. 
Aktualizace k 3. 2. 2020: 
Dne 3. 2. 2020 byly obdrženy 3 nabídky od společností:  
1. Pražská energetika, a.s., IČ: 610193913 
2. ČEZ ESCO, a.s., IČ: 03592880 
3. Pražská plynárenská, a.s., IČ: 60193492 
Nejnižší nabídkovou cenu podal stávající dodavatel společnost Pražská 
plynárenská, a.s., IČ: 60193492 se sídlem Národní 37, Praha 1 - Nové Město, PSČ 
110 00 
- jednotková nabídková cena 413 Kč/MWh bez DPH 
 
Vázanost nabídky na straně uchazeče - do 7. 2. 2020 do 13:00 hod. 
 
Bližší informace viz přílohy tohoto materiálu. 
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- Zpráva o hodnocení nabídek 
- Podané nabídky  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor OR doporučuje souhlasit s nabídkou stávajícího dodavatele zemního plynu. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Aplikován čl. VII bod 7.4 Směrnice pro zadávání VZMR – Tato směrnice se 
nevztahuje na dodávky vody, energií, telekomunikační služby, úvěry a právní služby. 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy, uvedla, že byly dodány tři nabídky 
v termínu a dvě po termínu. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 50/2020 
Rada města 
 
 
I.      bere na vědomí 
 
   nabídky uchazečů poptávky Sdružená dodávka zemního plynu pro město Český 
Brod a jeho příspěvkové organizace na rok 2021: 
- Pražská plynárenská, a.s. (IČO: 60193492), s jednotkovou cen. nabídkou: 413 
Kč/MWh bez DPH, 
- Pražská energetika, a.s. (IČO: 60193913), s jednotkovou cen. nabídkou: 450 
Kč/MWh bez DPH, 
- ČEZ ESCO, a.s. (IČO: 03592880), s jednotkovou cen. nabídkou: 463 Kč/MWh bez 
DPH. 
  
 
 
II.      určuje 
 
   vítězem poptávky Sdružená dodávka zemního plynu pro město Český Brod a jeho 
příspěvkové organizace na rok 2021 společnost: Pražská plynárenská, a.s., IČO: 
60193492, se sídlem Národní 37, Praha 1 - Nové Město, PSČ 11000. 
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III.      souhlasí 
 
   s uzavřením Smlouvy na dodávku zemního plynu pro rok 2021 se společností 
Pražská plynárenská, a.s. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu tohoto 
usnesení. V návrhu smlouvy mohou být upraveny požadavky dle jednotlivých 
odběrných míst – počet zálohových plateb, četnost vyúčtování apod. 
  
 
 
IV.      pověřuje 
 
   starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem smlouvy na dodávku 
zemního plynu na rok 2021 s výše uvedenou společností.  
  
 
14. VB - GasNet, s.r.o. REKO MS Český Brod - Žižkova +2 
 
      
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V souladu se schváleným ceníkem pro ukládání sítí do pozemků města předkládáme 
Radě města ke schválení smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro umístění 
plynárenského zařízení na pozemcích  parc. č. 199/77,  parc. č. 904/18,  parc. č. 
913/1,  parc. č. 913/12,  parc. č. 914/23,  parc. č. 914/24,  parc. č. 914/25,  parc. č. 
914/26,  parc. č. 919/2,  parc. č. 919/3,  parc. č. 920/1 v k.ú. a obci Český Brod.  V 
příloze je přiložen návrh smlouvy, GP a výpočet náhrady. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje schválit uzavření smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Jednorázová úhrada za zřízení služebnosti je příjmem střediska hospodářské 
činnosti města (212 922 Kč) 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Přímá vazba na strategický dokument není, odpovídá obecnému požadavku na 
dostupnost sítí v území.  
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy. 
Mgr. Janík uvedl, že v lotusech nejsou všechna věcná břemena uvedena. 
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Mgr. Dočkalová vysvětlila, že jsou to smlouvy o věcných břemenech. 
Proběhla ještě krátká diskuze k věcným břemenům. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 51/2020 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na 
uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 199/77,  parc. 
č. 904/18,  parc. č. 913/1,  parc. č. 913/12,  parc. č. 914/23,  parc. č. 914/24,  parc. č. 
914/25,  parc. č. 914/26,  parc. č. 919/2,  parc. č. 919/3,  parc. č. 920/1, v k.ú. a obci 
Český Brod. Oprávněným je GasNet, s.r.o, se sídlem Klišská 940/96, Klíše, 400 01 
Ústí na Labem, IČO: 27295567. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu tohoto 
usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o zřízení 
věcného břemene. 
  
