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Město Český Brod 
Zápis 

21. řádné schůze rady města, konané dne 
30. června 2021 v 08:30 hod. 

formou videokonference 
 
Přítomni: Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Tomáš Klinecký, Ing. Filip Ulík, Ing. Milan Majer, 
Tomáš Charvát, Pavel Kvasnička 
 
Omluveni: Mgr. Pavel Janík 
 
Přítomni přizvaní: Ing. Aleš Kašpar - tajemník MěÚ 
 
Předsedající: Jakub Nekolný 
 
Zapsal: Štěpán Korenec 
 
Příloha zápisu: Usnesení rady města č. 311/2021 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Tomáš Klinecký 
 
Zahájení (8:03 hod) – pan starosta Bc. Jakub Nekolný zahájil 21. řádnou schůzi RM 
a přivítal přítomné členy RM. 
Pan starosta konstatoval, že je přítomno šest radních, Mgr. Janík se omluvil. 
 
Bc. Nekolný se dotázal radních, zda má někdo připomínky k dnešnímu programu, na 
kterém je předložen 1 bod. 
Z diskuse k programu nevyplynul žádný návrh na jeho změnu. Následně bylo 
přistoupeno k hlasování o navrženém programu. 
 
Schválení navrženého programu jednání. 
Schváleno Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Jmenování ověřovatele zápisu – ověřovatelem dnešního zápisu je Mgr. Tomáš 
Klinecký. 
Schváleno Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelem dnešního zápisu je Š. Korenec. 
 
Program pro - 21. řádné jednání rady města 
 
1. Krátkodobý pronájem prostoru určeného k podnikání CETIN a. s. 
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1. Krátkodobý pronájem prostoru určeného k podnikání CETIN a. s. 

 
1) Informace o materiálu pro RM 
Společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 
Žižkova, 130 00 Praha 3, IČO: 04080463, má s městem Český Brod uzavřenu 
smlouvu na pronájem prostor sloužících k podnikání v areálu ZZN, a to konktrétně 
části střechy bývalého sila, k umístění vysílačů signálu O2. Nájemní smlouva byla 
uzavřena s původním majitelem areálu a na město přešla v rámci kupní smlouvy. 
Město uzavřelo dodatek č. 7 k této smlouvě o nájmu dne 25. 6. 2018 s dobou nájmu 
do 31. 5. 2021. Společnosti CETIN a.s., zažádala telefonicky o prodloužení doby 
nájmu o 10 let, tj. do 31. 5. 2031. Roční nájemné dle smlouvy činí 112.651 Kč. 
RM na svém zasedání dne 28.04.2021 svým usnesením č. 180/2021 vyhlásila záměr 
na na změnu doby a ceny nájmu za užívání prostor sloužících k podnikání v areálu 
ZZN, Český Brod, Krále Jiřího č. p. 202, Český Brod, společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov 130 00 Praha 3, IČO: 
04084063. Předmětem záměru je změna doby trvání nájemního vztahu od 1. 6. 2021 
do 31. 5. 2024 a dále změna výše nájemného na částku 160.000,-Kč ročně, podle 
nájemní smlouvy ze dne 31. 7. 1996 ve znění dodatků č. 1-7. Tento záměr byl řádně 
vyvěšen na úřední desce dne10.05.2021 a sejmut dne 26.05.2021. Společnost 
CETIN a. s. vznesla proti tomuto záměru námitku, na jejímž základě proběhlo 
jednání ohledně ceny nájmu, se kterou nájemce rozhodně nesouhlasil. Důvod 
nesouhlasu byl především ten, že v areálu ZZN je stále jistič a to v hodnotě 3x400A. 
Za tento jistič se v rámci vyúčtování spotřeby elektřiny platí vysoká částka, která je 
rozúčtována CETINu, jako v tu dobu, jedinému nájemci ve výši 19.260 Kč měsíčně 
(paušální platba). U dodavatele elektrické energie je zažádáno o snížení distribuční 
sazby, z důvodu snížení platby za jistič.  Společnost CETIN se nakonec domluvili, že 
CETIN bude mít přímé samostatné napojení elektrické energie od ČEZu z rozvodny, 
která je součástí areálu ZZN a je v majetku ČEZ. 
Vzhledem k tomu, že jednání mezi pronajímatelem prostoru - městem a nájemce 
CETIN a. s. zatím nejsou stále ukončeny RM souhlasila na svém jednání dne 
26.05.2021 svým usnesením č. 231/2021 s s prodloužením trvání smlouvy o nájmu 
prostor sloužících k podnikání se společností CETIN a. s., IČO: 04084063, za 
stávajících podmínek o 30 dní. Na základě tohoto usnesení byla vypracována 
smlouva o krátkodobém pronájmu na dobu od 01.06.2021 do 30.06.2021.  
Do dnešního data stále nejsou jednání ukončena oboustrannou dohodou ohledně 
výše nájemného. RM dle vyjádření Mgr. Klineckého trvá na nájmu ve výši 160.000 
Kč ročně s čímž CETIN nesouhlasí viz mail od p. Černého, zástupce CETIN:  
 
