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Město Český Brod 
Zápis (anonymizovaný) 

9. řádné jednání rady města, konané dne 
17. března 2021 v 16:00 hod. 

formou videokonference 
 
Přítomni: Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Tomáš Klinecký, Mgr. Pavel Janík, Ing. Filip Ulík, 
Ing. Milan Majer, Tomáš Charvát, Pavel Kvasnička 
 
Omluveni: 
 
Přítomni přizvaní: JUDr. Jana Marková - právnička města, Ing. Aleš Kašpar - 
tajemník MěÚ, Ing. Šárka Jedličková - vedoucí FO, Mgr. Hana Dočkalová - vedoucí 
OR, Bc. Martina Fejfarová, DiS. – vedoucí odboru OSVŠ, Pavel Ehrlich - koordinátor 
EVVO 
 
Předsedající: Jakub Nekolný 
 
Zapsal: Štěpán Korenec 
 
Příloha zápisu: Usnesení rady města č. 101/2021 - 119/2021 
 
Volební komise: 
 
Návrhová komise: 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Filip Ulík 
 
Zahájení (16:00 hod) – pan starosta Bc. Jakub Nekolný zahájil 9. řádnou schůzi RM 
a přivítal přítomné členy RM. Jednání proběhlo formou videokonference přes Skype. 
Pan starosta konstatoval, že je přítomno všech sedm radních, tudíž je zasedání 
usnášeníschopné. 
 
Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelem dnešního zápisu je Š. Korenec. 
 
Bc. Nekolný se dotázal radních, zda má někdo připomínky k dnešnímu programu, na 
kterém je předloženo 20 bodů a informací. 
 
Byla otevřena diskuse k navrženému programu jednání, z níž nevyplynul návrh na 
jeho změnu. 
 
Pan starosta tedy ukončil diskusi k programu a nechal hlasovat o předloženém 
programu jednání. 
 
Schválení programu jednání. 
Schváleno  Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Jmenování ověřovatele zápisu – ověřovatelem dnešního zápisu je Ing. Filip Ulík. 
Schváleno  Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Zápisy z předcházejících jednání rady města byly ověřeny. 
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Program pro - 9. řádné jednání rady města 
 
1. Podání žádosti o dotaci do Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje na EVVO. 
2. ZŠ Žitomířská - souhlas s čerpáním rezervního fondu 
3. Schválení rozpočtů PO a závazných ukazatelů PO na rok 2021 
4. Schválení střednědobých rozpočtových výhledů PO na roky 2022-2024 
5. Žádost o prodloužení výpůjčky nebytových prostor v budově č. p. 620 - Regionální 
muzeum v Kolíně 
6. Vyhodnocení nabídek na záměr - prodej železniční vlečky v areálu ZZN 
7. Stavební úpravy ulice Klučovská - 2. etapa: Š. K. 
8. Budoucí směna částí pozemků v k. ú. Český Brod (V. N.) 
9. Výběr dodavatele VZ "Výstavba přechodů pro chodce v Českém Brodě a v 
Liblicích" 
10. Vybavení terénní základny Vrátkov - dodatek č. 1 - NOTABENE ART s.r.o. 
11. Plán údržby VH majetku města Český Brod pro rok 2021 
12. Doplnění dokladů k výběru zhotovitele VZ Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich 
napojení na veřejný vodovod města Český Brod 
13. Výběr zhotovitele VZ Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český 
Brod 
14. Vyhlášení VZ na činnosti TDS a KBOZP akce "Nový vodojem a rekonstrukce 
stávajícího vodojemu Český Brod" 
15. Vyhlášení VZ na činnosti TDS a KBOZP akce "Intenzifikace ČOV Český Brod" 
16. Výroční zpráva městské policie 
17. Doporučení schválení dohody o narovnání s V. P. 
18. Zdravotní klauni - žádost o poskytnutí finančního příspěvku 
19. Aktualizace pravidel pro publikování v Českobrodském zpravodaji 
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1. Podání žádosti o dotaci do Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje na EVVO. 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Do 18. 3. 2021 je možné podávat žádosti o dotaci do Programu 2021 pro 
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální 
vzdělávání, výchovu a osvětu. V rámci plnění povinné udržitelnosti projektu 
financovaného z IROP, kterým byly nastaveny podmínky pro provoz Ekocentra 
Vrátkov, se jeví jako velmi vhodné, získat touto formou prostředky na provoz 
ekocentra pro další roky. Podmínky programu nenastavují minimální výši 
spolufinancování. Je však doporučeno nastavit cca 15 % z důvodu vyššího 
bodového zisku při hodnocení žádosti. Spolufinancování je plánováno z příspěvků 
škol, tj. prostřednictvím plateb za účastníka programu. Je připravena k podání žádost 
na „Podpora vzdělávacích a výukových programů a zajištění provozu ekocentra 
Vrátkov“ v maximální výši 500.000 Kč, která by pokryla náklady na poloviční úvazek 
koordinátora činností střediska po dobu 12 měsíců, dále osobní náklady na lektory, 
režijní a další nezbytné provozní náklady.  

V příloze přikládáme metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím 
veřejnoprávní smlouvy a dále věcný popis projektu, položkový rozpočet a časový 
harmonogram realizace projektu. 

2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OSVŠ doporučuje RM schválení podání této žádosti o dotaci. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 

Rok 2021 2022 CELKEM 

Příjmy Dotace 
Středočeský 
kraj  

500 000  500 000 

Příspěvky 
účastníků 

 100 000 100 000 

Příjmy celkem  500 000 100 000 600 000 

Výdaje celkem  100 000 500 000 600 000 

Rozdíl/Spoluúča
st města  

- 400 000 + 400 000 0 

 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
V souladu se Strategickým plánem města Český Brod do r. 2022: 
Cíl: 8.5.3 Realizovat společné projekty v oblasti vzdělávání. 
 
V souladu s Lokální strategií rozvoje výchovy a vzdělávání ve správním obvodu 
ORP Český Brod do r. 2025: 
Strategický cíl: 1-III Rozvíjet mimoškolní činnosti včetně celoživotního vzdělávání. 
 