 
15. VB - ČEZ Distribuce a.s. - Klučovská kVN, TS p.č. 722/2 
 
      
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V souladu se schváleným ceníkem pro ukládání sítí do pozemků města předkládáme 
Radě města ke schválení smlouvu budoucí o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě pro umístění elektrorozvodného zařízení na pozemcích  p. č. 
1011/33, 1011/42, 726/82, 850, 852/1, 1088/1 v k.ú.a obci Český Brod.  V příloze je 
přiložen návrh smlouvy, situace a výpočet náhrady. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje schválit uzavření smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Jednorázová úhrada za zřízení služebnosti je příjmem střediska hospodářské 
činnosti města ( 78.300Kč) 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
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Přímá vazba na strategický dokument není, odpovídá obecnému požadavku na 
dostupnost sítí v území.  
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 52/2020 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 
inženýrské sítě na uložení a provozování elektrorozvodného zařízení na pozemcích 
parc. č. 1011/33, 1011/42, 726/82, 850, 852/1, 1088/1 v k.ú.a obci Český Brod. 
Budoucím oprávněným je ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČO: 
24729035. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 
  
 
16. Architektonická studie dostavby a rozšíření ZŠ Žitomířská v Českém Brodě 
- finální verze 
 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V roce 2018 byla na žádost města Český Brod vypracována Ing. arch. T. Z. 
"Ověřovací studie - Koncepce areálu ZŠ Žitomířská v Českém Brodě".  V Ověřovací 
studii byly zpracovány varianty řešení areálu ZŠ a okolí.    



 

 25 

Dle Usnesení č.255/2019 ze dne 12.6.2019 byla uzavřena Smlouva o dílo na 
zpracování Architektonické studie dostavby a rozšíření ZŠ Žitomířská v Českém 
Brodě. Architektonická studie bude podkladem pro zpracování dalších stupňů 
projektových dokumentací pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a 
dokumentace pro provedení stavby. Součástí nabídkové ceny Ing. arch.  T. Z. je i 
částka za oprávnění výkonu práva užít Architektonickou studii v rozsahu stanoveném 
v SoD jako podkladu pro další stupně PD v případě, že nebude Ing. Arch  .T. Z. 
úspěšným uchazečem VZ na jejich zpracování.  
 
Zastupitelstvo na svém 4. jednání dne 23.1.2019 Usnesením č.21/2019 souhlasí s 
přípravou investiční akce Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská čp. 885. Usnesení 
je přílohou tohoto materiálu Rady města.  
 
Radu města informujeme, že Architektonická studie dostavby a rozšíření ZŠ 
Žitomířská v Českém Brodě byla odevzdána a finální verzi předkládáme také 
stavební komisi.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Orientační náklady vlastní stavby Dostavby a rozšíření ZŠ Žitomířská je dle 
Architektonické studie cca 200,0 mil. Kč bez DPH.  
Ceny projektových dokumentací a dalších navazujících nákladů budou určeny dle VZ 
a oslovení účastníků.  
V rozpočtu pro rok 2020 je na zpracování projektových dokumentací tohoto projektu 
vyčleněna částka 1.380.000,- Kč (vč. doplatku 380.000,- Kč za Architektonickou 
studii).  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy. 
Mgr. Janík se dotázal, jak se bude financovat. 
Mgr. Dočkalová odpověděla, že z fondu ministerstva financí. 
Bc. Nekolný navrhl rozdělit do více zakázek. 
Mgr. Klinecký informoval, že proběhla schůzka s řediteli škol. Je hodně dětí, protlak 
100 žáků, které neumístíme v příštím školním roce. 
Mgr. Dočkalová navrhla udělat koncepci co se školou v Liblicích. 
Bc. Nekolný uvedl, že situace je vážná a bude ještě vážnější. Nebudou kapacity. 
Mgr. Janík se přiklonil k návrhu Mgr. Dočkalové. 
Proběhla ještě diskuze k tomuto tématu. 
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 Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém 
návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 53/2020 
Rada města 
 
