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Město Český Brod 
Zápis 

7. řádné jednání rady města, konané dne 
3. 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 
 
Předsedající: Jakub Nekolný 
 
Zapsal: Štěpán Korenec 
 
Příloha zápisu: Usnesení rady města č. 90/2021 - 98/2021 
 
Volební komise: 
 
Návrhová komise: 
 
Ověřovatelé zápisu: Tomáš Charvát 
 
Zahájení (16:00 hod) – pan starosta Bc. Jakub Nekolný zahájil 7. 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 14 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 pan Tomáš Charvát. 
Schváleno  Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Zápis ze 6. řádného jednání rady města zatím nebyl radním Kvasničkou ověřen. 
 
Program pro - 7. řádné jednání rady města 
1. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2020 
2. Žádost o snížení nájemného - Fotoateliér Šašková 
3. Záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání v č. p. 620 - MUDr. Marcela Altová 
4. Záměr na pronájem prostor určených k podnikání v areálu nemocnice Český Brod, pavilon 
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B, budova č. p. 620 
5. Vyhodnocení nabídek na záměr pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 620 - lékárna 
6. Žádost o vyjádření ke stavbě plotu na pozemku p. č. 244/1 a 226/56 
7. Dodatek č. 1 ke SoD na akci Stavební úpravy vstupních prostor v čp. 56 - I. etapa 
8. Vyhlášení VZ "Úprava dopravního řešení části místní komunikace ul. Sportovní a ulice 
kolmé - Pod Tratí, Český Brod“ - Projektová dokumentace" 
9. Výběr zhotovitele VZ Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod 
10. Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování poradenských služeb (GDPR) 
11. 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 
12. Souhlas s konáním veřejné sbírky na obnovu kostela sv. Havla ve Štolmíři 
13. Informace - Informace o aktivitách na Vrátkově - projekty Zajištění aktivit EVVO a Dětský 
lesní ráj na Vrátkově 
14. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města a další informace 
 
 
1. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2020 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
V souladu s § 29 a § 30 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a 
vyhlášky o inventarizaci č. 270/2010 Sb. předkládáme radě města ke schválení znění 
závěrečné inventarizační zprávy za rok 2020, která je součástí účetní závěrky za rok 2020. 
Inventarizační zpráva obsahuje stavy účtů k 31. 12. 2020, uvedených podle jednotlivých 
středisek města, a to rozpočtové hospodaření (Město), městské lesy, bytové hospodářství a 
ostatní hospodářská činnost. Dále jsou zde uvedeny (obraty) - přírůstky a úbytky na 
vybraných majetkových účtech výše uvedených středisek. Shrnutí hlavní inventarizační 
komise zní, že veškeré inventury proběhly v souladu s vydaným plánem inventur, v 
termínech, které byly stanoveny v příkazu starosty obce k provedení inventur a že nebyly 
zjištěny inventarizační rozdíly, přebytky ani manka. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM schválit závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2020. 
 
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. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Mgr. Janík žádal o systémové navázání na související projekt. 
Ing. Jedličková uvedla, že materiál souvisí s hospodařením jako takovým. Jedná se o jeden 
ze základních bodů dle zákona o účetnictví. Související projekt tak není zapotřebí. 
Mgr. Janík reagoval s tím, že projekt od roku 2016 existuje, není nicméně aktualizován. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
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s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 90/2021 
Rada města 
 
 
I.      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.    
 
2. Žádost o snížení nájemného - Fotoateliér Šašková 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Na podatelně města byla dne 15. 2. 2021 evidována žádost s č. j. MUCB 8756/2021. Jedná 
se o žádost o snížení nájemného o 2.914 Kč měsíčně z původních 7.914 Kč na 5.000 Kč 
měsíčně z důvodů epidemie Coronaviru a následných omezení v důsledku nařízení 
Ministerstva zdravotnictví, kdy byly pronajaté prostory zcela uzavřeny. Paní Šašková má v 
pronájmu nebytové prostory v budově č. p. 25, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod. 
Nájemní smlouva je uzavřena od 1. 9. 2018 na dobu neurčitou a výše nájemného v roce 
2020 je 94.967 Kč ročně, tj. 7.913,91 Kč měsíčně. Výše nájemného bude od 1. 4. 2021 
navýšena o inflaci 3,2 %. Nájemce může žádat o "covid nájemné", kdy mu bude poskytnuto 
50 % nájemného od státu, pokud doloží, že 50 % nájemného uhradil pronajímateli.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme zohlednit trvání nouzového stavu. 
 
