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 Usnesení rady města ze dne  19.02.2020 

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn 
 

z 4. řádného jednání rady města, která se konala ve středu 19.02.2020 od 17:00 hod  
v: Sál v přízemí IC v čp.1, na: Budova náměstí Arnošta z Pardubic 1 

  
 
 
61/2020 Smlouva na prodej kulatiny se společností Wood & Paper a.s. - 1. kvartál 2020 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Kupní smlouvy č. PVJ2020/1/522 na dodávku smrkové kulatiny pro 1. kvartál 
2020 se společností Wood & Paper a. s. se sídlem v Hlíně č. p. 138, 664 91 Ivančice, IČO: 
26229854. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy.  
  
 
 
62/2020 Prodej smrkové vlákniny společnosti Wood & Paper a.s. - 1.Q.2020 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Kupní smlouvy č. 5826/20 na dodávku smrkové vlákniny pro 1. kvartál 2020 se 
společností Wood & Paper a. s. se sídlem v Hlíně č. p. 138, 664 91 Ivančice, IČO: 
26229854. Návrh kupní smlouvy je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
  
 
 
63/2020 Městské lesy - prodej dřevní hmoty 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 34 ke Kupní smlouvě ze dne 15. 8. 2011 se společností Kolínská 
lesní společnost s. r. o., se sídlem Hradišťko I, Pobřežní 151, 280 02 Kolín, IČO: 26168693. 
Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 
 
  
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného výše uvedeného dodatku.  
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64/2020 Schválení závazných ukazatelů rozpočtů PO na rok 2020 
 
Rada města  
 
I. schvaluje 
ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací města Český Brod závazné ukazatele 
rozpočtů jednotlivých organizací na rok 2020 ve znění přílohy, která je nedílnou součástí 
návrhu usnesení. 
  
II. schvaluje 
ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací města Český Brod odpisové plány 
jednotlivých organizací na rok 2020 ve znění přílohy, která je nedílnou součástí návrhu 
usnesení.  
  
III. souhlasí 
ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací města Český Brod se změnami závazných 
ukazatelů rozpočtů roku 2020 do výše 20 %, maximálně do výše 100.000 Kč u jedné 
položky, 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. 
  
IV. souhlasí 
ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací města Český Brod s přijímáním finančních 
darů příspěvkovými organizacemi v roce 2020 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 PO během kalendářního roku 2020 s tím, že tyto 
stavy budou vždy k datu roční závěrky vyrovnány. 
  
 
 
65/2020 Schválení střednědobých rozpočtových výhledů PO na roky 2021-2023 
 
Rada města  
 
schvaluje 
ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací Střednědobé rozpočtové výhledy na roky 
2021-2023 příspěvkových organizací města Český Brod ve znění příloh, které jsou součástí 
návrhu usnesení. 
  
 
 
66/2020 Sazebníky úhrad za poskytování informací 
 
Rada města  
 
souhlasí 
se sazebníky úhrad za poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. a zákona 123/1998 
Sb. na rok 2020 ve znění, která jsou přílohou návrhu usnesení. 
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67/2020 ANNA ČESKÝ BROD - Schválení Veřejnoprávní smlouvy o dotaci na rok 2020 
 
Rada města  
 
schvaluje 
ve funkci zřizovatele znění Veřejnoprávní smlouvy o dotaci na poskytování sociální služby na 
rok 2020 č. S-1051/SOC/2020 mezi Středočeským krajem, IČO: 70891095, a příspěvkovou 
organizací Města Český Brod - ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory, IČO: 
00873713, včetně přílohy.  
  
 
 
68/2020 Pověření ke kontrole příspěvkové organizace CVIK 
 
Rada města  
 
pověřuje 
Ing. Miloslavu Tůmovou, Ing. Šárku Jedličkovou, Martinu Jelínkovou a Lucii Kovaříkovou k 
provedení kontroly na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v příspěvkové 
organizaci Centrum vzdělávání, informací a kultury (CVIK), se sídlem nám. Arnošta z 
Pardubic čp. 1, Český Brod, IČO:46390472. 
  