 
I.      bere na vědomí 
 
   zpracovanou finální verzi Architektonické studie dostavby a rozšíření ZŠ Žitomířská 
v Českém Brodě Ing. arch. T. Z., která bude podkladem pro zpracování dalších 
stupňů projektových dokumentací stavby. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   odbor rozvoje přípravou zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na 
zhotovitele dalších stupňů projektových dokumentací pro vydání územního 
rozhodnutí, stavebního povolení a dokumentaci pro provedení stavby, vč. soupisů 
prací a dodávek a rozpočtů stavebních objektů a výkon autorského dozoru. 
  
 
17. Dopis Radě města - žádost o stanovení kontaktní osoby - Anesan 
 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Společnost Anesan s.r.o. IČO 61677540 má mimo jiné pronajaté prostory v 1. patře 
2. NP budovy čp. 297 - pavilon A nemocnice. Po dokončení vybudování nového 
výtahu a rekonstrukce stávajícího v budově čp. 282 požádal Ing. V. o úpravu prostor 
ve 2. NP tak, aby byly srovnány úrovně podlah, prostory mohly mít revidovány 
elektroinstalaci a dále požaduje další úpravy vyhovující předmětu činnosti 
společnosti Anesan. Po předložení nabídky bylo stanoveno, že na úpravy musí být 
zpracována projektová dokumentace tak, aby případné práce mohly být řádně 
vysoutěženy.  
Projektová dokumentace byla zpracovávána v roce 2019 a nyní je nájemce očekává 
rozhodnutí o dalším postupu.  
Předběžně ještě před zpracováním PD Ing. V. informoval, že jsou "připraveni" se na 
realizace stavebních úprav finančně podílet. V zaslaném dopise je žádost o 
stanovení kontaktní osoby pověřené jednáním se zástupci společnosti Anesan. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
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5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy. Upřesnila, že projektovou 
dokumentaci zadalo město. Měli bychom určit někoho, kdo s firmou bude jednat. 
Mgr. Janík uvedl, že by měli být alespoň dva. Navrhl doplnit do usnesení Bc. 
Nekolného, Mgr. Klineckého a Mgr. Dočkalovou. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o takto doplněném 
návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 54/2020 
Rada města 
 
 
I.      bere na vědomí 
 
   dopis od společnosti Anesan s.r.o., IČO 61677540. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
    starostu města Bc. Jakuba Nekolného, místostarostu města Mgr. Tomáše 
Klineckého a vedoucí odboru rozvoje Mgr. Hanu Dočkalovou jednáním se zástupci 
společnosti Anesan o realizaci stavebních úprav v jimi pronajaté části 2. NP v 
budově čp. 282 v Českém Brodě. 
  
 
18. Dopis zastupitelům města – R. 
 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
 
Dne 20.1.2020 byl pod č.j. MUCB 3088/2020 doručen dopis adresovaný zastupitelům 
města, popisující situaci s plánovanou výstavbou rodinného domu manžely R.  
 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
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4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy. A vysvětlila, že se jedná zřejmě o 
dvě pouliční lampy na jejich pozemku, za které žádají ZM o kompenzaci a upřesnila, 
že není kompetentní tuto věc řešit. 
Mgr. Klinecký uvedl, že lidsky obsah dopisu chápe a že se musí najít nějaké řešení 
pro obě strany. 
Ing. Ulík upozornil, že město má určité zásady, které by se měly dodržovat. 
Bc. Nekolný navrhl sjednat schůzku s manželi R. a dal návrh na úpravu usnesení na 
„Rada města bere na vědomí dopis manželů R. ze dne 20. 1. 2020 a ukládá odboru 
rozvoje svolat jednání s manželi R. za účelem řešení otázky plánované výstavby 
rodinného domu.“ 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o takto upraveném 
návrhu usnesení.  
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 55/2020 
Rada města 
 
 
I.      bere na vědomí 
 
   dopis manželů R. ze dne 20. 1. 2020 a ukládá odboru rozvoje svolat jednání s 
manželi R. za účelem řešení otázky plánované výstavby rodinného domu. 
  