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 
 
6) Vypořádání s připomínkami  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. Doporučila schválení na 
dobu trvání nouzového stavu, pokud v této podobě odsouhlasí JUDr. Marková. 
Následně proběhla diskuse stran nastavení podmínek pro snížení, z níž vyplynula upravená 
varianta usnesení vyhlášení záměru na snížení nájmu na dobu určitou po období duben-
červen 2021, a to na částku 5.000 Kč/měs. 
 
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. 91/2021 
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Rada města 
 
 
I.      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. 
 
3. Záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání v č. p. 620 - MUDr. Marcela 
Altová 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
V návaznosti na změny nájmů v důsledku převzetí ordinace po MUDr. Vostřezové došlo k 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu na prostory v budově č. p. 1311 (nyní MUDr. 
Altová + zázemí po Spirále pomoci) se společností MEDIMA s.r.o. MUDr. Altová se přesune 
do prostor v budově č. p. 620, jedná se o čtyři místnosti (1.06, 1.05, 1.04 a 1.03), navzájem 
průchozí. 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. S právem užívat společné prostory a společné sociální zařízení za cenu 1.614,40 
Kč/m2/ročně. Tato cena je dle nájmu v současných prostorách v budově č. p. 1311. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM vyhlásit záměr na pronájem prostor určených k podnikání v budově č. p. 
620 předem určenému zájemci MUDr. Altová. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výnos z nájemného bude příjmem na hospodářském středisku Bytové hospodářství - fond 
nemocnice. 
 
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. 
Bc. Nekolný doplnil, že prostory budou k dispozici na přelomu března a dubna 2021, dalších 
cca 10 dní bude trvat úprava prostor, tzn., že následně by ordinace měla být k dispozici pro 
fungování nového pediatra. Dále sdělil, že administrativní záležitosti provozování ordinace 
jsou uzavřeny. 
 
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. 92/2021 
Rada města 
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I.      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.  
 
4. Záměr na pronájem prostor určených k podnikání v areálu nemocnice Český Brod, 
pavilon B, budova č. p. 620 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Vzhledem ke stavebním úpravám a obsazení přízemí budovy č. p. 620 novými nájemci 
(MUDr. Altová + lékárna), předkládáme RM záměr na pronájem nebytových prostor v přízemí 
této budovy, které jsou prozatím neobsazeny. 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 výměře prostor 50,12 m2 za cenu 42.136,89 Kč, tj. 42.137 Kč ročně 
na dobu určitou, 5 let, tj. 840,72 Kč/m2/ročně. Cena je dána znaleckým posudkem na ceny v 
areálu nemocnice navýšené o inflaci za každý uplynulý rok. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM vyhlásit záměr na pronájme prostor určených k podnikání. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výnos z nájemného bude příjmem na hospodářském středisku bytové hospodářství - fond 
nemocnice. 
 
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. 
Bc. Nekolný doplnil specifikaci změn dispozic prostor s tím, že s ohledem na potřeby nového 
nájemce by došlo k finálním úpravám, dále uvedl další doplňující informace. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer se pozastavil nad rozdílem ve výši nájemného, postrádal znalecký posudek k 
materiálu. 
Mgr. Klinecký považoval za účelné doplnit do záměru účel nájmu, konkrétně provozování 
zdravotnického zařízení Po následné diskusi bylo hlasováno o protinávrhu ve znění 
doplněném v tomto smyslu. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o upraveném návrhu 
usnesení. 
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s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 93/2021 
Rada města 
 
 
I.      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. 
 
5. Vyhodnocení nabídek na záměr pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 620 - 
lékárna 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
RM vyhlásila dne 27. 1. 2021 svým usnesením č. 33/2021 záměr na pronájem nebytových 
prostor v areálu nemocnice, v budově č. p. 620, pavilon B, v přízemí, celkem 7 místností o 
celkové výměře 88,28 m2 za cenu 78.475 Kč za rok. Cena nájmu je určena podle znaleckého 
posudku vč. navýšení o každoroční míru inflace. Účel pronájmu - lékárna. Nájem na dobu 
určitou, 5 let. Záměr byl řádně vyvěšen na úřední desce dne 28. 1. 2021 a sejmut 16. 2. 
2021. Do data sejmutí byla na podatelně evidována jedna obálka s nabídkou s č. j. MUCB 
8101/2021. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výnos z nájemného bude příjmem na hospodářském středisku Bytové hospodářství - fond 
nemocnice a případné úpravy prostor budou hrazeny také z fondu nemocnice. 
 