"Dobrý den pane Klínecký. 
Děkuji Vám za vaši zprávu. Věřím, že jste porozuměl našemu návrhu, který vychází z 
toho, že díky našemu jednání stran odběru el. proudu vedené panem Štulajterem se 
jak naše, tak vaše strana dostala k levnějšímu a hlavně ,,srozumitelnému,, odběru el. 
proudu pro obě strany. Domnívám se, že náš návrh , není neuchopitelný a  vlastně 
by částečně amortizoval naše předešlé zbytečně obrovské platby za el. proud. 
Prosím o vaše projednání v radě. Jinak stran smlouvy jsme již 29.3.2021 posílali 
žádost o prodloužení nájmu a návrh Dodatku č. 8 viz příloha. Potom jste svolali 
jednání, kde byly projednány všechny skutečnosti o odběru el energie, které vyjasnily 
naše obrovské náklady za platbu el. energie díky vašemu rezervovanému příkonu 
400 A V. Z toho vyplynul i váš návrh zachování současné ceny nájmu při zachování 
stávajícího stavu. V měsíci červnu byly díky spolupráci našeho energetika pana 
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Štulajtera, který je v této problematice opravdu velmi zkušený a všeho energetika 
pana Jeníka dojednány s dodavatelem el. energie jiné podmínky a provedení odečtu 
a dodávky  pro naše zařízení. V měsíci červenci 2021, po provedení prací,  tak bude 
upraven její odečet a platba. 
Dne 1.6.2021 jsem opětovně posílal návrh Dodatku č. 8 viz příloha, ale bez jakékoliv 
odezvy z vaší strany nebo zaslání návrhu nájemní smlouvy. Prosím tedy o informaci 
jak chcete dále smluvní vztah řešit a zda projednáte náš návrh snížení Vámi 
navrhované ceny 160.000,-Kč/rok na námi navrhovanou cenu 130.000,-Kč , jestliže 
došlo k vyřešení el proudu . Domnívám se, že nájemní dobu je možné vyřešit 
Dodatkem č. 8 pro krátké období a pokračovat pak novou nájemní smlouvou 
následující měsíc po ukončení zapojení el proudu s odděleným měřením. Prosím o 
zaslání vašeho vyjádření a výsledku projednání ve vaší radě na níže uvedený mail. 
Děkuji . Příjemný den Jiří Černý Nájmy a pronájmy Tel. 238 467 891 q Mob. 602 619 
928 Mail. jiri.cerny@cetin.cz" 
 
 
2) Návrh odboru na řešení 
Vzhledem k tomu, že pravděpodobně bude město dále jednat se společností CETIN 
o výši nájemného navrhujeme RM souhlasit s uzavřením smlouvy o krátkodobém 
pronájmu na dobu od 01.0.72021 do 31.07.2021 za stávajících podmínek. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výnos z nájemného je příjmem na hospodářském středisku Bytové hospodářství. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký popsal problematická jednání s protistranou, kdy tato s radou 
schváleným řešením souhlasí, obratem se mu brání. Tudíž nedošlo ke konsensu nad 
podobou smlouvy. To je důvodem pro opětovně navrhované prodloužení. 
Následovala diskuse, v níž byly probírány různé varianty řešení, kdy krajním by pak 
bylo ukončení smluvního vztahu, pokud by nedošlo k dohodě. 
Ing. Ulík vyjádřil přesvědčení, že z pozice města by trval na schváleném navýšení 
částky nájmu. 
Radní Kvasnička se dotazoval, zda by v případě nedohody bylo opět postupováno 
prodloužením stávající smlouvy. 
Bc. Nekolný by rozhodně aktuálně navrhované prodloužení měl za poslední. 
Radní Kvasnička souhlasně vyjádřil požadavek, aby v jednání se společností město 
zaujalo pevnější vyjednávací postoj. 
Mgr. Klinecký navrhnul doplnění usnesení o formulaci: „III. trvá na navýšení 
nájemného na částku 160.000 Kč ve smyslu usnesení č. 180/2021 ze dne 28. 4. 
2021, a to od 1. 8. 2021.“ 
Radní Kvasnička dále považoval za vhodné protistraně v rámci jednání oznámit, že 
město nemůže postupovat stanovením nájmu v jiné výši než v místě a čase obvyklé 
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z důvodu plnění povinností péče řádného hospodáře. Jeho pozice jako 
veřejnoprávního subjektu je odlišná od případných jiných smluvních partnerů 
protistrany. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o doplněném návrhu 
usnesení. 
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 311/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením smlouvy o krátkodobém pronájmu prostor určených k podnikání mezi 
městem Český Brod a Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 
Žižkov 130 00, Praha 3, IČO: 04084063, na dobu určitou od 1. 7. 2021 do 31. 7. 
2021. Znění smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakub Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
 
 
III.      trvá 
 
   na navýšení nájemného na částku 160.000 Kč ve smyslu usnesení č. 180/2021 ze 
dne 28. 4. 2021, a to od 1. 8. 2021. 
  
 
S ohledem na skutečnost, že žádný z radních již neměl dalších dotazů a připomínek, 
pan starosta ukončil schůzi rady města. 
 
Konec 8:51. 
 
 
 
 
 
 
 
Jakub Nekolný  Tomáš Klinecký 

starosta města ověřovatel zápisu 
 


