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 Usnesení rady města ze dne  22.04.2020 

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn (anonymizovaný) 
 

z 11. řádného jednání rady města, která se konala ve středu 22.04.2020 od 09:00 hod   
formou videokonference  

  
 
 
 
 
172/2020 Prodej části pozemku (J. R. a M. R.) 
 
Rada města  
 
doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod zamítnout žádost manželů J. R. a M. R. o odkoupení části 
pozemku KN p.č. st. 353/1 v obci a k.ú. Český Brod z vlastnictví Města Český Brod. 
  
 
 
 
173/2020 Prodej bytové jednotky č. 1393/18 v ul. Kounická 1393, Český Brod 
 
Rada města  
 
doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod souhlasit s uzavřením kupní smlouvy o prodeji podílu ve 
výši 51/100 na bytové jednotce č. 1393/18 ul. Kounická č.p. 1393 Český Brod za cenu 
144.779 Kč dle schválených pravidel privatizace č. 7 předem určenému zájemci, nájemci 
B.U. Jednotka č. 1393/18 - byt - vymezený podle občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 
2088 – zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1393 – bytový dům, spolu s podílem 
ve výši 356/7489 na společných částech nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod.  Návrh 
smlouvy je nedílnou součástí originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
 
 
174/2020 Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby RD na parc. č. 182/26 v k.ú. 
Štolmíř 
 
Rada města  
 
souhlasí 
s podáním odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje proti rozhodnutí č. MUCB 
13805/2020, kterým odbor výstavby a územního plánování schvaluje stavební záměr 
rodinného domu, žumpy a zpevněné plochy na pozemku parc. č. 182/26 v k.ú. Štolmíř. 
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175/2020 Žádost o odložení úhrady příspěvku na infrastrukturu (V. P.) 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o příspěvku na infrastrukturu s paní V. P. s tím, že částka 312 000 Kč 
bude hrazena ve 2 splátkách, a to, že minimálně 10% celkové částky tj. 31 200 Kč bude 
uhrazeno před podpisem smlouvy, zbývajících maximálně 90% tj. 280 800 Kč bude 
uhrazeno do 6 měsíců od podpisu smlouvy. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu 
tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
 
 
176/2020 Český Brod, Stavební úpravy komunikace a chodníků v ulici Pod Velkým 
vrchem - Dodatek č.1 k SoD 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 201900323/OR ze dne 20.12.2019 s firmou 
CE-DA servis, s.r.o., Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek, IČO: 06184502, DIČ: 
CZ06184502 na akci "Český Brod, Stavební úpravy komunikace a chodníků v ulici Pod 
velkým vrchem". Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 201900323/OR ze dne 20.12.2019. 
  
 
 
177/2020 Dodatek č. 2 ke Sod č. 201900287 Berdychová - Rekonstrukce oplocení 
multifunkčního hřiště TJ Liblice 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 201900287-OR se zhotovitelem Markétou 
Berdychovou, IČO: 87759993. Předmětem dodatku je snížení smluvní ceny v důsledku 
skutečně dodaného materiálu a provedených prací. Návrh dodatku je přílohou originálu 
zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného Dodatku č. 2 
ke Smlouvě o dílo č. 201900287-OR. 
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178/2020 Vyhlášení VZ "Český Brod, ul. Hřbitovní - Oprava hřbitovní zdi, strana 
severní" 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu "Český Brod, ul. Hřbitovní - Oprava hřbitovní 
zdi, strana severní ", za předpokladu jejího schválení zastupitelstvem města Český Brod. 
Zadávací dokumentace je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. jmenuje 
hodnotící komisi výše uvedené veřejné zakázky ve složení: 
členové: Mgr. H. Dočkalová, Ing. K. Zajíček, Ing. Š. Jedličková, L. Farkasová, Ing. M. Kruliš, 
náhradníci: Bc. J. Nekolný, M. Jelínková, Ing. L. Tlamichová. 
  
  
179/2020 Záměr na výpůjčku movitého majetku na B+R - vyhodnocení 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitého majetku umístěného na parkovišti B+R, Český 
Brod mezi Městem Český Brod a paní Vladimírou Pažoutovou, Auto Moto Velo, IČO: 
11269158 se sídlem Suvorovova 136, na dobu určitou od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2021. Návrh 
smlouvy je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
 
180/2020 Ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor Městská knihovna p. o. 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení výpůjčky nebytových prostor ke dni 30. 4. 2020 mezi 
Městem Český Brod a Centrem pro vzdělání, informace a kulturu p. o., IČO: 046390472. 
Návrh dohody je přílohou k originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené dohody o 
ukončení výpůjčky. 
  