V souladu s Místním akčním plánem výchovy a vzdělávání ve správním obvodu 
ORP Český Brod: 
Priorita VI.: Rozvíjet mimoškolní a neformální vzdělávání, Cíl VI.3: Zvyšovat nabídku 
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a rozmanitost kroužků včetně polytechnického vzdělávání a rozvoj pohybových aktivit 
dětí,   
Cíl VI.3: Zvyšovat nabídku a rozmanitost kroužků včetně polytechnického vzdělávání 
a rozvoj pohybových aktivit dětí. 

Aktivita. VI.3 C2: Vybudování základny pro environmentální výchovu ve Vrátkově. 

5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Netýká se tohoto bodu. 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
K připomínkám p. Mgr. P. Janíka - vyjádření p. Ing. Soukupové: 
 
Ad 1) Město je vlastníkem základny na Vrátkově, dle podmínek investiční dotace ji 5 
let po dokončení nemůže pronajímat, ale naopak ji má využívat pro volnočasové 
vzdělávání především v environmentální oblasti. Lépe se městu bude dařit najít 
osoby či organizace, které toto zajistí za peníze, než z nadšení pro věc či ze své 
vlastní dotace. Zároveň je vhodné tuto činnost koordinovat. Předkládaný materiál toto 
umožňuje, žádaná položka na služby je v souladu se závěry jednání 9. ZM z 22. 1. 
2020 - zajistit činnost především externími službami. 
 
Ad 2) Podmínkou grantu není certifikace EVVO (grant jsme dostali i vloni). 
Samozřejmě, že je naším dlouhodobým cílem tuto certifikaci, podobně jako Muzeum 
Říčany a Ekocentrum Huslík, získat. To však bude možné, až činnost na Vrátkově 
začne, k čemuž předložený grant může významně pomoci.  
 
Ad 3) Výběrové řízení na pracovníky můžeme vyhlašovat ve chvíli, kdy na ně máme 
peníze. Pokud tyto získáme, můžeme takové vyhlásit, i když nemusí mít charakter 
VŘ na úředníka MěÚ.  
 
K připomínkám se vyjádřil rovněž p. Mgr. Ehrlich: 
 
Ad 1) V zápise z 9. ZM jsem nenašel žádnou zmínku o tom, že by se nemělo žádat o 
dotaci ze SK.  
Ad 2) Certifikaci poskytovatelů environmentální výchovy nemá žádná škola v 
Českém Brodě ani jinde v ČR. 
Ad 3) Zákon o úřednících v § 7 odst. 1 písm. b) stanoví, že: „výběrové řízení je 
podmínkou pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou úředníka zařazeného…“ 
Lektoři (včetně mne) nejsou úředníky, ani nejsou přijímáni na dobu neurčitou.  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru sociálních věcí a školství. 

Bc. Fejfarová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 

Následně byla otevřena diskuse. 

Ing. Majer se vyjádřil k administraci vypořádání s připomínkami. 

Mgr. Klinecký navrhnul úpravu usnesení, kdy by preferoval podobu „RM souhlasí se 
závazkem“ namísto „RM se zavazuje“. 

http://9.zm/
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Bc. Fejfarová uvedla, že navržená formulace vyplývá ze vzoru poskytovatele dotace. 

Bc. Nekolný tak uzavřel, že by se v tomto případě držel původního návrhu. 

 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 101/2021 
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". 
 
 
2. ZŠ Žitomířská - souhlas s čerpáním rezervního fondu 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě žádosti ZŠ Žitomířská je předložen návrh na projednání a souhlas s 
použitím částky ve výši 9.699,61 Kč z rezervního fondu na úhradu provozních výdajů 
výdejny, která svou činnost pod ZŠ Žitomířská skončila k 28. 2. 2021. 
Stav rezervního fondu ke dni žádosti u výdejny je 67.000 Kč. 
Žádost je přílohou. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
FO doporučuje ke schválení. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Jedná se o vlastní prostředky PO. 
 
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 předal slovo vedoucí finančního odboru. 

Ing. Jedličková shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 

Následně byla otevřena diskuse. 

 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 102/2021 
Rada města 
 
 
I.      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. 
  
 
3. Schválení rozpočtů PO a závazných ukazatelů PO na rok 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě schváleného rozpočtu na rok 2021, jehož součástí je stanovení ročních 
provozních příspěvků pro zřizované příspěvkové organizace, je předložen návrh na 
stanovení závazných ukazatelů rozpočtů jednotlivých příspěvkových organizací na 
rok 2021.  
Další částí návrhu usnesení je souhlas se změnami závazných ukazatelů během 
roku do výše 20% a do maximální výše 100.000 Kč v jedné položce a u TS města 
Český Brod do maximální výše 200.000 Kč v jedné položce. Jedná se o souhlas s 
převáděním mezi jednotlivými položkami do této omezené výše. Uvedené změny do 
limitu budou projednány s finančním odborem a zapracovány do rozpočtu po 
změnách příslušné organizace. Tímto jsou posíleny pravomoce jednotlivých ředitelů 
organizací. Požadované změny nad uvedený limit budou nadále předmětem 
schvalování zřizovatelem. 
Pozn:  
U TS města Český Brod - splátky investičních úvěrů - jistiny  budou 
v roce 2021 ve výši 1.115.018 Kč - schválen investiční příspěvek ve 
výši 1.150.000 Kč.  
Součástí návrhu usnesení je udělení souhlasu s přijímáním finančních darů do výše 
40.000 Kč. Povinností organizace je tento souhlas mít před přijetím každého daru, 
tímto se umožní organizaci přijímat dary průběžně během roku, aniž by bylo nutné 
každý schvalovat jednotlivě. Tento souhlas je schvalován opakovaně a organizace 
plní podmínky stanovené usnesením. Souhlas s přijetím daru nad uvedený limit je 
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nadále předmětem samostatného schvalování. 
Další částí návrhu usnesení je souhlas s přechodným čerpáním finančních 
prostředků na běžných účtech organizace, které kryjí fondy organizace. 
Návrhy rozpočtů PO byly řádně zveřejněny na úřední desce zřizovatele. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
FO doporučuje souhlasit s uvedenými návrhy. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výše ročního provozního příspěvku je součástí rozpočtu na rok 2021 a v případě 
využití limitu na povolené přesuny se celková výše provozního příspěvku nezmění.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí finančního odboru. 

