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Město Český Brod 

Zápis 
16. řádné jednání rady města,  

konané dne 26. června 2020 v 13:00 hod. 
formou videokonference 

 
Přítomni: Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Tomáš Klinecký, Mgr. Pavel Janík, Tomáš Charvát 
 
Omluveni: Ing. Milan Majer, Ing. Filip Ulík, Bc. Jiří Stuchl 
 
Přítomni přizvaní: Ing. Aleš Kašpar - tajemník MěÚ, JUDr. Jana Marková - právnička města 
 
Předsedající: Jakub Nekolný 
 
Zapsal: Petronela Matějková 
 
Příloha zápisu: Usnesení rady města č. 275/2020 - 275/2020 
 
Volební komise:   
 
Návrhová komise:   
 
Ověřovatelé zápisu: Tomáš Charvát 
 
 
Zahájení (13:00 hod) – pan starosta Bc. Jakub Nekolný zahájil 16. řádnou schůzi RM a 
přivítal přítomné členy RM. Jednání proběhlo formou videokonference přes Skype. 
Konstatoval, že jsou přítomni čtyři radní, tudíž je zasedání usnášeníschopné.  
Omluveni z dnešního jednání jsou Ing. Milan Majer, Ing. Filip Ulík a Bc. Jiří Stuchl. 
 
Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelem dnešního zápisu je P. Matějková. 
 
Bc. Nekolný se dotázal radních, zda má někdo připomínky k řádnému programu. Nikdo z 
radních připomínku neměl. 
 
Poté pan starosta ukončil diskuzi k programu a nechal o navrženém programu hlasovat. 
 
Schválení navrženého programu jednání. 
Schváleno  Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Jmenování ověřovatele zápisu – ověřovatelem dnešního zápisu je Tomáš Charvát. 
Schváleno  Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Zápis z 15. řádného jednání rady města bude ověřen Ing. Ulíkem. 
 
 
 
Program pro - 16. řádné jednání rady města 

 
1. Český Brod, Výměna vodovodních a kanalizačních armatur v ulici Žitomířské - Dodatek č. 
1 k SoD 
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1. Český Brod, Výměna vodovodních a kanalizačních armatur v ulici Žitomířské - 
Dodatek č. 1 k SoD 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dne 1. 6. 2020 byla uzavřena Smlouva o dílo na realizaci akce "Český Brod, Výměna 
vodovodních a kanalizačních armatur v ulici Žitomířské". V rámci této smlouvy se provádí 
výměna vodovodních a kanalizačních armatur v komunikaci, kterou rekonstruoval 
Středočeský kraj od křižovatky s ulicí Komenského po křižovatku s ulicí Na Vyhlídce. V 
průběhu stavebních prací z důvodů zjištění skutečného stavu vznikly vícepráce a méněpráce 
dle přiloženého Změnového listu č. 1. Vícepráce a méněpráce se týkají zejména úprav 
zemních prací, změn specifikací armatur a skutečného počtu použitých armatur. Z tohoto 
důvodu předkládáme Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, ve kterém jsou částky za vícepráce a 
méněpráce vyčísleny a upravena konečná cena díla dle skutečného provedení díla. Návrh 
Dodatku č. 1 k SoD a Změnový list č.1, jako i vlastní SoD, jsou přílohami materiálu RM. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 

Doporučujeme souhlasit s Dodatkem č. 1 k SoD. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

Dodatkem č. 1 k SoD se sníží cena díla o 31.915,75 Kč bez DPH.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 

Vybudovat nové a vyměnit a opravit stávající technicky nevyhovující vodovodní sítě. 
 
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. 275/2020 
Rada města 
 

I.      souhlasí 
 
   s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 202000076/OR ze dne 1. 6. 2020 s firmou 
1. SčV, a.s., Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, IČO: 47549793, DIČ: CZ47549793 na akci 
"Český Brod, Výměna vodovodních a kanalizačních armatur v ulici Žitomířské". Návrh 
dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 202000076/OR ze dne 1. 6. 2020. 
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Do obecné rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Bc. Nekolný poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 13:18 hod. 
  
 
  
 
 

 
 
 
 

Jakub Nekolný   Tomáš Charvát 

starosta města ověřovatel zápisu 
 