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 obálka s doručenou nabídkou a otevřena diskuse. 
Ing. Majer se dotazoval, zda nutné investice budou „odbydlovány“, případně jakým 
způsobem se promítnou do výše nájemného. 
Mgr. Dočkalová odpověděla, že standardně je tato otázka řešena domluvou s ohledem na 
povahu investic. Pokud se jedná o nutné výdaje, promítají se tyto do nájemného, eventuálně 
zajišťuje město samo. V případě nadstandardních investic je realizováno na náklad nájemce. 
Následovala diskuse k výše uvedenému. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o doplněném návrhu 
usnesení. 
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s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 94/2021 
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. 
 
6. Žádost o vyjádření ke stavbě plotu na pozemku p.č. 244/1 a 226/56 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Manželé Rychterovi v minulosti žádali město Český Brod o vyjádření ke stavbě RD na 
pozemku p. č. 244/1 v k. ú. a obci Český Brod a ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojce 
k pozemku p. č. 244/1 v k. ú. a obci Český Brod přes pozemky města Český Brod p. č. 243/8 
a 901/3 v k. ú. a obci Český Brod.  
Ke stavbě RD, vodovodní a kanalizační přípojce, bylo vydáno vyjádření pod č. j. 65366/2019. 
Jednou z podmínek bylo uzavření smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene, která byla splněna. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene byla podepsána 
dne 4. 3. 2020, číslo smlouvy 202000024/OR. Další podmínkou bylo uzavření dohody o 
finančním příspěvku na infrastrukturu - tato podmínka splněna nebyla. Stavební úřad přesto 
vydal rozhodnutí schvalující stavební záměr pod č. j. 27126/2020. Město Český Brod proti 
tomuto rozhodnutí podalo odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského Kraje. Odvolání bylo 
předloženo radě města, která je 22. 7. 2020 projednala - usnesení 309/2020. 
Manželé Rychterovi na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje podali 
městu Český Brod 5. 11. 2020 žádost o souhlas vlastníka, tj. města, veřejného vodovodního 
řadu a veřejné splaškové kanalizace k připojení nemovitosti. Žádost byla předložena radě 
města k rozhodnutí, která zamítla připojení na vodovodní a kanalizační řad usnesením č. 
491/2021 na jednání konaném dne 18. 11. 2020. 
Manželé Rychterovi nově zažádali o vyjádření ke stavbě plotu na pozemcích č. 244/1 a 
226/59 v k. ú. Český Brod. Pozemky dotčené stavbou sousedí s komunikací (pozemek parc. 
č. 901/3) ve vlastnictví města Český Brod. 
Vzhledem k tomu, že součástí vyjádření č. j. 65366/2019 je podmínka uzavření dohody o 
finančním příspěvku na infrastrukturu a tato podmínka stále nebyla splněna, domníváme se, 
že by nemělo být vydáno ani souhlasné vyjádření ke stavbě plotu, který je součástí stavby 
RD na pozemku p. č. 244/1 v k.ú Český Brod.  Žádost spolu se situací je přílohou tohoto 
materiálu včetně všech vyjádření a rozhodnutí spojených s výstavbou rodinného domu. 
 
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 
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6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse, v níž byl jednak popsán historický postup a jednání s 
žadateli, jejich specifická pozice v rámci hrazení příspěvku na infrastrukturu a současně 
probírán postoj města, který by bylo vhodné v tomto případě zaujmout. 
Mgr. Janík v rámci diskuse podal protinávrh na stažení bodu s tím, že materiál bude 
následně radními projednán tak, aby bylo dosaženo shody na dalším postupu. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o protinávrhu na stažení 
bodu. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 1) 
 
 
Rada města 
 
 
I.      nesouhlasí  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
 
   (souhlasí) s vydáním souhlasného stanoviska ke stavbě plotu na pozemcích p. č. 244/1 a 
226/59 v k. ú. a obci Český Brod. 
 
 
7. Dodatek č. 1 ke SoD na akci Stavební úpravy vstupních prostor v čp. 56 - I. etapa 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod uzavřelo dne 8.12.2020 smlouvu o dílo na akcie Stavební úpravy 
vstupních prostor v čp. 56 - I. etapa s panem Danielem Šperkem. Smlouva je na stavební 
práce spočívající ve statickém zajištění budovy č. p. 56, stavebních úpravách interiéru, 
dodání mobiliáře, úpravách rozvodů silnoproudu a slaboproudu. Smluvní cena činí 
3.132.996,17 Kč bez DPH, t.j. 3.790.925 Kč včetně DPH. 
  