 
19. Pojistná smlouva UNIQA - odpovědnost 
 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
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Předkládáme RM novou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti. Nová smlouva 
je podmíněna vznikem nové příspěvkové organizace CVIK, která musí být zařazena 
do seznamu pojištěných příspěvkových organizací. Další změnou je vyřazení 
subjektů ze seznamu dalších pojištěných vzhledem k prodeji všech privatizovaných 
bytů v domech v ul. Mozartova čp. 1394 a Masarykova čp. 1197 a čp. 1198.  Ostatní 
ustanovení smlouvy beze změny. Ale vzhledem ke skutečnosti, že škodní průběh na 
původní smlouvě je 130% tak došlo k navýšení pojistného na 123.480 Kč z 
původních 97.580 Kč. Vysoký škodní průběh je způsoben vysokým podílem 
hlášených školních úrazů. Školní škodní události jsou prakticky jediné škodní 
události, které byly z pojistné smlouvy o odpovědnosti vypláceny. Vedení školských 
zařízení budou informováni o tomto stavu a požádány o vyšší dohled v průběhu 
výuky. 
  
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje souhlasit s uzavřením smlouvy o pojištění odpovědnosti města. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy. Vysvětlila, o jakou smlouvu se 
jedná. 
Bc. Nekolný navrhl radě zvážit možnost přesoutěžení. 
Mgr. Janík také souhlasil. 
Proběhla diskuze ke smlouvě. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 56/2020 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením Pojistné smlouvy č. 2739901968 mezi Městem Český Brod a UNIQA 
pojišťovna a. s., se sídlem Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČO: 492 40 480. Návrh 
smlouvy je přílohou originálu tohoto usnesení. 
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II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené pojistné smlouvy. 
  
 
20. ZŠ Tyršova -žádost o úpravu rozpočtu na rok 2020 
 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
 
Na konci roku 2019 ve spojitosti se změnou hlavního dodavatele elektrické energie 
pro město Český Brod a pro všechny navázané příspěvkové organizace, došlo u ZŠ 
Tyršova k pochybení, které vedlo k porušení smluvních podmínek u původního 
dodavatele elektrické energie. ZŠ Tyršova byly dodavatelem INNOGY vystaveny 
penalizační faktury na tři odběrná místa v částce 52.000,- Kč. ZŠ Tyršova tyto faktury 
zaplatila v termínu splatnosti a žádá svého zřizovatele o navýšení svého rozpočtu o 
tuto částku.  
Možnosti řešení: 
1. celá částka bude navýšena v rozpočtu ZŠ Tyršova od zřizovatele 
2. částka bude uhrazena z rezervního fondu ZŠ Tyršova 
3. částka bude uhrazena 1/2 z rezervního fondu a 1/2 navýšena v rozpočtu ZŠ 
Tyršova od zřizovatele    
 
Stav rezervního fondu ZŠ Tyršova k 31. 12. 2019 je 62 038,04 Kč. 
 