Ing. Jedličková shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. Jedná se o 
periodickou záležitost. K uvedenému přehledu doplnila příkladmé detaily. 

Bc. Nekolný dále uvedl, že navržená podoba představuje snahu o posílení finanční 
autonomie příslušných organizací. 

Následně byla otevřena diskuse. 

 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 103/2021 
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 
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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 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. 
  
 
 
IV.      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.  
  
 
 
V.      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. 
  
 
 
VI.      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.  
 
 
4. Schválení střednědobých rozpočtových výhledů PO na roky 2022-2024 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dle zákona č. 250/2000 Sb., zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
jsou zpracovány a předloženy k projednání střednědobé rozpočtové výhledy 
příspěvkových organizací města Český Brod. Tyto výhledy vychází z již schváleného 
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střednědobého rozpočtového výhledu zřizovatele, který byl schválen 10. 2. 2021 
Zastupitelstvem města Český Brod. V navržených výhledech je zapracováno 
zajištění financování organizací na roky 2022-2024. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje schválit. 
 
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  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 

 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 104/2021 
Rada města 
 
 
I.      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. 
 
 
5. Žádost o prodloužení výpůjčky nebytových prostor v budově č. p. 620 - 
Regionální muzeum v Kolíně 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Na podatelně města byla zaevidována žádost s č. j. MUCB 12800/2021 ze dne 5. 3. 
2021. Jedná se o žádost Regionálního muzea v Kolíně, Karlovo náměstí 8, 280 02 
Kolín, IČO: 00410047, na prodloužení výpůjčky nebytových prostor. Regionální 
muzeum v Kolíně uzavřelo s městem Český Brod smlouvu o výpůjčce nebytových 
prostor v prvním patře budovy č. p. 620, Žižkova ulice - areál nemocnice, Český 
Brod, jedná se o dvě místnosti celkové výměře 37,78 m2. Jde již o druhou smlouvu, 
první ev. č. 201800330 byla uzavřena na dobu od 8. 11. 2018 do 30. 4. 2020, druhá 
smlouva ev. č. 2020000176 na dobu od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2021. V první žádosti 
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muzeum uvádí jako důvod uložení sbírek rekonstrukci Podlipanského muzea, ve 
druhé žádosti uvádí, že rekonstrukce nebyla ještě ukončena. Ve třetí žádosti 
Regionální muzeum v Kolíně žádá o prodloužení doby výpůjčky výše uvedených 
nebytových prostor od 1. 5. 2021 do 28. 4. 2023. Důvodem je to, že stav a kapacita 
prostor pro uložení sbírkových předmětů v budově Podlipanského muzea nejsou 
dosud odpovídajícím způsobem vyřešeny. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
V případě, že RM nemá s nebytovými prostory v prvním patře jiné záměry, 
doporučuje OR vyhlásit záměr na výpůjčku nebytových prostor. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nejsou, jedná se o výpůjčku. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Mgr. Klinecký diskutoval navrhovanou délku prodloužení. Upravil by smlouvu 
ohledně možnosti výpovědi. Při takové úpravě by nebylo nutné měnit navrhovanou 
podobu usnesení. 
Bc. Nekolný dovysvětlil, že předmětné prostory nemají aktuální možnost dalšího 
využití s ohledem na probíhající dlouhodobější stavební úpravy. Z tohoto důvodu by 
se nebál prodloužit výpůjčku o dva roky. Zdůraznil dobré vztahy s muzeem a i proto 
by dle jeho přesvědčení bylo případné dřívější ukončení výpůjčky možné řešit 
dohodou. Možnost smluvního zakotvení se však nebránil. Obrátil se na JUDr. 
Markovou ohledně právního zabezpečení této otázky. 
JUDr. Marková uvedla, že smlouvu lze doplnit o možnost výpovědi bez udání důvodu 
se lhůtou tři měsíce. 
Bc. Nekolný uzavřel, že smlouva tedy bude upravena dle výše uvedeného, 
protistrana nebude mít výhrady. Usnesení tak zůstává beze změny. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 105/2021 
Rada města 
 
 
I.      vyhlašuje záměr 
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   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.  
 
 
6. Vyhodnocení nabídek na záměr - prodej železniční vlečky v areálu ZZN 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
RM vyhlásila na svém jednání dne 17. 2. 2021 svým usnesení č. 68/2021 záměr na 
prodej železniční vlečky v areálu ZZN z majetku města Český Brod. V majetku je 
podle kupní smlouvy zařazeno jako svršek železniční vlečky v hodnotě 162.442 Kč a 
spodek železniční vlečky v hodnotě 236.225 Kč. Vedení města před časem oslovil 
pan Milan Kokstein, prezident Muzea Dopravní Techniky, o. s., IČO: 26982862 (viz 
příloha). Pan Kokstein představil vizi muzea zachránit a odkoupit bývalé depo 
Choceň a další aktivity. Pro své muzeum potřebují kolejiště, na kterém by 
představovali zachráněná železniční vozidla návštěvníkům, proto oslovil město s 
prosbou o odprodej jeho železniční vlečky. Na základě zájmu nechalo město 
vypracovat znalecký posudek na hodnotu vlečky, který je v příloze. Podle znaleckého 
posudku je teoretická hodnota materiálu železniční vlečky 304.206 Kč. Tato cena je 
odhad za odprodej do sběrny druhotných surovin, otázkou je, kolik by město stála 
samotná demontáž a odvoz materiálu, následná ekologická likvidace dřevěných 
pražců a další náklady s tím spojené. Je možné, že by převýšily výnos z prodeje 
materiálu do sběru. Závěr znalce - doporučuje odprodat stávající část kolejiště za 
dohodnutou symbolickou cenu a tím se zbavit všech vícenákladů spojených s 
odstraňováním kolejiště bez výrazného ekonomického zisku.  
Na základě tohoto znaleckého posudku se RM rozhodla vyhlásit výše zmíněný 
záměr bez udání ceny, podmínkou prodeje je demontáž celého kolejiště, odvoz 
materiálu včetně pražců a zarovnání terénu. Hodnotícími kritérii jsou nabídnutá cena 
a způsob využití získaného materiálu, uchazeč má současně doložit zkušenosti s 
plánovaným způsobem využití. 
Záměr byl řádně vyvěšen na úřední desce dne 24. 2. 2021 a sejmut 12. 3. 2021. Do 
data sejmutí byla na podatelně města evidována jedna obálka s nabídkou č. j. MUCB 
13618/2021. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR navrhuje podle obsahu nabídky vyhodnotit, zda nabídka splňuje zadaná kritéria. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Případný výnos z prodeje bude příjmem na hospodářském středisku bytové 
hospodářství. 
 