  
 
69/2020 Odkup pozemku v k.ú. Český Brod (Sady Tuchoraz) 
 
Rada města  
 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy týkající se odkoupení 
pozemku KN p.č. 866/7, ostatní plocha, o výměře 82 m2, v k. ú. Český Brod, do vlastnictví 
Města Český Brod z vlastnictví společnosti Sady Tuchoraz, spol. s r.o., se sídlem Tuchoraz 
42, 282 01 Český Brod, IČO: 475238155, za cenu dle znaleckého posudku 31.000 Kč. Návrh 
smlouvy je nedílnou součástí originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
II. doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem 
výše uvedené smlouvy. 
  
 
 
70/2020 Odkup pozemku KN p.č. 709/21 v k.ú. Český Brod (ČD - přednádraží) 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s narovnáním vlastnických vztahů u pozemku KN p.č. 709/21, ostatní plocha, o výměře 
1.392 m2, v obci a k. ú. Český Brod. 
  
 
II. pověřuje 
odbor rozvoje jednáním o odkoupení pozemku KN p.č. 709/21, ostatní plocha, o výměře 
1.392 m2, v k. ú. Český Brod z vlastnictví Českých drah, a. s. do vlastnictví Města Český 
Brod za cenu do 100 Kč/m2. 
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71/2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě (ČD - přednádraží) 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu části pozemkové parcely, týkají se pozemku 
KN p.č. 709/21 v obci a k.ú. Český Brod, se společností České dráhy, a.s., se sídlem 
Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČO: 70994226. Návrh dodatku je nedílnou 
součástí originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
 
 
 
72/2020 Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě (ČD - parkoviště P+R ČD) 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu části pozemkové parcely týkají se pozemku 
KN p.č. 709/19, v obci a k. ú. Český Brod, se společností České dráhy, a. s., Nábřeží L. 
Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČO: 70994226. Návrh dodatku je nedílnou součástí 
originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
 
 
 
73/2020 Parkovací systémy parkoviště P + R 
 
Rada města  
 
I. bere na vědomí 
předložené nabídky od dodavatele parkovacích systémů, společnosti GREEN Center s. r. o., 
IČO: 47121572, se sídlem Mladoboleslavská 1121, Kbely, 197 00 Praha. 
  
 
II. souhlasí 
s nákupem celkem jednoho modulu pro platbu bezkontaktní kreditní kartou pro parkoviště 
P+R v ulici Klučovská. 
  
 
III. souhlasí 
s nákupem nového terminálu pro parkoviště P+R v ulici Krále Jiřího v Českém Brodě. 
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74/2020 Postoupení zaslané žádosti - vyhrazení 2 parkovacích míst Autoškola Bokr 
 
Rada města  
 
nesouhlasí 
se zřízením dvou vyhrazených parkovacích míst v ulici Žitomířská čp. 436 pro společnost 
Autoškola Bokr, IČO: 40010660, Bohumil Kratochvíl, Jungmannova 1162, 282 01 Český 
Brod. 
  
 
 
75/2020 Postoupení zaslané žádosti - vyhrazení 1 parkovacího místa Městská policie 
 
Rada města  
 
souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro Město Český Brod - Městská policie Český 
Brod před budovou č.p. 56, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod. 
  
 
 
76/2020 Uzavření dodatku č. 29 s pojišťovnou UNIQA na pojištění majetku města 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 29 k pojistné smlouvě č. 2739300790 mezi Městem Český Brod a 
UNIQA pojišťovna, a. s., se sídlem Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČO: 49240480. Znění 
dodatku je přílohou k originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
 
 
77/2020 Plnění podmínek - areál nemocnice 
 
Rada města  
 
bere na vědomí 
informaci o postupu při ukončení podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, týkajících se areálu nemocnice v Českém Brodě.  
  
 
 
78/2020 Výměna oken oddělení Anesan pavilón A Nemocnice Český Brod 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s výměnou tří oken v oddělení Anesan, pavilon A v areálu nemocnice, Žižkova 282, 282 01 
Český Brod. 
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II. bere na vědomí 
podané nabídky uchazečů na výměnu oken v oddělení Anesan pavilónu A nemocnice Český 
Brod: 
- Smart okna, a.s. (IČ: 29145104) - 58.304,28,-Kč s DPH 
- ŠEVČÍK OKNA, s.r.o. (IČ: 26297639) - 75 068 Kč s DPH 
- Parket.pro (IČ: 40066509) - 87 392 Kč s DPH.  
 
  
III. souhlasí 
s nabídkou společnosti Smart okna, a. s., IČO: 29145104, se sídlem Pod Hájkem 3, 180 00 
Praha 8, ve výši 58.304,28 Kč s DPH. 
  