vyjádření odboru rozvoje: 
- v roce 2016 bylo rozhodnuto, že plyn i elektrická energie budou soutěženy 
společným postupem pro město a jeho příspěvkové organizace, dle sdělení 
jednotlivých PO o výši spotřeby na jednotlivých odběrných místech jsou zakázky 
připravovány 
- v roce 2016 byla vysoutěžena dodávka elektrické energie pro město i pro všechny 
příspěvkové organizace na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019, na jejím základě 
měla být do všech odběrných míst dodávána energie dodavatelem ČEZ 
- smlouva o dodávce pro ZŠ Tyršova společností ČEZ byla uzavřena dne 24. 6. 
2016,  - smlouva v příloze 
- na podzim 2019 jsme vysoutěžili dodávku energie na další období tj. od 1. 1. 2020 
do 31. 12. 2020, na základě toho měl nový dodavatel Český energetický dodavatel 
ukončit všechny předchozí odběry a začít do všech odběrných míst nově dodávat el.  
energii. 
- společnost ČEZ využila dvakrát možnosti podat námitky proti ukončení (to údajně 
umožňuje zákon), při třetí výzvě je již nucena vyhovět 
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- pan J. trval na tom, aby třetí výzva k ukončení stávajících odběrů byla zaslána, ale 
netušil, že 3 odběrná místa nejsou zásobena dle platné smlouvy z roku 2016 
společností ČEZ ale dodavatelem je společnost INNOGY na základě smluv, které 
mají tříměsíční výpovědní dobu. Tyto smlouvy nebyly uzavírány prostřednictvím 
města a město je nemá k dispozici, ani nebylo upozorněno, že po celou dobu 
platnosti smlouvy s ČEZem  byly zálohy a vyúčtování elektrické energie hrazeno 
jinému dodavateli - společnosti INNOGY. 
- vystavená pokuta je za nedodržení termínu výpovědní doby 
 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
Zapracování požadavku do nejbližšího rozpočtového opatření města.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
Mgr. Klinecký uvedl bod dle důvodové zprávy. 
Mgr. Dočkalová vysvětlila jak je to s převodem a uvedla, že je možné, že došlo k 
chybě od INNOGY i od školy. 
Bc. Nekolný uvedl, že by to nemělo brát vše na sebe, došlo k pochybení i ze strany 
školy. A podal návrh na úpravu usnesení na „Rada města nesouhlasí s navýšením 
rozpočtu na rok 2020 Základní škole Český Brod, Tyršova 68, IČO: 46383514, o 
částku penalizačních faktur ve výši 52.000,- Kč.“ A pro druhý návrh usnesení 
nehlasovat. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o takto upraveném 
návrhu usnesení. 
  
Poté se dotázal radních, zda mají nějaké dotazy k Mgr. Dočkalové. Nikdo otázky 
neměl. 
 
Odchod Mgr. Dočkalová 18:17 hod. 
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s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 57/2020 
Rada města 
 
 
I.      nesouhlasí 
 
   s navýšením rozpočtu na rok 2020 Základní škole Český Brod, Tyršova 68, IČO: 
46383514, o částku penalizačních faktur ve výši 52.000,- Kč.   
  
 
Původně navržený návrh usnesení 
 
II.      pověřuje  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
 
   vedoucí finančního odboru zapracováním částky 52.000,- Kč do nejbližšího 
rozpočtového opatření.  
  
 
21. Připojení ke kampani Vlajka pro Tibet 2020 
 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
16. 1. 2020 jsme obdrželi žádost (viz. příloha) Spolku Lungta o projednání připojení 
se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Vyvěšením Tibetské vlajky v oknech 
budovy radnice čp.70 dne 10. 3. 2020 vyjádříme symbolickou podporu malému 
národu, který má podobně jako naše země před rokem 1989 přímou zkušenost s 
totalitním režimem a s okupací.  
Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a 
stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí na podporu Tibetu. V roce 
1996 se k akci připojila první čtyři česká města, v loňském roce už to bylo 817 měst, 
obcí, městských částí nebo krajů.  
Město Český Brod se k této kampani připojilo již v letech 2017, 2018 a 2019.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Navrhujeme souhlasit s navrženým usnesením.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Tato žádost nemá dopad na rozpočet města.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Žádná vazba není.   
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Nerelevantní. 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 

https://radnice.vlajkaprotibet.cz/locgov/data/complete
https://radnice.vlajkaprotibet.cz/locgov/data/complete
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Mgr. Klinecký uvedl bod dle důvodové zprávy. 
Mgr. Janík uvedl, že k tomuto tématu nebude hlasovat. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
 
   se zapojením města Český Brod ke kampani Vlajka pro Tibet 2020 a vyvěšením 
vlajky dne 10. 3. 2020.  
  
 
22. Schválení Výroční zprávy za rok 2019, která se vydává v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM)     
Každý povinný subjekt musí vždy do 01. 03. zveřejnit výroční zprávu za 
předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací dle 
zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a proto je předkládán 
tento materiál.       
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)    
Vzít na vědomí výroční zprávu   
 
3) Dopady řešení na rozpočet města       
Žádný.      
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města    
Není.    
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu       
Není.       
        