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 předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena jediná doručená nabídka, jejíž obsah byl radním přečten a 
pro kontrolu současně zaslán emailem z důvodu obsáhlých doplňujících informací, 
které byly k nabídce připojeny a které se týkaly zejména účelu plánovaného využití. 
Následně byla otevřena diskuse. 

 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o doplněném návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 106/2021 
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. 
  
 
 
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 . 
  
 
7. Stavební úpravy ulice Klučovská - 2. etapa: Š. K. 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Odbor rozvoje připravuje akci "Stavební úpravy ulice Klučovská – 2. etapa".  
Jedním z dalších pozemků, který dosud není majetkově vypořádán, je podíl pozemku 
3/32 vzhledem k celku u pozemku KN p. č. 637/29, ostatní plocha, o celkové výměře 
214 m2 v obci Český Brod a k. ú. Liblice u Českého Brodu. 
Vlastník podílu pozemku byl do konce loňského roku veden v katastru nemovitostí 
jako nedostatečně určitě označený vlastník. Přehled těchto vlastníků je přes Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových zasílán k vyvěšení na úřední desky obcí, 
aby se osoby mohly přihlásit o své pozemky, případně o pozemky svých (zemřelých) 
příbuzných. Po uplynutí lhůty 10 let propadnou nevyjasněná vlastnictví nemovitostí 
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do vlastnictví státu. U tohoto podílu došlo k dořešení několika dědických řízení a 
novým vlastníkem podílu pozemku je paní Š. K. 
Zbývající podíly pozemku 637/29 odkoupilo Město Český Brod od původních 
vlastníků v roce 2016. 
Paní Š. K. je ochotna podíl pozemku do vlastnictví města Český Brod prodat za cenu 
k jednání 250-300 Kč/m2, nejnižší cenu nabízí ve výši 200 Kč/m2 vzhledem k velkým 
výdajům při otevírání dědických řízení. Při ceně 200 Kč/m2 by celková kupní cena 
činila 4.000 Kč (20 m x 200 Kč).  
Žádáme radu města o určení kupní ceny. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje radě města pověřit odbor rozvoje přípravou kupní smlouvy 
týkající se odkupu podílu pozemku . 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Kupní cena bude hrazena z rozpočtu města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy s doplněním, že 
materiál souvisí s dlouhodobou snahou města o odkup pozemků pro účely 
stavebních úprav. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 107/2021 
Rada města 
 
 
I.      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. 
  
 
8. Budoucí směna částí pozemků v k. ú. Český Brod (V. N.) 
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1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V rámci přípravy realizace akce "Český Brod - Žižkova ulice" a prověření skutečných 
hranic pozemků dotčených stavbou proběhla jednání s panem Ing. xxxxxxxx, 
majitelem pozemku KN p. č. st. 185 v obci a k. ú. Český Brod, za účelem vhodného 
vypořádání s tímto pozemkem. Část pozemku KN p. č. st. 185 zasahuje do veřejných 
ploch chodníků a komunikací v ulici Na Louži. Pro uvažované budoucí stavební 
úpravy v ulici Na Louži a dotčených částí pozemku KN p. č. st. 185 bylo na jednáních 
navrženo, že dojde ke směně části pozemku KN p. č. st. 185 zasahující do ploch 
chodníků a komunikací za pozemek o stejné výměře v Žižkově ulici, nyní odhadem 
cca 51 m2. Geometrický plán rozdělení pozemku zpracovává pan Ing. xxxxxxxx. 
Žádost o rozdělení pozemku st. 185 na stavebním úřadě a geometrický plán zařizuje 
a hradí pan Ing. V. Novák. Pro budoucí směnu těchto pozemků bude nutné po 
realizaci stavby "Český Brod - Žižkova ulice" provést majetkové narovnání částí 
pozemku KN p. č. 914/22 mezi Středočeským krajem a městem Český Brod podle 
skutečně provedených stavebních objektů a ploch určení. 
Rada města usnesením č. 34/2021 ze dne 27. 1. 2021 doporučila Zastupitelstvu 
města Český Brod souhlasit s uzavřením smlouvy budoucí směnné části pozemku st. 
185, k. ú. Český Brod, z vlastnictví p. Ing. V. N., do vlastnictví města Český Brod, 
IČO: 00235334, a části pozemku parc. č. 914/22, k. ú. Český Brod, z budoucího 
vlastnictví města Český Brod, IČO: 00235334, do vlastnictví Ing. V. N. Návrh 
smlouvy je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení, dále doporučila 
Zastupitelstvu města pověřit starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 
podpisem výše uvedené smlouvy. 
Z důvodu přehodnocení řádného právního postupu bude vhodnější ještě před 
podpisem smlouvy budoucí o směně části pozemků vyhlásit záměr na směnu 
pozemků. 
Rada města usnesením č. 70/021 ze dne 17. 2. 2021 revokovala usnesení Rady 
města Český Brod č. 34/2021 ze dne 27. 1. 2021 a vyhlásila záměr na budoucí 
směnu pozemků: část pozemku KN p. č. 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. Přesná výměra budoucí 
směny pozemků bude dle skutečně oddělené parc. č. st. 185. Všechny výše uvedené 
pozemky jsou v obci a k. ú. Český Brod. Rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků 
bude bez finančního vyrovnání. 
Záměr je na úřední desce vyvěšen 24. 2. 2021-13. 3. 2021. Zatím nebyly přijaty 
žádné námitky. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje radě města doporučit zastupitelstvu města souhlasit s 
uzavřením smlouvy budoucí. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Bez finančního plnění. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
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6) Vypořádání s připomínkami 
Stavební povolení Český Brod - Žižkova ulice na objekty Komunikace je prodlouženo 
s nabytím právní moci ze dne 24. 2. 2021. K prodloužení stavebního povolení se 
vyjadřují účastníci a orgány, jejichž vyjádření je po platnosti. Alespoň zatím dle 
konzultací se stavebním úřadem. Obdobně končí SP na objekty V+K 7. 9. 2019 a 
bude nutné prodloužit SP na Odboru živ. prostředí a zemědělství. 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. Vysvětlila, že 
materiál je předložen opakovaně, neboť procesně mu muselo předcházet vyhlášení 
záměru. 
Následně byla otevřena diskuse. 