 
181/2020 Nákup elektřiny pro město a jeho příspěvkové organizace na následující 
období 
 
Rada města  
 
I. bere na vědomí 
přehled variant možného postupu nákupu elektřiny veřejným zadavatelem a podané nabídky 
dle jednotlivých variant. 
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II. souhlasí 
s nákupem elektrické energie pro město Český Brod a jeho příspěvkové organizace na 
období dvou let 2021-2022. 
 
  
III. souhlasí 
s nákupem elektrické energie pro město Český Brod a jeho příspěvkové organizace 
prostřednictvím komoditní burzy  - JŘBU dle § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Zákon o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
  
 
IV. určuje 
vítězem poptávky komoditní burzu POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE), 
IČO: 27865444, se sídlem Rybná 14, 110 05  Praha 1. 
  
 
V. souhlasí 
s uzavřením účastnické smlouvy (smlouva o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu 
PXE pro konečné zákazníky – odběratele) na dobu neurčitou s komoditní burzou POWER 
EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE), IČO: 27865444, se sídlem Rybná 14, 110 05  
Praha 1. 
  
 
VI. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem účastnické smlouvy (smlouva o 
vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky – odběratele) s 
výše jmenovanou společností. 
  
 
VII. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejných zakázek dle ZVZ mezi městem 
Český Brod a jeho příspěvkovými organizacemi. 
  
 
VIII. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem Smlouvy o centralizovaném 
zadávání veřejných zakázek mezi městem Český Brod a jeho příspěvkovými organizacemi. 
  
 
 
182/2020 Obnova pomníku Prokopa Holého - přijetí dotace za Stř. kraje 
 
Rada města  
 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod souhlasit s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje, 
Fondu kultury a obnovy památek na Obnovu pomníku Prokopa Holého ve výši 275.154 Kč. 
 
  
II. doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod souhlasit s realizací 1. a 2. etapy projektu Obnova pomníku 
Prokopa Holého.  
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183/2020 Dohoda o investičním příspěvku na infrastrukturu - mikropivovar Štolmíř 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dohody o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 31.100 Kč mezi Městem 
Český Brod a M’am’aloca o.p.s , se sídlem Havelská 3, 282 01 Štolmíř, IČO: 26662159, s 
tím, že finanční příspěvek městu bude uhrazen žadateli před podpisem této dohody. Dohoda 
je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené dohody. 
 
  
 
184/2020 Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku _Základní škola a Praktická 
škola, Český Brod 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku se Základní školou a Praktickou 
školou, Český Brod, Žitomířská 1359, příspěvková organizace Středočeského kraje, se 
sídlem Český Brod, Žitomířská 1359, zastoupená Mgr. Marií Šnajdrovou, ředitelkou školy.  
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené partnerské 
smlouvy. 
  
 
 
185/2020 Schválení přílohy č. 1 ke zřizovací listině CVIK (Centrum vzdělávání, 
informací a kultury) 
 
Rada města  
 
doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod schválit přílohu č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace Centrum vzdělávání, informací a kultury, IČO:46390472, se sídlem náměstí 
Arnošta z Pardubic 1, 282 01 Český Brod. Příloha č. 1 ke zřizovací listině je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
  
 
 
186/2020 Zápis z jednání komise životního prostřední ze dne 20.02.2020 
 
Rada města  
 
I. nesouhlasí 
s použitím látky Stutox II na hubení hrabošů polních na pozemcích ve vlastnictví města 
Český Brod. 
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II. doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod nesouhlasit s použitím látky Stutox II na hubení hrabošů 
polních na pozemcích v katastrálních územích Český Brod, Liblice u Českého Brodu a 
Štolmíř. 
  
 
III. ukládá 
Městskému úřadu Český Brod připravit dodatky stávajících pachtovních smluv s doplněním 
zákazu použití látky Stutox II na hubení hrabošů a do nově připravovaných pachtovních 
smluv zakotvit zákaz použití látky Stutox II na hubení hrabošů. 
  
 
IV. pověřuje 
vedení města zpracováním textu dopisu vyjadřujícího nesouhlas rady města Český Brod s 
užíváním látky Stutox II na hubení hrabošů a odesláním dopisu Ministerstvu zemědělství ČR. 
 
  
V. pověřuje 
Městský úřad Český Brod informovat veřejnost o problematice užívání látky Stutox II na 
hubení hrabošů. 
  
 
 
VI. ukládá 
odboru životního prostředí a zemědělství komplexně zpracovat problematiku používání 
toxických látek a jedů v zemědělství a předložit k projednání orgánům města. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jakub Nekolný   Tomáš Klinecký 

starosta města místostarosta města 

 