V průběhu realizace byly zjištěny nesrovnalosti mezi PD, soupisem prací a skutečným 
stavem, které musely být řešeny více a méně pracemi. Soupis všech prací je dán 
změnovými listy č. 1 - 4, které jsou součástí tohoto materiálu i dodatku č. 1 ke SoD č. 
201900195/OR. Soupis ZL č. 1 - 4 činí v součtu 298.015,11 Kč bez DPH, tj. 360.598,28 Kč s 
DPH. Z toho více práce činí 605.764,89 Kč bez DPH a méně práce činí 307.749,78 Kč bez 
DPH. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje radě města uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Akce má finanční krytí v souladu s rozpočtem města. Navýšení ceny díla dodatkem č. 1 činí 
360.598,28 Kč včetně DPH. 
  
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
9.3.4 Podporovat vstřícný přístup pracovníků VS ke klietům. 
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5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Řešení 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. 
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. 95/2021 
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. 
 
8. Vyhlášení VZ "Úprava dopravního řešení části místní komunikace ul. Sportovní a 
ulice kolmé - Pod Tratí, Český Brod“ - Projektová dokumentace" 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V rámci zpracování projektové dokumentace na vybudování nové mateřské školky v ulici 
Kollárova - usnesení RM č. 425/2020 ze dne 7. 10. 2020 je třeba řešit dopravní úpravy 
přilehlých ulic pro zbudování parkovacích míst pro potřeby mateřské školky. 
Odbor rozvoje připravil podklady k vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování 
projektové dokumentace pro realizaci úprav dopravního řešení části místní komunikace ul. 
Sportovní a ul. Pod Tratí, to vše dle požadavků odboru dopravy MěÚ ČB - bezbariérové 
řešení. 
Termín realizace - 18 měsíců od podpisu smlouvy. Hodnotícím kritériem je výše nabídkové 
ceny, předpokládaná cena byla stanovena na 500.000 Kč bez DPH, 605.000 Kč včetně 
DPH.. 
  
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje vyhlásit VZ malého rozsahu zadanou v souladu se směrnicí města Český 
Brod o zadávání zakázek malého rozsahu. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Předpokládaná částka 605.000 Kč bude hrazena z fondu komunikací v roce 2022. 
  
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
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8.2.1 Zajistit odpovídající prostory a jejich kapacitu pro předškolní, školní i zájmové 
vzdělávání. 
3.4. Vyřešit dopravu v klidu. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
VZ je v souladu se směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu. 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
LF: Připomínky pana Ing. Pohůnka byly zapracovány do zadávací dokumentace VZ a do 
návrhu SoD. 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer zdůraznil několik rozporů, které vidí v podkladech k materiálu bodu, zejména 
otázku parkovacích míst a specifikace přechodů pro chodce. 
Následovala diskuse, v níž byly řešeny sporné nebo nedostatečně prezentované aspekty 
projektu. Z ní vyplynul protinávrh Ing. Majera na stažení a dopracování materiálu. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o protinávrhu na stažení 
bodu. 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
Rada města 
 
 
I.      vyhlašuje  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
 
   veřejnou zakázku malého rozsahu "Úprava dopravního řešení části místní komunikace ul. 
Sportovní a ulice kolmé - pod tratí, Český Brod“ - Projektová dokumentace.    
 
 
II.      jmenuje  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
 
   hodnotící komisi výše uvedené veřejné zakázky ve složení:  
Bc. Jakub Nekolný, starosta města, 
Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí OR, 
Ing, Karel Zajíček, investiční technik OR, 
Ing. Šárka Jedličková, vedoucí FO, 
Ing. Jan Pohůnek, vedoucí odboru dopravy. 
  
Náhradníci:   
Mgr. Tomáš Klinecký, místostarost města, 
Lenka Farkasová, projektový manažel OR, 
Ing. Eva Heribanová, investiční technik OR, 
Martina Jelínková, pracovník FO. 
 
 
III.      pověřuje  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
 
   odbor rozvoje nezbytným upřesněním zadání veřejné zakázky a zajištěním případných 
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dodatečných informací k výše uvedené veřejné zakázce. 
 