 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 108/2021 
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. 
 
 
9. Výběr dodavatele VZ "Výstavba přechodů pro chodce v Českém Brodě a v 
Liblicích" 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
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Rada města vyhlásila dne 10. 2. 2021 veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce spočívající ve výstavbě přechodů pro chodce v ulici Tuchorazská a 
navazujícího přechodu v ulici K Dolánkám v Českém Brodě a přechodů pro chodce v 
ulici Školní a Bylanská v Českém Brodě, v městské části Liblice. Nově vybudované 
přechody budou osvětleny a označeny vodorovným a svislým dopravním značením. 
Předpokládaná cena zakázky byla 820.000 Kč bez DPH (992.200 Kč včetně DPH). 
Hodnotícím kritériem byla cena.  
Cenovou nabídku předložily 3 společnosti, 2 společnosti se z účasti ve veřejné 
zakázce omluvily. 
Hodnotící komise zjistila nedostatky v cenových nabídkách u prvních dvou uchazečů 
o veřejnou zakázku a vyzvala je k doplnění. Jedna ze společností požadované 
dokumenty nedodala a od své nabídky odstoupila. Hodnotící komise doporučuje radě 
města podepsat smlouvu o dílo se společností AVE Kolín s.r.o., s cenovou nabídkou 
815.465,37 Kč včetně DPH. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje radě města uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Náklady na projekt ve výši 815.465,37 Kč budou hrazeny z fondu komunikací. 
Na projekt je poskytnutá dotace z rozpočtu IROP ve výši 95 % z uznatelných 
nákladů. 
  
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 3.1.9. Zajistit průběžnou údržbu a opravu související dopravní infrastruktury. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
VZ je v souladu se směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu. 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. Dále specifikovala 
umístění konkrétních přechodů. 
Následně byla otevřena diskuse. 

 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 109/2021 
Rada města 
 
 
I.      bere na vědomí 
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   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 
 
   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. 
 
 
10. Vybavení terénní základny Vrátkov - dodatek č. 1 - NOTABENE ART s.r.o. 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V současné době jsou odstraňovány vady a nedodělky v terénní základně na 
Vrátkově a zároveň probíhá instalace první části vybavení. Dodávku provádí 
společnost NOTABENE ART s.r.o., K Rozvodně 348, Praha 5 - Slivenec - 154 00, 
IČO: 29014263. 
V průběhu dodávky nábytku bylo zjištěno, že v prostoru zázemí recepce je možné 
umístit ještě jednu skříňku na pomůcky či administrativu pořádaných akcí. Termín 
dodání této skříňky není možný do 22. 3. 2021, jak je uvedeno v kupní smlouvě.  
V rámci předloženého dodatku dochází k navýšení ceny o 8.900,- Kč bez DPH za 
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úložnou skříňku a s tím související prodloužení termínu dodání zboží do 30. 4. 2021. 
Navýšení ceny vybavení je v rámci dotace možné. Realizace projektu je dle 
rozhodnutí o přidělení dotace možná do 30. 4. 2021. 
Předkládáme Vám dodatek č. 1 se společností NOTABENE ART s.r.o., K Rozvodně 
348, Praha 5 - Slivenec - 154 00, IČO: 29014263, který výše uvedené skutečnosti 
zohledňuje. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje radě města dodatek č. 1 uzavřít. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Projekt je zařazen v rozpočtu městských lesů. Dotace je 95% z ceny vybavení bez 
DPH. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
10.1.2 Rekonstruovat a udržovat sportovní, kulturní a další zařízení vč. vybavení dle 
doporučení auditu.     
  
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Poptávka do 500.000 Kč bez DPH. 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 

 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 110/2021 
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 
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kupní smlouvě.  
  
 
11. Plán údržby VH majetku města Český Brod pro rok 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V souladu s Čl. VII, odst. 23 koncesní smlouvy - smlouvy o provozování a vodovodu 
a kanalizace v majetku města Český Brod jsme obdrželi od provozovatele VH 
majetku, 1. SčV, a.s., plán údržby VH majetku města Český Brod pro rok 2021.  
 
Plán údržby obsahuje:  

 Plán preventivní údržby významných zařízení, včetně plánu kalibrace měřících 
přístrojů k řízení čistírny odpadních vod 

 Plán údržby vodojemů 
 Plán preventivní kontroly úniků na vodovodní síti 
 Plán revize kanalizace 
 Plán čištění kanalizace   

 
Plán údržby vodojemů - čištění akumulačních nádrží bude naplánován pro další roky 
po realizaci akce "Nový vodojem a rekonstrukce vodojemu Český Brod", která je 
momentálně v části výběru zhotovitele a vlastní realizace proběhne v období 2021 až 
nejpozději do konce roku 2023. Plán údržby je přílohu tohoto materiálu rady města.  
 
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  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. Zdůraznila povahu 
materiálu jako „plánu“, který se může změnit. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Na základě připomínky Ing. Majera došlo k terminologickému ujasnění souvislosti 
obnovy v důsledku nenadálých situací s údržbou. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 111/2021 
Rada města 
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I.      bere na vědomí 
 
   znění a souhrn plánu údržby VH majetku města Český Brod pro rok 2021, který je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
 
12. Doplnění dokladů k výběru zhotovitele VZ Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a 
jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Bod týkající se výběru zhotovitele VZ Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení 
na veřejný vodovod města Český Brod byl předložen na jednání RM dne 17. 3. 2021 
a schválen usnesením rady města č. 77/2021. V předloženém materiálu jsou 
doplněny podepsané protokoly z jednání komisí. Platnost usnesení č. 77/2021 není 
dotčena. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Rozhodnout o vítězném uchazeči v předloženém znění. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Bude financováno v letech 2021-2023, a to z dotace ve výši 50.000.000 Kč a z 
rozpočtu města prostřednictvím vodohospodářského fondu, kde bude muset být 
použito předplacené nájemné. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Klíčová oblast: Vzhled města, životní prostředí, zeleň Podoblast: Inženýrské sítě 
Specifický cíl: Vybudovat nové a vyměnit a opravit stávající technicky 
nevyhovující vodovodní sítě   1.3.4 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Zadáno dle zákona 134/2016 Sb. 
 