  
Ing. Kašpar uvedl bod dle důvodové zprávy. 
Ing. Ulík se dotázal na počet a postup při vyřizování těchto žádostí. 
Ing. Kašpar mu tento postup vysvětlil. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
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s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 58/2020 
Rada města 
 
 
I.      bere na vědomí 
 
   výroční zprávu vydanou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím za kalendářní rok 2019.  
  
 
23. Výroční zpráva ZM a MA21 za rok 2019 a Roční plán zlepšování ZM a MA21 
pro rok 2020 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Předkládáme Vám Výroční zprávu ZM a MA21 za rok 2019, která bude sloužit jak 
pro širokou veřejnost, tak i pro zaměstnance MěÚ Český Brod. V elektronické 
podobě ji zveřejníme na webu města, v systému MA21, v tištěné podobě bude k 
dispozici v kanceláři vedení města. Výroční zpráva ZM a MA21 slouží pro monitoring 
Agendy MA21 a pro další plánování rozvoje města. Má svou roli i v otevřené 
informovanosti směrem k občanům města.     
 
Předkládáme Vám také Roční plán zlepšování ZM a MA21 pro rok 2020. Slouží k 
naplňování cílů agendy ZM a MA21. Bude zveřejněn na webu města a v systému 
MA21.    
viz Odkaz na strategické dokumenty a aktivity MA21 Notes Link   
 
  2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 Doporučujeme schválit předloženou Výroční zprávu ZM a MA21 za rok 2019 a 
Roční plán zlepšování ZM a MA21 pro rok 2020.     
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výroční zpráva ZM a MA21 za rok 2019 nemá dopad na řešení rozpočtu.   
Roční plán zlepšování ZM a MA21 pro rok 2020 souvisí se schváleným rozpočtem 
2020, kde jsou aktivity Agendy MA21 zahrnuty.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
STRATEGIE KLÍČOVÝCH OBLASTÍ ROZVOJE MĚSTA: KO9: Řízení rozvoje, 
správa města a spolupráce, 9.2 Informovanost a propagace. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není předmětem. 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
Mgr. Klinecký seznámil radní s výroční zprávou. 

notes:///C125793A0058B205/E2D83002395624CCC12573F5004554A4/7B044B0142D152F6C12579D400285630
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Mgr. Janík uvedl, že by se měly přenášet plány do komisí. 
Mgr. Klinecký odpověděl, že to projedná s P. I. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 59/2020 
Rada města 
 
 
I.      schvaluje 
 
   výroční zprávu Zdravého města Český Brod a Místní Agendy 21 za rok 2019 a 
Roční plán zlepšování Zdravého města Český Brod a Místní Agendy 21 pro rok 
2020. 
  
 
24. Zápis z jednání komise bezpečnosti z 11. 11. 2019 
 
  
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
 
Zápis z jednání komise bezpečnosti ze dne 11.11.2019 
 
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 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
Mgr. Janík uvedl, že mu v zápise chybí prevence kriminality. 
Bc. Nekolný uvedl, že se to prověří. 
Mgr. Klinecký uvedl, že je to v bodě 3 - městské policie. 
Mgr. Janík odpověděl, že je to starý zápis. 
 
Rada vzala informaci na vědomí. 
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25. Zápis z jednání komise pro místní části ze dne 20. 1. 2020 
 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Zápis z jednání komise pro místní části ze dne 20.1.2020 
 
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 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
Ing. Ulík se dotázal, zda se budou budovat nové zastávky, nebo zastřešovat. 
Mgr. Klinecký odpověděl, že o tom jednali i s Mgr. Dočkalovou jak to řešit. Je třeba 
projekt na 3 – 5 míst zastávek a požádat o dotaci, ponechali by se základy a udělal 
jen přístřešek. Jsou různé varianty. 
Mgr. Janík uvedl, že jsou potřeba zastávky budovat i v Kollárově ulici, Na Bulánce a 
na Sídlišti. 
Ing. Ulík doporučil obejít a vytipovat kde zastávky řešit a jak to udělat. 
Proběhla diskuze, z které byl zadán úkol po radu „Zjistit jak vypadá situace se 
zastávkami a vytipovat na příští radu jak řešit.  
  
