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Město Český Brod 
Zápis 16. řádné schůze rady města, konané dne 

14. května 2021 v 12:30 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 
 
Předsedající: Jakub Nekolný 
 
Zapsal: Štěpán Korenec 
 
Příloha zápisu: Usnesení rady města č. 216/2021 - 217/2021 
 
Volební komise:   
 
Návrhová komise:   
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Milan Majer 
 
Zahájení (12:30 hod) – pan starosta Bc. Jakub Nekolný zahájil 16. řádnou schůzi RM a 
přivítal přítomné členy RM, poděkoval jim za účast a vstřícnost s ohledem na urychlené 
svolání schůze zapříčiněné končícím lhůtám ve vztahu dotačním k možnostem. Jednání 
proběhlo formou videokonference ZOOM. 
Pan starosta konstatoval, že je přítomno všech sedm radních, tudíž je zasedání 
usnášeníschopné. 
 
Bc. Nekolný se dotázal radních, zda má někdo připomínky k dnešnímu programu, na kterém 
jsou předloženy 2 body  
Radní k programu výhrady neměli. Mgr. Janík navrhnul spojit z důvodu vzájemné souvislosti 
diskusi k předloženým bodům. Ostatní radní s tímto postupem vyjádřili souhlas. 
 
Pan starosta ukončil diskusi k programu a nechal hlasovat o předloženém programu jednání. 
 
Schválení navrženého programu jednání. 
Schváleno  Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Jmenování ověřovatele zápisu – ověřovatelem dnešního zápisu je Ing. Milan Majer. 
Schváleno  Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelem dnešního zápisu je Š. Korenec. 
 
Program pro - 16. řádné jednání rady města 
 
 
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český 
Brod č. 20210090 
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a napojení na vodovod 
města Český Brod č. 202100047 
 
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu 
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Český Brod č. 20210090 
 
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. Nejnižší nabídkovou cenu předložila Společnost vodojem Český Brod 2021, 
která byla vyloučena z důvodu nedoložení kvalifikace. Vítězem zakázky se stala společnost 
Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČO: 00014915, s 
druhou nejnižší cenou 32.884.687,65 Kč bez DPH 
 
S tímto sdružením je v současnosti na základě usnesení RM 113/2021 připravována 
smlouva o dílo č. 202100090. V článku XX odstavce 1) až 4) je v návrhu smlouvy po celou 
dobu průběhu veřejné zakázky uvedena odkládací podmínka platnosti smlouvy, která nás 
měla ochránit v případě nezískání dotace. Je zde uvedeno, že pokud odkládací podmínka 
účinnosti smlouvy nebude splněna v termínu do 15. 5. 2021, smlouva pozbývá platnosti. 
 
Z tohoto důvodu předkládáme návrh dodatku č. 1, kterým se tato odkládací podmínka 
posunuje do konce srpna 2021. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Rozhodnout o vítězném účastníkovi v předloženém znění. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Bez dopadu. 
 
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 
Nerelevantní. 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo právničce města. 
JUDr. Marková shrnula informace k bodům dle důvodové zprávy, doplnila, že smlouva 
obsahovala rezolutivní podmínku splnění do 15. 5. 2021, tato musí být naplněna pro 
možnost přiznání dotace. Po následných konzultacích bylo dosaženo shody na vhodnosti 
uzavření dodatků s posunutím termínu plnění. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Mgr. Janík se pozastavil nad skutečností, že situace nebyla řešena dříve, že na končící lhůtu 
neupozornil ani odbor rozvoje, ani manažerské vedení. Obecně vytknul hlídání termínů, díky 
nimž jsou pak schůze rady svolávány urychleně. 
Bc. Nekolný uvedl, že je pravda, že na klauzuli o končící lhůtě bylo upozorněno odborem 
rozvoje, ale až na poslední chvíli. Takto vzniklou situaci nebylo pak možné z důvodu 
obezřetnosti řešit jinak, než předloženými dodatky. 

 

Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o upraveném návrhu 
usnesení. 
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 216/2021 
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Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Nový vodojem a rekonstrukce 
stávajícího vodojemu Český Brod" č. 202100090 s vybraným dodavatelem Metrostav a. s., 
se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČO: 00014915. Návrh dodatku č. 1 
je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 1. 
  
 
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a napojení na vodovod 
města Český Brod č. 202100047 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Veřejná zakázka Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod 
města 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 byla do 20. 1. 2021. Ve lhůtě pro podání nabídek byly podány 4 nabídky, 
nejnižší nabídkovou cenu nabídlo Sdružení SPOLEČNOST ČESKÝ BROD. 
Na základě usnesení č. 77/2021 byla uzavřena smlouva č. 202100074. V článku XX 
odstavce 1) až 4) je uvedena odkládací podmínka platnosti smlouvy, která nás měla ochránit 
v případě nezískání dotace. Je zde uvedeno, že pokud odkládací podmínka účinnosti 
smlouvy nebude splněna v termínu do 15. 5. 2021, smlouva pozbývá platnosti. 
 
Z tohoto důvodu předkládáme návrh dodatku č. 1, kterým se tato odkládací podmínka 
posunuje do konce srpna 2021. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
doporučujeme uzavření dodatku, jinak i protistrana může namítat ukončení platnosti smlouvy 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Není. 
 
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 
Nerelevantní. 
 
 
 
Diskuse k tomuto bodu byla spojena s bodem předcházejícím. 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 217/2021 
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Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 202100074 se sdružením SPOLEČNOST 
ČESKÝ BROD ve složení  
VPK Suchý s.r.o., se sídlem Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky, IČO 27085201, 
IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO 25322257, 
T4 Building s.r.o, se sídlem Třídvorská 1386, 280 02 Kolín, IČO 04352530, 
zastoupeným společností VPK Suchý s.r.o., se sídlem Komenského náměstí 12, 281 44 
Zásmuky, IČO 27085201, jakožto správcem společnosti.  
Návrh dodatku č. 1 je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 1. 
  
 
Obecná rozprava 
 
Vzhledem k tomu, že ze strany radních nebyly vzneseny další náměty a připomínky, pan 
starosta poděkoval zúčastněným za jednání a ukončil je. 
 
Konec 12:38 
 
 
 
 
Jakub Nekolný   Tomáš Klinecký 

starosta města místostarosta města 
 