6) Vypořádání s připomínkami  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 112/2021 
Rada města 
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I.      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. 
 
 
13. Výběr zhotovitele VZ Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu 
Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
 Veřejná zakázka Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český 
Brod byla vyhlášena jako podlimitní veřejná zakázky zadaná v otevřeném řízení. 
Zveřejněna byla na profilu města Český Brod a ve Věstníku veřejných zakázek. 
Lhůta pro podání nabídek běžela do 20. 1. 2021. Ve lhůtě pro podání nabídek byly 
podány 4 nabídky, doklady k průběhu zakázky jsou v příloze dokumentu. Hodnocení 
proběhlo u dvou nabídek s nejnižší nabídkovou cenou.  
Účastník "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, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, byl 2x 
vyzván k doplnění nabídky, ale svoji nabídku uspokojivě nedoplnil.  
Účastník 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 po výzvě k doplnění 
nabídky svoji nabídku uspokojivě doplnil a radě je předloženo doporučení k výběru 
tohoto vítězného dodavatele. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Rozhodnout o vítězném účastníkovi v předloženém znění. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Bude financováno v letech 2021-2022, a to z dotace ve výši cca 18.000.000 Kč 
(bude upřesněno) a z rozpočtu města prostřednictvím vodohospodářského fondu, 
kde bude muset být použito předplacené nájemné. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
1.3.6 Klíčová oblast: Vzhled města, životní prostředí, zeleň, Podoblast: Inženýrské 
sítě, Specifický cíl: Zajistit zdroje vody a akumulaci zásob (vodojemy). 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Zadáno dle zákona 134/2016 Sb. 
 
6) Vypořádání s připomínkami  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
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Ing. Ulík se dotazoval Ing. Majera s ohledem na jeho profesní zaměření, zda materiál 
považuje za řádně připravený. 
Ing. Majer odpověděl, že nemá faktické připomínky. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 113/2021 
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 Kč bez DPH, 
T4 Building s.r.o., IČO: 04352530, nabídková cena 35.404.970,18 Kč bez DPH, 
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 
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přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
V.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
 
 
14. Vyhlášení VZ na činnosti TDS a KBOZP akce "Nový vodojem a 
rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod" 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod připravuje realizaci akce "Nový vodojem a rekonstrukce 
stávajícího vodojemu Český Brod". V návaznosti na tuto akci a v souladu se 
stavebním zákonem byla připravena zadávací dokumentace na výkon činností TDS a 
KBOZP spolu s návrhem SoD na tyto činnosti. Vše je přílohou tohoto materiálu RM. 
Zastupitelstvo města Český Brod souhlasilo s realizací akce usnesením č. 34/2020 
ze dne 13. 5. 2020.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje vyhlásit VZ na zakázku služeb. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výkon činnosti TDS a KBOZP bude hrazen z vodohospodářského fondu a dle 
podmínek hrazení dotačního titulu stavby.   
 
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 
VZ je v souladu se směrnicí města. 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 114/2021 
Rada města 
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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. 
  
 
15. Vyhlášení VZ na činnosti TDS a KBOZP akce "Intenzifikace ČOV Český 
Brod" 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod připravuje realizaci akce "Intenzifikace ČOV Český Brod". V 
návaznosti na tuto akci a v souladu se stavebním zákonem byla připravena zadávací 
dokumentace na výkon činností TDS a KBOZP spolu s návrhem SoD na tyto 
činnosti. Vše je přílohou tohoto materiálu RM. 
Zastupitelstvo města Český Brod souhlasilo s realizací akce usnesením č. 98/2020 
ze dne 30. 9. 2020.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje vyhlásit VZ na zakázku služeb.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výkon činnosti TDS a KBOZP bude hrazen z vodohospodářského fondu a dle 
podmínek hrazení dotačního titulu stavby.   
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
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Vybudovat nové a vyměnit a opravit stávající technicky nevyhovující vodovodní sítě.  
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
VZ je v souladu se směrnicí města. 
 
6) Vypořádání s připomínkami  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 115/2021 
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.  
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16. Výroční zpráva městské policie 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Předkládáme výroční zprávu městské policie za kalendářní rok 2020. Městská policie 
je organizační složkou obce. Předmětem činnosti městské policie je zabezpečování 
místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnění dalších 
úkolů, které jsou stanoveny zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů nebo zvláštními zákony. V roce 2020 provádělo výkon služby 14 
zaměstnanců městské policie, z toho 10 strážníků s osvědčením o splnění 
stanovených odborných předpokladů k výkonu povinností a oprávnění podle zákona 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, a 4 zaměstnanci, kteří provádějí obsluhu 
městského kamerového dohledu, pultu centrální ochrany a život 90.  
 
Výroční zprávy jsou uloženy v prostředí lotus notes v jiných aktivitách v dokumentaci 
jednotlivých organizací nebo organizačních složek. 
Výroční zpráva městské policie je přiložena. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuji schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Žádný. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Není relevantní. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní. 
 
6) Vypořádání připomínek  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Mgr. Janík připomněl, že městská policie by měla předkládat radě města bod 
naplňování koncepce. 
Mgr. Klinecký uvedl, že tento požadavek je namístě a na předložení se pracuje. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 116/2021 
Rada města 



 

 27 

 
 
I.      schvaluje 
 
   výroční zprávu Městské policie Český Brod za rok 2020. 
 
 
17. Doporučení schválení dohody o narovnání s V. P. 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dne 29. 4. 2020 uzavřela paní xxxxxxxx s městem smlouvu o poskytnutí příspěvku č. 
202000044/OR, na jejímž základě se zavázala uhradit městu částku ve výši 312.000 
Kč, a to ve 2 splátkách - první část 31.200 Kč před podpisem dohody a druhou část 
280.800 Kč do 6 měsíců ode dne podpisu dohody o poskytnutí příspěvku (29. 10. 
2020). Smlouva byla schválena usnesením rady ze dne 22. 4. 2020 č. 175/2020. 
Smlouva byla řádně podepsána a zveřejněna v registru smluv.  
 
