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 Usnesení rady města ze dne 3. 3. 2021 

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn 
 

ze 7. řádného jednání rady města, které se konalo ve středu 3. 3. 2021 od 16:00 hod 
formou videokonference 

 
 
90/2021 Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2020 
 
Rada města 
 
schvaluje 
závěrečnou inventarizační zprávu sestavenou ke dni 31. 12. 2020 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 2020. 
 
 
91/2021 Žádost o snížení nájemného - Fotoateliér Šašková 
 
Rada města 
 
vyhlašuje záměr 
na snížení ceny nájmu na základě Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání, 
ev. č. 201800114/OR, uzavřené s paní Evou Šaškovou, Břežany II 197, 282 01 
Český Brod, IČO: 68893639. Nájemné se snižuje na částku 5.000 Kč měsíčně, a to 
za období duben až červen 2021. 
 
 
92/2021 Záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání v č. p. 620 - MUDr. 
Marcela Altová 
 
Rada města 
 
vyhlašuje záměr 
na pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod, Žižkova ulice č. p. 
620, Český Brod, předem určenému zájemci, MUDr. Marcele Altové, se sídlem 
Polská 1647, 250 82 Úvaly, IČO: 02274469. Jedná se o pronájem prostor v budově 
č. p. 620, která je součástí pozemku p. č. st. 644/1 (pavilon B), v přízemí, vlevo od 
hlavního vstupu čtyři místnosti (1.06, 1.05, 1.04 a 1.03), vpravo navzájem průchozí. 
Předmětem pronájmu je místnost č. 1.06 o výměře 20,69 m2, místnost č. 1.05 o 
výměře 9,17 m2, místnost č. 1.04 o výměře 9,17 m2, místnost č. 1.03 o výměře 16,41 
m2, to vše o celkové výměře 55,44 m2. Nájemce bude oprávněn užívat společné 
prostory a společné sociální zařízení. Nájemné činí 89.502 Kč ročně. Pronájem je na 
dobu neurčitou.  
 
 
93/2021 Záměr na pronájem prostor určených k podnikání v areálu nemocnice 
Český Brod, pavilon B, budova č. p. 620 
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Rada města 
 
vyhlašuje záměr 
na pronájem prostor určených k podnikání za účelem provozování zdravotnického 
zařízení v areálu nemocnice Český Brod, v budově č. p. 620 (pavilon B), Žižkova 
ulice. Jedná se o 4 místnosti vlevo, vstup hlavním vchodem z ulice Žižkova. První 
místnost o výměře 22,65 m2, druhá místnost o výměře 25,03 m2 a dvě kabinky o 
výměře 1,23 m2 a 1,21 m2, s právem užívat společné prostory a společné sociální 
zařízení, celková výměra prostor činí 50,12 m2 za cenu 42.137 Kč ročně, na dobu 
určitou, 5 let. 
 
 
94/2021 Vyhodnocení nabídek na záměr pronájmu nebytových prostor v 
budově č. p. 620 - lékárna 
 
Rada města 
 
I. bere na vědomí 
nabídku zájemce TransPharmaceutic, s.r.o., IČO: 06081223, se sídlem Husitská 
107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, s č. j. MUCB 8101/2021. 
 
II. pověřuje 
 
odbor rozvoje vyhotovením smlouvy o nájmu prostor určených k podnikání mezi 
městem Český Brod a společností TransPharmaceutic, s.r.o., IČO: 06081223, se 
sídlem Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3. 
 
 
95/2021 Dodatek č. 1 ke SoD na akci Stavební úpravy vstupních prostor v čp. 
56 - I. etapa 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 202000296/OR s panem Danielem 
Šperkem, IČO: 68992335, Budiměřice 147, 288 02 Nymburk. Návrh dodatku č. 1 je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 1. 
 
 
96/2021 Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování poradenských služeb (GDPR) 
 
Rada města 
 
I. schvaluje 
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování poradenských služeb mezi společností 
Moore Czech Republic s. r. o., IČO: 27244784, a městem Český Brod, IČO: 
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00235334. Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
 
97/2021 Souhlas s vybudováním cesty pro pěší na pozemku p. č. 1456 v k. ú. 
Vrátkov a na pozemku p. č. 164 / 1 v k. ú. Doubravčice 
 
Rada města 
 
souhlasí 
s vybudováním lesní cesty pro pěší a cyklisty spolkem Šemberské stezky z.s., IČO: 
08998604, se sídlem Mozartova 911, 282 01 Český Brod, na pozemku p. č. 1456, k. 
ú. a obec Vrátkov, zapsaném na LV č. 648 pro k. ú. Vrátkov a na pozemku p. č. 
164/1, k. ú. a obec Doubravčice, zapsaném na LV č. 911 pro k. ú. Doubravčice. 
 
 
98/2021 Souhlas s konáním veřejné sbírky na obnovu kostela sv. Havla ve 
Štolmíři 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s konáním veřejné sbírky určené na stavební obnovu kostela sv. Havla, zvonice a 
hřbitova ve Štolmíři. Kostel sv. Havla je budovou bez čp. nebo ev. stojící na pozemku 
p. č. 1, zastavěná plocha a nádvoří, ke kostelu dále náleží bývalý hřbitov na 
pozemku p. č. 2, ostatní plocha, a zvonice stojící na pozemku p. č. 3, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v obci Český Brod, k. ú. Štolmíř. Kostel sv. Havla je ve 
vlastnictví Římskokatolické farnosti Český Brod, náměstí Husovo 78, 28201 Český 
Brod, IČO 48664006. Veřejná sbírka města Český Brod bude konána na území 
České republiky a bude vyhlášena na dobu neurčitou. Veřejná sbírka bude probíhat 
shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u 
Komerční banky, a. s.  
 
II. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu mezi městem Český Brod a 
Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 
45317054. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
III. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
 
 
Jakub Nekolný   Tomáš Klinecký 

starosta města místostarosta města 
 


