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 Usnesení rady města ze dne 17. 3. 2021 

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn (anonymizovaný) 
 

z 9. řádné jednání rady města, která se konala ve středu 17. 3. 2021 od 16:00 hod formou 
videokonference 

 
 
101/2021 Podání žádosti o dotaci do Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje na EVVO. 
 
Rada města 
 
I. schvaluje 
podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora vzdělávacích a výukových programů a zajištění 
provozu Ekocentra Vrátkov“ ve výši 500.000 Kč z Programu 2021 pro poskytování dotací z 
rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a zavazuje 
se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 16,66 % z celkových nákladů projektu. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem žádosti o dotaci na projekt "Podpora 
vzdělávacích a výukových programů a zajištění provozu Ekocentra Vrátkov". 
 
 
102/2021 ZŠ Žitomířská - souhlas s čerpáním rezervního fondu 
 
Rada města 
 
souhlasí 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, 
okres Kolín, IČO: 46383506, s použitím finančních prostředků rezervního fondu výdejny ve 
výši 9.699,61 Kč na úhradu provozních nákladů spojených s ukončením provozu pod ZŠ 
Žitomířskou. 
 
 
103/2021 Schválení rozpočtů PO a závazných ukazatelů PO na rok 2021 
 
Rada města 
 
I. schvaluje 
ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací města Český Brod závazné ukazatele 
rozpočtů jednotlivých organizací na rok 2021 ve znění přílohy, která je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. souhlasí 
ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací města Český Brod se změnami závazných 
ukazatelů rozpočtů roku 2021 do výše 20 %, maximálně do výše 100.000 Kč u jedné 
položky, u všech příspěvkových organizací kromě Technických služeb Český Brod s tím, že 
celková výše schválených závazných ukazatelů se nezmění. O těchto změnách budou 
organizace po projednání a zapracování do rozpočtu změn závazných ukazatelů informovat 
Finanční odbor Městského úřadu Český Brod. 
 
III. souhlasí 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod se změnami 
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závazných ukazatelů rozpočtů roku 2021 do výše 20 %, maximálně do výše 200.000 Kč u 
jedné položky, s tím, že celková výše schválených závazných ukazatelů se nezmění. O 
těchto změnách bude organizace po projednání a zapracování do rozpočtu změn závazných 
ukazatelů informovat Finanční odbor Městského úřadu Český Brod. 
 
III. souhlasí 
ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací města Český Brod s přijímáním finančních 
darů příspěvkovými organizacemi v roce 2021 do výše 40.000 Kč od jednoho dárce s tím, že 
bude vedena evidence přijatých darů a doloženo jejich použití, vždy k datu roční závěrky.  
 
IV. souhlasí 
ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací města Český Brod s přechodným použitím 
finančních prostředků, které kryjí fondy příspěvkových organizací během kalendářního roku 
2021 s tím, že tyto stavy budou vždy k datu roční závěrky vyrovnány. 
 
V. schvaluje 
ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací města Český Brod odpisové plány 
jednotlivých organizací na rok 2021 ve znění přílohy, která je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení.  
 
 
104/2021 Schválení střednědobých rozpočtových výhledů PO na roky 2022-2024 
 
Rada města 
 
schvaluje 
ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací střednědobé rozpočtové výhledy 
příspěvkových organizací města Český Brod na roky 2022-2024 ve znění příloh, které jsou 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
 
105/2021 Žádost o prodloužení výpůjčky nebytových prostor v budově č. p. 620 - 
Regionální muzeum v Kolíně 
 
Rada města 
 
vyhlašuje záměr 
na výpůjčku nebytových prostor v budově č. p. 620, Žižkova ulice, Český Brod, dvě místnosti 
o celkové výměře 37,78 m2 v prvním patře budovy přímo naproti schodům, pro Regionální 
muzeum v Kolíně, p. o., IČO: 00410047, se sídlem Karlovo náměstí 8, 280 00 Kolín, na dobu 
určitou od 1. 5. 2021 do 28. 4. 2023 s možností výpovědi v zákonné výpovědní lhůtě. 
 