Městu byla dne 10. 8. 2020 doručena předžalobní výzva na úhradu již zaplacených 
10 % (31.200 Kč) z příspěvku na infrastrukturu plus náklady za právní služby ve výši 
6.486 Kč, dohromady 37.686 Kč. Na předžalobní výzvu město reagovalo přípisem 
JUDr. Markové, a to na základě usnesení rady města ze dne 10. 8. 2020 č. 342 / 
2020 s tím, že město trvá na dodržení podmínek dle dohody o poskytnutí finančního 
příspěvku ze dne 29. 4. 2020 č. 202000044/OR. Jelikož příspěvek byl uhrazen na 
základě smlouvy o poskytnutí příspěvku č. 202000044, předkládáme RM tuto 
informaci, aby rozhodla o dalším postupu. 
 
Na jednání zastupitelstva města dne 30. 9. 2020 byl usnesením č. 111/2020 přijat 
dodatek č. 1 k zásadám pro poskytování příspěvků na infrastrukturu, ve kterém je mj. 
uvedeno, že "Na zastavěné území obce podle stavu ke dni 1. 6. 2016, vyjma 
funkčních ploch SC, SM a SX, dle platného územního plánu města, pokud žadatel 
staví rodinný dům s jednou bytovou jednotku nebo jednu bytovou jednotku k 
nemovitosti přistavuje, se povinnost hradit příspěvek nestanovuje". V době přijetí 
dodatku nebyla známa informace o podané žalobě proti městu, nicméně na jednání 
zastupitelstva bylo zástupci města veřejně deklarováno, že bude-li dodatek zpětně 
dopadat na některé případy uskutečněné v mezidobí červen 2019 - září 2020, bude 
to řešeno dodatkem k již uzavřeným smlouvám s tím, že občané, kteří v mezidobí 
uzavřeli smlouvu, by příspěvek hradit neměli nebo jim bude vrácen.  
 
Dne 19. 10. 2020 byl městu doručen platební rozkaz Okresního soudu v Kolíně, č. j. 
EPR 233962/2020-5 ze dne 16. 10. 2020. Žalobce namítá neplatnost dohody o 
příspěvku. Proti tomuto platebnímu rozkazu podalo město prostřednictvím právní 
zástupkyně JUDr. Markové odpor, čímž byl platební rozkaz zrušen a věc by měla být 
projednána v ústním jednání. Město tak je po podání žaloby v pozici žalovaného a 
žalobu samo neiniciovalo, avšak na jednání zastupitelstva deklarovalo vůli zohlednit 
v rámci rovnému přístupu k občanům dobu uzavření dohody - před přijetím dodatku 
č. 1. Pokud jde o podanou žalobu, město nicméně striktně odmítá použitou 
argumentaci žalobkyně směřující k údajné neplatnosti dohody. Tyto otázky byly 
opakovaně předmětem soudního přezkumu v jiných řízeních v jiných obcích 
(rozhodnutých ve prospěch obce) a lze očekávat, že by na základě dosavadní 
judikatury město téměř jistě ve sporu o platnost dohody uspělo. 
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I přes výše uvedené skutečnosti se předkladatel domnívá, že je v zájmu města i jeho 
občanů snažit se o smírné řešení věci a o dohodu tím spíše, pro pokračování 
soudního sporu nebyl s ohledem na přijetí dodatku k zásadám ekonomický důvod 
vyjma předpokladu, že by úspěch v daném řízení mohl i konkrétně ve vztahu k městu 
Český Brod utvrdit správnost a zákonnost postupu města v této otázce a docílit tak 
potřebného precedentního rozhodnutí. Za argument v neprospěch dohody lze také 
považovat v úvodu zmíněnou skutečnost, že to není město, kdo spor o platnou a 
účinnou smlouvu inicioval.  
 
Usnesením rady města ze dne 8. 2. 2021 č. 51/2021 byly deklarovány podmínky, za 
nichž je smírné řešení pro město přijatelné s tím, že za jejich splnění by mohla být 
uzavřena dohoda o narovnání. Rozhodnutí rady následně bylo pokynem pro právní 
zástupkyni města, jak vést další jednání s protistranou s cílem dosažení mimosoudní 
dohody, a signálem protistraně o postoji města v této věci. Rada města deklarovala, 
že za podmínky zpětvzetí žalobního návrhu v řízení u Okresního soudu v Kolíně pod 
sp. zn. 18 C 274/2020, v celém rozsahu, kdy město nebude požadovat náhradu 
nákladů řízení, a doručení městu tohoto zpětvzetí návrhu s dodejkou o jeho 
doručení, bude předložena do jednání zastupitelstva dohoda o narovnání, 
předmětem které bude vyřešení a narovnání vztahů z uzavřené dohody, kterou 
město považuje za platnou a účinnou, avšak s ohledem na dodatek č. 1 ohledně 
osvobození lokalit, ve které se nachází i žadatelův pozemek, bude zastupitelstvu 
předložen návrh v rámci dohody o narovnání, tuto jeho povinnost hradit příspěvek 
zrušit v celém rozsahu a již uhrazenou část žadateli vrátit. 
 
V návaznosti na uvedené usnesení rady města bylo městu Český Brod 
prostřednictvím právní zástupkyně JUDr. Markové doručeno zpětvzetí žaloby ze 
strany paní Veroniky Polákové a následné vydání usnesení soudu o zastavení tohoto 
řízení. 
Radě města předkládáme doporučení odsouhlasit dohodu o narovnání ve smyslu 
uvedeného deklaratorního usnesení. Návrh dohody bude předložen na příští jednání 
zastupitelstva města.  
  
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuji schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
V případě následného uzavření dohody o narovnání město vrátí částku 31.200 Kč a 
rovněž na straně měst odpadne příjem ve výši 280.800 Kč, k jehož úhradě se paní V. 
P. zavázala v termínu do 29. 10. 2020. Uvedená částka doposud městu uhrazena 
nebyla.   
 