9. 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 byla 
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, IČ: 64618081 a VHZ – DIS, spol. s. r.o., Mírová 25, 618 00 Brno, IČ: 
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 informaci k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer postrádal čas na připomínkování. Jako člen komise obdržel pouze email s 
výsledkem výběru, žádné jednání, kterého by se účastnil, se nekonalo. Reálnou komisí, 
která výběr prováděla, byl dle jeho názoru někdo úplně jiný. K samotnému výběru uvedl, že 
očekával vyloučení na základě podhodnocení, ale ne na základě nedoložení podkladů. 
Postrádal předložení komunikace, neví, jestli uchazeč byl vyloučen po právu. 
Mgr. Dočkalová dala Ing. Majerovi za pravdu v tom smyslu, že předchozí zákonná úprava 
stanovila několik komisí pro veřejné zakázky, dnešní legislativní podoba toto neupravuje. 
Aktuálně tedy komise být nemusí (až nad u VZ nad 300 mil.), je tak vlastně do určité míry 
formální. 
Bc. Nekolný doplnil, že pokud výběr nebyl konzultován se všemi členy komise, jedná se o 
exces, Komise by tak postrádaly smysl. Pokud to tak skutečně bylo, vyjádřil omluvu s tím, že 
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takový postup je napříště neakceptovatelný. 
Dle Mgr. Klineckého není smyslem komise pouhé naplnění zákonných kautel, ale také 
přenos kontroly na důvěryhodný subjekt. Výběr komisí má pak silnou argumentační výpověď. 
Mgr. Janík doplnil, že má výtky k procesnímu postupu. Stejný problém vidí i v minulé radě 
(přivaděče). Chybí mu usnesení o jmenování, případně o revokaci, radou toto neprošlo. 
Ohlídání těchto záležitostí je rolí tajemníka. 
Mgr. Dočkalová reagovala s tím, že jmenovaná komise se nesešla, nabídku zpracovala 
zajišťující advokátní kancelář. Pokud s tím má rada problém, svolá komisi. 
Bc. Nekolný uvedl, že pokud je komise dle rady nekompetentní, tak ať tato najmenuje 
kompetentní. 
Mgr. Dočkalová dále uvedla, že pro čistotu výběru znovu zkompletuje dokumentaci a vyzve 
komisi k hodnocení. 
S ohledem na výše řečené podal Mgr. Janík protinávrh na stažení a dopracování materiálu 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o protinávrhu na stažení 
bodu. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
Rada města 
 
 
I.      bere na vědomí  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
 
   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  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
 
   o vyloučení účastníka zadávacího řízení „Společnost vodojem Český Brod 2021“ ve 
složení LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc, IČ: 64618081 a VHZ – DIS, spol. s. 
r.o., Mírová 25, 618 00 Brno, IČ: 46961445, 
Účastník je vyloučen v souladu s § 48 odst. 2 písm. b) 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  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
 
   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  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
 
   s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Metrostav a. s.,se sídlem Koželužská 
2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČO 00014915. 
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Návrh smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
 
V.      pověřuje  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
 
10. Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování poradenských služeb (GDPR) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dne 25. 5. 2018 byla uzavřena smlouva o poskytování poradenských služeb v oblasti 
ochrany osobních údajů. Služby jsou poskytovány městu Český Brod a jeho příspěvkovým 
organizacím a dále ZUŠ Český Brod, které jsou služby čtvrtletně přefakturovány. Nyní je 
radě města předložen návrh dodatku č. 4, ve kterém jsou reflektovány změny názvu 
společnosti, je prodloužena doba platnosti smlouvy (od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2022), 
aktualizována příloha č. 1, obsahující seznam organizací, kterým je poskytována služba 
pověřence společně s městem. Předmětem dodatku je také snížení ceny za poskytované 
služby. Do rozsahu poskytovaných služeb byla doplněna možnost využít akreditované 
školení pro úředníky města k ochraně osobních údajů za zvýhodněnou cenu.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje ke schválení. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Od 1. 4. 2021 se snižuje měsíční odměna z 9.500 Kč (bez DPH) na 8.500 Kč (bez DPH). 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami  
 
 
 
 
Odchod 18:26 Bc. Nekolný. 
 
Mgr. Klinecký předal slovo tajemníkovi MěÚ. 
Ing. Kašpar shrnul informaci k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer vytknul předloženému materiálu, že postup neodpovídá dohodnutému způsobu 
výběru služby. 
 
Příchod 18:29 Bc. Nekolný. 
 