 
 
79/2020 Vyhlášení VZ Kuchyň v budově čp. 507 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Kuchyň v budově čp. 507. 
  
 
II. jmenuje 
členy hodnotící komise veřejné zakázky Kuchyň v budově čp. 507: Bc. Jakub Nekolný, Ing. 
Šárka Jedličková, Petr Kostkan, Mgr. Hana Dočkalová, Ing. Lucie Tlamichová, a jako 
náhradníky: Alena Jelínková, Mgr. Tomáš Klinecký, Ing. Petr Čermák. 
  
 
 
80/2020 ČOV - Den otevřených dveří 2020 
 
Rada města  
 
souhlasí 
s pořádáním dne otevřených dveří na ČOV v Českém Brodě - Liblicích pro veřejnost dne 
18.03.2020 v rámci Světového dne vody.  
  
 
 
81/2020 Informace o připravované výzvě na podání žádostí o dotaci z programu 
Regenerace sídliště, z rozpočtu SFRB 
 
Rada města  
 
I. bere na vědomí 
informaci o připravované výzvě na podávání žádosti z programu Regenerace sídlišť z 
rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení. 
  
 
II. doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti o dotaci z programu Regenerace sídlišť z 
rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení a s požadovaným spolufinancováním projektu ze 
strany města. 
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III. pověřuje 
odbor rozvoje přípravou podkladů k podání žádosti o dotaci na doplnění vodovodní sítě v 
ulicích 28. října, Na Cihelně, Palackého a Rokycanova. 
  
 
 
82/2020 Alej do Klučova 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci na obnovení "Aleje do Klučova" do Programu péče o krajinu 
Ministerstva životního prostředí České republiky. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené žádosti o dotaci na obnovení 
"Aleje do Klučova". 
  
 
 
83/2020 Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019 
 
Rada města  
 
schvaluje 
závěrečnou inventarizační zprávu sestavenou ke dni 31.12.2019, dle zákona č. 563/1991 Sb. 
a vyhlášky č. 270/2010 Sb., ve znění přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu 
tohoto usnesení. Tato inventarizační zpráva je nedílnou součástí účetní závěrky Města 
Český Brod za rok 2019.   
  
 
  
84/2020 Připojení ke kampani Vlajka pro Tibet 2020 
 
Rada města  
 
souhlasí 
se zapojením města Český Brod ke kampani Vlajka pro Tibet 2020 a vyvěšením vlajky dne 
10. 3. 2020.  
  
 
 
85/2020 Vzdání se pracovního místa ředitele ZŠ Tyršova, Český Brod 
 
Rada města  
 
I. bere na vědomí 
vzdání se pracovního místa ředitele Základní školy Český Brod, Tyršova 68, Mgr. Martina 
Duška. 
  
 
II. pověřuje 
odbor sociálních věcí a školství přípravou konkurzního řízení na obsazení místa ředitele 
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příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín. 
86/2020 Zrušení výběrového řízení VZ "Stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana 
Kouly, Český Brod" 
 
Rada města  
 
I. ruší 
veřejnou zakázku "Stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana Kouly, Český Brod" 
vyhlášenou dne 3. 12. 2019. 
  
II. ruší 
usnesení č. 48/2020 ze dne 5. 2. 2020. 
  
 
III. vyhlašuje 
novou veřejnou zakázku malého rozsahu "Stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana 
Kouly, Český Brod II."  
  
 
IV. jmenuje 
hodnotící komisi výše uvedené veřejné zakázky ve složení: 
Členové: 
Bc. Jakub Nekolný, starosta města,  
Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí OR,  
Lenka Farkasová, pracovník OR,  
Ing. Šárka Jedličková, vedoucí FO, 
Ing. Karel Zajíček, investiční technik OR. 
 
Náhradníci:  
Ing. Aleš Kašpar, tajemník MěÚ,  
Ing. Petr Čermák, investiční technik OR,  
Ing. Lucie Tlamichová, projektový manažer OR,  
Martina Jelínková, pracovník FO,  
Mgr. Tomáš Klinecký, místostarosta města. 
 
  
V. pověřuje 
odbor rozvoje případnými úpravami zadávací dokumentace a zpracováním dodatečných 
informací k této veřejné zakázce. 
  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

Jakub Nekolný   Tomáš Klinecký 

starosta města místostarosta města 
 