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 
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Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy. Zdůraznil, že věc již 
byla radou projednávána a souvisí s možností udělení výjimky z povinnosti hradit 
příspěvek na infrastrukturu. V návaznosti na zpětvzetí žaloby je tak předložen návrh 
dohody. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 117/2021 
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.  
 
 
18. Zdravotní klauni - žádost o poskytnutí finančního příspěvku 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dne 1. 3. 2021 obdrželo město Český Brod žádost neziskové organizace Zdravotní 
klauni, o. p. s., o schválení finanční podpory v r. 2021. Zdravotní klauni navštěvují 
nemocné děti v nemocnicích, jak osobně, tak virtuálně /i v domácím prostředí/. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor sociálních věcí a školství nespatřuje v žádosti organizace Zdravotní klauni, o. 
p. s., přímou návaznost na služby pro občany města Český Brod.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Není vazba na strategické dokumenty města. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
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Netýká se tohoto bodu. 
 
6) Vypořádání s připomínkami  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy. V možnostech města 
bohužel nejsou prostředky pro podporu této jinak chvályhodné činnosti. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 118/2021 
Rada města 
 
 
I.      zamítá 
 
   žádost neziskové organizace Zdravotní klauni, o. p. s., IČO 26547953, se sídlem 
Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9, o poskytnutí finančního příspěvku. 
  
 
19. Aktualizace pravidel pro publikování v Českobrodském zpravodaji 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Během února redakční rada Českobrodského zpravodaje připravila aktualizaci 
pravidel pro publikování v Českobrodském zpravodaji, která vychází ze zkušeností 
posledních měsíců.  

V podstatě jde o „kosmetické úpravy“, které se nedotknou ani počtu výtisků, ani ceny 
za grafické nebo tiskařské práce. Například jde o zrušení minimálního počtu znaků, 
přičemž byl zachován maximální počet znaků na 2 600 včetně mezer (Článek 4, bod 
č. 6), nebo o upřesnění publikace příspěvků ve vztahu k GDPR (Článek 4, bod č. 10). 
Redakční rada se také shodla na drobných obsahových úpravách. Zejména jde o 
rozšíření rubrik a zrušení jedné stávající s označením Zábava. Cílem aktualizace 
pravidel a obsahové části je zpřehlednění měsíčníků a vyzdvižení informací z 
činnosti samosprávy, úřadu i městské policie. V příloze najdete aktualizovaná 
pravidla pro publikaci ČBZ, stávající pravidla pro publikaci ČBZ, seznam obsahových 
změn ČBZ, platnou směrnici o vydávání měsíčníku Českobrodský zpravodaj a 
inzertních službách realizovaných jeho prostřednictvím schválenou zastupitelstvem 
města dne 15. 5. 2013.  

Těmito pravidly se ruší pravidla schválena Radou města Český Brod dne 20. 5. 
2015, usnesením č. 192/2015. 

2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
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Doporučujeme radě města ke schválení aktualizovaná pravidla pro publikování v 
Českobrodském zpravodaji. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Rozhodnutí nemá vliv na rozpočet města. 
 
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 předloženého bodu. 
 
6) Vypořádání s připomínkami  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Mgr. Janík vyjádřil technickou připomínku k administraci materiálu, kterou následně 
vypořádal Mgr. Klinecký. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 119/2021 
Rada města 
 
 
I.      schvaluje 
 
   pravidla pro publikování v Českobrodském zpravodaji. Návrh pravidel je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
 
20. 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 odpovědné osoby.   
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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 v DZR, vyhledat příslušné jednání 
rady, záložka usnesení.  
 
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.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Bez návrhu na usnesení. 
 
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. 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi a pověřil ho krátkým vedením jednání. 

Odchod 16:56 Bc. Nekolný 
Mgr. Klinecký shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer požádal o zadání úkolu z minulého jednání ohledně manželů xxxxxxxx. 
Mgr. Klinecký se zavázal, že věc zařídí. 
 
Mgr. Janík opakovaně vyjádřil výtku stran vypořádání úkolů. K panu tajemníkovi a 
radnímu Kvasničkovi se obrátil ohledně plánu rozvoje sportu. Požadoval vypořádání 
v revizích. 
 
Příchod 16:59 Bc. Nekolný 
 
Ing. Kašpar uvedl, že se ohledně této věci sejde s radním Kvasničkou. 
Bc. Nekolný reagoval s tím, že plán rozvoje sportu je třeba mít pro potřeby města 
zpracován. Dotázal se radního Kvasničky, jak koncepci uchopit 
(svépomocí/ousourcing). 
Radní Kvasnička odpověděl, že by mělo jít o kombinované pojetí. Na tuto oblast si 
vyhradil časové prostředky a hodlá se jí důkladně věnovat. 
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Obecná rozprava 

Na základě podnětu Ing. Ulíka bylo diskutováno možné výběrové řízení na ředitele 
příspěvkové organizace CVIK. Dle jeho názoru by vzhledem k aktuální situaci bylo 
možné oslovit schopné uchazeče. Otázkou jsou na druhou stranu finanční možnosti 
města. Dle jednání se současně pověřenou vedoucí vyjádřil pan starosta názor, že 
by zachoval současné nastavení. Je nicméně na radě, pokud cítí vhodnost 
výběrového řízení, aby z ní vzešel požadavek na jeho přípravu. 

 

Na základě dotazů Ing. Majera pak byla dále diskutována témata: 

a) stav a údržba odlehčovací komory u supermarketu Lidl, 

b) stav dopracování kořenové čističky odpadních vod, 

c) skatepark, 

d) most v Tuchorazi, revize mostů obecně (pověření Mgr. Klineckého k zadání 
úkolu), 

e) rada na silnici č. 1/12 

f) umístění sochy sokola na základě žádosti tenisového oddílu 

g) správa polních a lesních cest (úkol pro Ing. Vodičku, případně radního 
Kvasničku). 

 

Vzhledem k tomu, že ze strany radních nebyly vzneseny další náměty a připomínky, 
pan starosta poděkoval zúčastněným za jednání a ukončil je. 

Konec 18:05 
  
 
 
 
 
 
 
 
Jakub Nekolný  Filip Ulík 

starosta města ověřovatel zápisu 
 
 