Dále byly diskutovány možné varianty zajištění služeb pověřence ve vztahu k příspěvkovým 
organizacím, prostřednictvím zaměstnanců MěÚ a způsobu výběru. Ze strany JUDr. 
Markové bylo zdůrazněno, že předmětem dodatku je nejen sleva na aktuální službu, ale dále 
také zvýšení počtu příspěvkových organizací a možnost akreditovaného školení. Nadto i 
stávající smlouvu by bylo třeba upravit z důvodu změny subjekty a straně poskytovatele 
vyvolané jeho přeměnou. Pan Tomáš Charvát zdůraznil výhody stávajícího nastavení pro 
potřeby ZUŠ. 
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Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2) 
                                                                                                 Usnesení č. 96/2021 
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: 00235334. Návrh 
dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
11. 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 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města předkládáme návrh na vyslovení souhlasu s vybudováním lesní cesty pro pěší, 
která by spojila zastávku autobusu Doubravčice, rozcestí Vrátkov s hájovnou Městských lesů 
Český Brod na Vrátkově. Na tento projekt má spolek Šemberské stezky, z. s., příslib podpory 
z participativního rozpočtu Středočeského kraje, jehož povinnou náležitostí je souhlas 
vlastníka pozemku s vybudováním této stezky pro pěší. 
Tato trasa v současné době neexistuje. Jejím vytvořením vznikne propojení parkoviště 
(zastávky autobusu) a hájovny. Vybudovaná cesta následně navazuje na již existující 
nepoužívanou lesní cestu ke spodní silnici III/1133, kde dále pokračuje po červené turistické 
značce KČT k již existujícím trailům Šemberských stezek, z. s. Cílem tohoto projektu je tedy 
propojení existujících projektů a zlepšení jejich dostupnosti pro školy a veřejnost a omezení 
pohybu po veřejné komunikaci. 
Budovaná trasa je v příloze s mapou vyznačena modrou barvou a současně je naznačena 
navazující cesta ke spodní silnici barvou červenou. 
Trasa je plánována v délce cca 700 metrů. Určena bude pro pěší i cyklisty a obousměrná. 
Toto bude klást nároky na její zátěž a přehlednost úseků. Šířka cesty nepřesáhne v žádném 
místě 2 metry a nejedná se tedy o stavbu lesní komunikace s potřebou vyjmutí z lesního 
fondu. Povrch bude v maximální možné míře přírodní, ale vzhledem k poměrně plochému 
profilu bude zapotřebí v cca 60 % provést drenáž formou štěrku a odvodnění formou 
vysvahování. Na obou koncích nové cesty bude vybudován mapník se zákresem a místní 
mapou. Cesta bude vybudována s respektem a s důrazem na minimální zásah do lesa dle 
předchozích dohod s vedoucím hospodářského střediska městské lesy Český Brod, Ing. 
Janem Kopáčkem. Součinnost města spočívá pouze ve vyjádření souhlasu s vybudováním 
této cesty, která se nachází na dvou pozemcích ve vlastnictví města Český Brod. Jedná se o 
pozemky:  
p. č. 1456, k. ú. a obec Vrátkov, zapsaný na LV č. 648 pro k. ú. Vrátkov a p. č. 164/1, k. ú. a 
obec Doubravčice, na LV č. 911 pro k. ú. Doubravčice.  
Tuto cestu bude následně možné využít jako propojení právě budovaného 
environmentálního centra na vrátkovské hájovně se stávající autobusovou zastávkou, čímž 
vznikne bezpečnější trasa pro uživatele ekocentra.  
Udržitelnost projektu je 3 roky, podmínkou je, že nesmí dojít k prodeji pozemku nebo ke 
zničení cesty při lesní hospodářské činnosti. Jiné podmínky Středočeský kraj nestanoví.   
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Žádáme o vyjádření odboru rozvoje a právničky města. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Dopad na rozpočet města není žádný. Dotace pokryje veškeré nálady na projekt, vybudování 
i dozor. Spolek Šemberské stezky, z. s., uspěl se žádostí v krajském participativním rozpočtu 
ve výši 200.000 Kč. Prostředky jsou určeny výhradně pro vybudování nové cesty se vztahem 
k cyklistice a turistice. Peníze nemohou být určeny na opravy a údržbu již existujících cest. 
Pro uzavření smlouvy s krajem ovšem spolek potřebuje souhlas vlastníka pozemku s tímto 
záměrem. Dopad tedy není ani administrativní ani není potřeba jeho předchozí 
profinancování. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní. 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký shrnul informaci k bodu dle důvodové zprávy. 
Pan Pavel Kvasnička doplnil za žadatele, že aktuálně zatím nezískal prostředky, nicméně 
souhlas je žádoucí pro uzavření smlouvy na krajské úrovni. Jedná se o formální záležitost, 
která žadateli umožní pro město na jeho území stezku vybudovat. Dále uvedl, že se cítí být v 
tomto bodě ve střetu zájmů, tudíž se zdrží hlasování. 
Následně byla otevřena diskuse, v níž byla řešena témata udržitelnost, právního řešení 
zbudování na pozemcích města, charakteru cesty. 
JUDr. Marková upozornila na formulaci, kterou by mělo usnesení obsahovat, a to, že souhlas 
je vysloven ve prospěch spolku Šemberské stezky z. s. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o upraveném návrhu 
usnesení. 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 97/2021 
Rada města 
 