 
106/2021 Vyhodnocení nabídek na záměr - prodej železniční vlečky v areálu ZZN 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s prodejem železniční vlečky v areálu ZZN na na pozemku p. č. 172/3, 173/2, 709/6, 852/2 a 
709/4, vše v k. ú. Český Brod, zájemci Muzeum Dopravní Techniky, o. s., IČO: 26982862, se 
sídlem Ouvalova 915/14, 274 01 Slaný, za cenu 60.000 Kč. Délka vlečky je 263 metrů, délka 
kolejí cca 1.052 metrů, celková hmotnost kolejí 52.600 kg, počet pražců 789 kusů, materiál 
dřevo, beton, kov - většinou částečně poškozené. Podmínkou prodeje je demontáž celého 
kolejiště, odvoz materiálu včetně pražců a zarovnání terénu. 
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II. pověřuje 
odbor rozvoje přípravou kupní smlouvy mezi Muzeem Dopravní Techniky, o.s., IČO: 
26982862, se sídlem Ouvalova 915/14, 274 01 Slaný, a městem Český Brod na prodej 
železniční vlečky v areálu ZZN. 
 
 
107/2021 Stavební úpravy ulice Klučovská - 2. etapa: Š. K. 
 
Rada města 
 
pověřuje 
odbor rozvoje přípravou kupní smlouvy týkající se odkupu spoluvlastnického podílu na 
pozemku KN p. č. 637/29 ve výši id. 3/32 vzhledem k celku za cenu 200 Kč/m2 v obci Český 
Brod a k. ú. Liblice u Českého Brodu z vlastnictví Š. K. do vlastnictví města Český Brod. 
 
 
108/2021 Budoucí směna částí pozemků v k. ú. Český Brod (V. N.) 
 
Rada města 
 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením smlouvy budoucí směnné týkající se části 
pozemku st. 185 o výměře cca 51 m2 (dle situace), v budoucnu oddělena geometrickým 
plánem, který je ve vlastnictví Ing. V. N., za část pozemku KN p. č. 914/22 o výměře cca 51 
m2 (dle situace), v budoucnu oddělena geometrickým plánem, který po vypořádání 
vlastnických vztahů se Středočeským krajem bude v budoucnu ve vlastnictví města Český 
Brod, IČO 00235334. Všechny výše uvedené pozemky jsou v obci a k. ú. Český Brod. Rozdíl 
v hodnotách směňovaných pozemků bude bez finančního vyrovnání. Návrh smlouvy je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. doporučuje 
zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené 
smlouvy. 
 
 
109/2021 Výběr dodavatele VZ "Výstavba přechodů pro chodce v Českém Brodě a v 
Liblicích" 
 
Rada města 
 
I. bere na vědomí 
nabídky uchazečů podané ve veřejné zakázce Výstavba přechodů pro chodce v Českém 
Brodě a v Liblicích: 
1. DIS Praha s.r.o., IČO: 63674505, Dudkova 135, 199 00 Praha, cenová nabídka včetně 
DPH 688.601,35 Kč, 
2. AVE Kolín s.r.o., IČO: 25148117, Třídvorská 1501, 280 02 Kolín, cenová nabídka včetně 
DPH 815.465,37 Kč, 
3. KVS stavební, s.r.o., IČO: 28982703, Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9, cenová nabídka 
včetně DPH 1.137.009,44 Kč. 
 
II. bere na vědomí 
odstoupení společnosti DIS Praha s.r.o., IČO: 63674505, od účasti ve veřejné zakázce 
Výstavba přechodů pro chodce v Českém Brodě a v Liblicích. 
 
III. určuje 
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vítězem veřejné zakázky "Výstavba přechodů pro chodce v Českém Brodě a v Liblicích" 
společnost AVE Kolín s.r.o., IČO: 25148117, Třídvorská 1501, 280 02 Kolín, s cenovou 
nabídkou včetně DPH ve výši 815.465,37 Kč. 
 
IV. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností AVE Kolín s.r.o., IČO: 25148117, Třídvorská 
1501, 280 02 Kolín. Návrh smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
V. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
 
 
110/2021 Vybavení terénní základny Vrátkov - dodatek č. 1 - NOTABENE ART s.r.o. 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 202100027 se společností NOTABENE ART 
s.r.o., K Rozvodně 348, Praha 5 - Slivenec - 154 00, IČO: 29014263. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 1 ke kupní 
smlouvě. 
 
 
111/2021 Plán údržby VH majetku města Český Brod pro rok 2021 
 
Rada města 
 
bere na vědomí 
znění a souhrn plánu údržby VH majetku města Český Brod pro rok 2021, který je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
 
112/2021 Doplnění dokladů k výběru zhotovitele VZ Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a 
jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod 
 
Rada města 
 
bere na vědomí 
informaci o průběhu hodnocení nabídek uchazečů ve veřejné zakázce Nové vodní zdroje 
NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod. 
 