 
 
26. Zápis z komise ZM a MA21 ze dne 28. 1. 2020 
 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Předkládáme zápis z jednání komise ZM a MA21 ze dne 28. 1. 2020 
 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Není předmětem. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Není předmětem. 
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4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Strategický plán - Klíčová oblast 9: Řízení rozvoje, správa města a spolupráce. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není předmětem. 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
Mgr. Klinecký seznámil radní se zápisem. 
 
Rada vzala informaci na vědomí. 
 
 
Příchod Ing. Přikryl 18:33 hod. 
 
  
 
 
27. Předání Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva města 
Český Brod 
 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
 
Dne 27. 01. 2020 nám byla doručena písemná rezignace PhDr. Vladimíra Jakuba 
Mrvíka na funkci člena zastupitelstva města Český Brod, čímž došlo k zániku jeho 
mandátu. Následně nám dne 31. 01. 2020 nám byla doručena písemná rezignace 
MUDr. Pavla Štěpána na funkci člena zastupitelstva města Český Brod, čímž došlo k 
zániku jeho mandátu, a dne 31. 01. 2020 nám byla doručena písemná rezignace J. 
F., na postavení náhradníka, čímž došlo k zániku jeho postavení náhradníka.  
Dopisem ze dne 3.2.2020 byl o vzniku mandátu vyrozuměn další náhradník 
kandidátní listiny volební strany „Pro Brod“, Ing. J. P., kterému bude na jednání rady 
předáno Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva města Český Brod. 
 
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 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
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Bc. Nekolný uvítal Ing. P., předal mu Osvědčení o nastoupení do funkce člena 
zastupitelstva města Český Brod a popřál mu jménem rady města mnoho úspěchů v 
této funkci. 
Ing. P. poděkoval. 
 
Odchod Ing. P. 18:40 hod. 
  
 
 
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 zodpovědné 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 15. 1. 2020 zde: Notes Link 
 
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 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.  
 
Některé odkazy: 
Kontrola plnění úkolů z rady města Notes Link  
a dalších úkolů zde: Notes Link     
Help desk: Notes Link  
Výhled domy a byty - vložen jako příloha.  
Aktualizace projektové činnosti - nebude prováděna. 
 
Témata obecné rozpravy prosím vložte do rubriky níže. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Bez návrhu na usnesení. 

notes:///C1257E4D002B7D3A/5F2CD349269E5409C1257D9B004C6445/FAC02230D63E9B02C12584CD00387493
notes:///C12579340049D074/7EC522AC43CF15D8C12571490041BB8E
notes:///C12579340049D074/AF1D235A66EA6566C1256BC10032527A
notes:///C125793500421E88/4E9FEC4D32B41E32C1256DD0004A2D29
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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 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
Mgr. Klinecký uvedl, že proběhla úkolová rada, z které udělal zápis a rozeslal členům 
rady. Informoval radu o schůzce s Ing. K. ohledně nebezpečného odpadu. 
Mgr. Janík vysvětlil, jaké úkoly jsou a jak by se mělo v lotusech s nimi a s jejich 
řešením pracovat a postupně doplňovat. Na Ing. Kašpara měl otázku, jak to vypadá s 
projektem na parkovací dům v areálu bývalého ZZN. 
 Bc. Nekolný uvedl, že lokalita v ZZN je na parkovací dům vhodná. 
Mgr. Janík zadal Ing. Kašparovi úkol dodat projektové řešení. 
Dále byl zadán úkol z rady na koaličním jednání co s byty a domy města. Každý 
z radních, aby se k tomuto problému vyjádřil. 
Mgr. Klinecký přislíbil, že zašle podklady emailem. 
 
 
 
 
OBECNÁ ROZPRAVA 
Ing. Ulík se dotázal, jak to vypadá s nastavením parkovacích lístků. 
Proběhla ještě krátká diskuze k tomuto tématu. 
 
Bc. Nekolný poděkoval členům rady za účast a ukončil jednání rady v 18:41 hodin. 
  
 
 
 

 
 
 
 

Jakub Nekolný   Filip Ulík 

starosta města ověřovatel zápisu 
 