 
I.      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. 
 
12. Souhlas s konáním veřejné sbírky na obnovu kostela sv. Havla ve Štolmíři 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Kostel svatého Havla ve Štolmíři je jednou z nejvýznamnější památek města Český Brod. 
Jde také o jednu z nejvýraznějších barokních památek Kolínska. V KN je zapsán jako 
budova bez č. p. nebo č. ev. stojící na pozemku p. č. 1 v k. ú. Štolmíř. Stavba je dále 
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obklopena bývalým hřbitovem (pozemek p. č. 2) a ke kostelu dále náleží ještě zvonice na 
pozemku p. č. 3.  
Stavba kostela sv. Havla tak, jak jej známe dnes, započala v roce 1710, zřejmě dle projektu 
F. M. Kaňky. Z důvodu nedostatku financí však byla stavba realizována v neúplné a 
pozměněné verzi. Stavbu rozhodujícím způsobem financovali Lichtenštejnové. V roce 1904 
byla zbourána polygonální věžička s cibulovou střechou na hřebenu hlavní střechy. V roce 
1935 byl kostel opraven, částečně byla ještě v roce 1956 opravena střecha proti zatékání. 
Od té doby kostel chátrá bez potřebné údržby, v roce 2017 však bylo Římskokatolickou 
farností Český Brod zadáno vypracování projektové dokumentace na jeho celkovou obnovu. 
Projektová dokumentace je dle aktuální informace dokončena. Byla také zahájena obnova 
zvonice na pozemku p. č. 3. 
Kostel sv. Havla je využíván k pravidelným bohoslužbám a příležitostným koncertům a 
dalším kulturním akcím, zejména za účasti o.p.s. M’am’aloca, která v sousedství kostela 
provozuje kulturně environmentální centrum a veřejnou pec. Kostel je také pravidelně 
otevírán pro prohlídky nebo zpřístupněn vždy u příležitosti souběžně konané akce. O. p. s. 
M’am’aloca také výtěžky z pořádaných akcí věnuje na opravu kostela. 
Přestože z pohledu města jde o významnou památku, město samo nemá příliš mnoho 
možností, jak přímo pomoci s její stavební obnovou. Jednou z cest je podpora aktivit 
neziskového sektoru včetně samotné farnosti, což se děje. Další je možnost iniciovat a přímo 
zaštítit veřejnou sbírku, jejímž prostřednictvím mohou fyzické i právnické osoby přispět větší 
či menší částkou na záchranné stavební práce, které je na budově kostela v budoucnu třeba 
provést. Touto cestou se vydala například obec Tismice, která vyhlásila veřejnou sbírku na 
varhany v románské bazilice, více zde: https://www.tismice.cz/obec/kostel-na-nebevzeti-
panny-marie-/.  
Na budově kostela sv. Havla je nutné provést postupně statické zajištění, opravu krovu a 
střechy, vnější fasády a interiéru. Případně vybrané finanční prostředky by mohly sloužit i 
jako spoluúčast k dotaci, o kterou římskokatolická farnost usiluje. Pokud by sbírku 
organizovalo město Český Brod, je předpoklad, že by mohli finančně přispět lidé i firmy, kteří 
či které mají jakýkoliv problém s římskokatolickou církví či farností. Podstatná je záruka, že 
vybrané prostředky budou užity výhradně k předem definovanému účelu "obnova kostela sv. 
Havla ve Štolmíři". Přestože Římskokatolická farnost Český Brod vede vlastní bankovní účet 
č. 4040404040/2700, kam je možné pod zvláštním VS přispět na všechny kostely i konkrétně 
přímo na kostel sv. Havla, farnost i P. Martin Sklenář preferuje spíše model sbírky 
organizované městem.  
Veřejná sbírka se řídí zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Sbírkou je získávání 
a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu 
přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo 
charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, 
tradic nebo životního prostředí. Konat sbírky může pouze právnická osoba, kterou se 
rozumí  obec, kraj, nebo jiná právnická osoba mající na území České republiky sídlo, nebo (v 
dalších případech) organizační složku. Zákon nepřipouští možnost konání veřejné sbírky 
fyzickou osobou. Právnická osoba, která hodlá sbírku konat, je povinna její konání písemně 
oznámit krajskému úřadu, odboru správních agend. Splňuje-li oznámení náležitosti, krajský 
úřad vydá osvědčení o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky a neshledá-li důvody, 
proč sbírku nelze konat dle § 6 zákona o veřejných sbírkách, osvědčí datum přijetí jejího 
oznámení, a to nejpozději do 30 dnů ode dne splnění náležitostí oznámení. Sbírka je 
zahájena dnem následujícím po dni doručení osvědčení, pokud právnická osoba neuvede v 
oznámení jako den zahájení sbírky datum pozdější; dříve nesmí být sbírka zahájena ani 
propagována. Obec v oznámení uvede: a) název a sídlo a připojí usnesení příslušného 
orgánu obce nebo kraje o souhlasu s konáním sbírky ne starší než 60 dnů, b) jméno, 
příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu starosty obce, popřípadě osob jimi 
pověřených jednat jménem příslušného územního samosprávného celku ve věci sbírky. Dále 
uvede název a adresu banky nebo její pobočky, u níž je zřízen bankovní účet ke 
shromažďování příspěvků a číslo tohoto účtu. Příspěvky mohou být na zvláštní bankovní 
účet vkládány až po zahájení veřejné sbírky.  