 
113/2021 Výběr zhotovitele VZ Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu 
Český Brod 
 
Rada města 
 
I. bere na vědomí 
nabídky účastníků ve veřejné zakázce Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu 
Český Brod: 
Metrostav a.s., IČO: 00014915, nabídková cena 32.884.687,65 Kč bez DPH, 
ZEPRIS s.r.o., IČO: 25117947, nabídková cena 39.190.298,19 Kč bez DPH, 
T4 Building s.r.o., IČO: 04352530, nabídková cena 35.404.970,18 Kč bez DPH, 
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Společnost vodojem Český Brod 2021, (LB 2000, s.r.o., VHZ – DIS, spol. s.r.o.), IČO: 
64618081, 46961445, nabídková cena 22.629.078,23 Kč bez DPH. 
 
II. rozhoduje 
o vyloučení účastníka zadávacího řízení „Společnost vodojem Český Brod 2021“ ve složení 
LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc, IČO: 64618081 a VHZ – DIS, spol. s. r.o., 
Mírová 25, 618 00 Brno, IČO: 46961445. Účastník je vyloučen v souladu s § 48 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro nesplnění zadávací podmínky 
stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci. Návrh rozhodnutí o vyloučení účastníka 
zadávacího řízení je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
III. rozhoduje 
o výběru dodavatele veřejné zakázky Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu 
Český Brod, a to uchazeče Metrostav a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – 
Libeň, IČO: 00014915, s nabídkovou cenou 32.884.687,65 Kč bez DPH. 
 
IV. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Metrostav a. s., se sídlem Koželužská 
2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČO: 00014915. Návrh smlouvy o dílo je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
 
V. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
 
 
114/2021 Vyhlášení VZ na činnosti TDS a KBOZP akce "Nový vodojem a rekonstrukce 
stávajícího vodojemu Český Brod" 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s vyhlášením veřejné zakázky "TDS a KBOZP na investiční akci Nový vodojem a 
rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod". Zadávací dokumentace je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. jmenuje 
hodnotící komisi výše uvedené veřejné zakázky ve složení:  
Mgr. Tomáš Klinecký, místostarosta města, 
Ing. Šárka Jedličková, vedoucí FO, 
Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí OR, 
Ing. Petr Čermák, odbor rozvoje,  
Ing. Lucie Tlamichová, projektový manažer OR. 
 
Náhradníci: 
Bc. Jakub Nekolný, starosta města,  
Petr Kostkan, investiční technik OR, 
Martina Jelínková, pracovník FO. 
 
III. pověřuje 
odbor rozvoje nezbytným upřesněním zadání a zajištěním případných dodatečných informací 
k výše uvedené veřejné zakázce. 
 
 
115/2021 Vyhlášení VZ na činnosti TDS a KBOZP akce "Intenzifikace ČOV Český Brod" 
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Rada města 
 
I. souhlasí 
s vyhlášením veřejné zakázky "TDS a KBOZP na investiční akci Intenzifikace ČOV Český 
Brod". Zadávací dokumentace je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. jmenuje 
hodnotící komisi výše uvedené veřejné zakázky ve složení:  
Mgr. Tomáš Klinecký, místostarosta města, 
Ing. Šárka Jedličková, vedoucí FO, 
Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí OR, 
Ing. Petr Čermák, odbor rozvoje,  
Ing. Lucie Tlamichová, projektový manažer OR. 
 
Náhradníci: 
Bc. Jakub Nekolný, starosta města,  
Petr Kostkan, investiční technik OR, 
Martina Jelínková, pracovník FO. 
 
III. pověřuje 
odbor rozvoje nezbytným upřesněním zadání a zajištěním případných dodatečných informací 
k výše uvedené veřejné zakázce.  
 
 
116/2021 Výroční zpráva městské policie 
 
Rada města 
 
schvaluje 
výroční zprávu Městské policie Český Brod za rok 2020. 
 
 
117/2021 Doporučení schválení dohody o narovnání s V. P. 
 
Rada města 
 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením dohody o narovnání mezi městem Český Brod a 
paní V. P. Návrh dohody o narovnání je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. doporučuje 
zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené 
dohody o narovnání. 
 
 
118/2021 Zdravotní klauni - žádost o poskytnutí finančního příspěvku 
 
Rada města 
 
zamítá 
žádost neziskové organizace Zdravotní klauni, o. p. s., IČO 26547953, se sídlem Paříkova 
355/7, 190 00 Praha 9, o poskytnutí finančního příspěvku. 
 
 
119/2021 Aktualizace pravidel pro publikování v Českobrodském zpravodaji 
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Rada města 
 
schvaluje 
pravidla pro publikování v Českobrodském zpravodaji. Návrh pravidel je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Jakub Nekolný   Tomáš Klinecký 

starosta města místostarosta města 
 