https://www.tismice.cz/obec/kostel-na-nebevzeti-panny-marie-/
https://www.tismice.cz/obec/kostel-na-nebevzeti-panny-marie-/
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Další povinností pořadatele sbírky je vyúčtování.  
Více informací zde: Veřejné sbírky | Odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad 
(kr-stredocesky.cz). 
Sbírky jsou vedeny na webových stránkách Ministerstva 
vnitra: http://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/. 
Záměr na otevření veřejné sbírky je konzultován s p. farářem Martinem Sklenářem, který 
tento model upřednostňuje. Zřízení transparentního účtu je konzultováno s finančním 
odborem. 
 
Věc je konzultována s KÚSK - náležitostí je a) oznámení o konání veřejné sbírky, b) 
usnesení rady města. Č. účtu stačí uvést v oznámení, další přílohy nejsou třeba.    
 
Finanční odbor věc projednal s Komerční bankou, a.s. a zajistil návrh smlouvy o zřízení 
bankovního účtu, kterou předkládáme radě města ke schválení. Běžný účet č. 123-
1955760277/0100 bude zřízen jako transparentní. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuji schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Není relevantní. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní. 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký shrnul informaci k bodu dle důvodové zprávy s doplněním, že předložený 
návrh je doplněn o podstatně náležitosti sbírky a souhlas s uzavřením smlouvy o vedení 
transparentního účtu. Dále popsal následný postup na úrovni kraje pro možnost zahájení 
sbírky. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2) 
                                                                                                 Usnesení č. 98/2021 
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 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-legislativne-pravni-a-krajsky-zivnostensky-urad/verejne-sbirky
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-legislativne-pravni-a-krajsky-zivnostensky-urad/verejne-sbirky
http://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/
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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.  
 
13. Informace o aktivitách na Vrátkově - projekty Zajištění aktivit EVVO a Dětský lesní 
ráj na Vrátkově 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Předkládáme RM informace k nově vznikajícímu Ekocentru Vrátkov jako terénní základny 
pro realizaci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO). 
Objekt, který je součástí areálu hájovny, bude sloužit pro následující aktivity: 
Zájmový kroužek Mladý lesník 
Zájmový kroužek Práce se dřevem 
Výukový program Rok v lese (projektové dny pro školy) 
Workshopy - víkendová setkání rodin 
Příměstský tábor s lesní tématikou 
Lesní pobytový tábor 
Lesní klub 
 
V současné době probíhají v objektu dokončovací práce. Výsledkem bude prostorná vnitřní 
učebna spojená s menší venkovní učebnou. Obě učebny budou vybaveny nábytkem, 
interaktivní tabulí a dalšími pomůckami a doplněny o sociální zázemí. Celková kapacita je 
max. 40 dětí. Předpokládaný provoz ekocentra je celoroční, v době prázdnin bude sloužit 
jako zázemí pro provoz příměstského/pobytového tábora. Předpokládané zahájení provozu 
je květen 2021 (dle vývoje pandemické situace). 
V současné době probíhá uzavírání smluv (DPP) s lektory, kteří budou zajišťovat jednotlivé 
aktivity, po dobu udržitelnosti projektu. Jedná se o pět lektorů, jejichž náplní práce bude 
kromě lektorování programů také příprava programu a obsahu programů pro Ekocentrum 
Vrátkov. 
 
Projekt je financován z veřejných zdrojů. Podmínkou jejich čerpání je závazek spočívající v 
provozu terénní základny/učebny na dalších 5 let, tj. do roku 2025.  
Oba projekty jsou příkladem naplňování aktivit pro smysluplné využití volného času dětí a 
jejich rodičů v rámci EVVO zaměřené na lesní pedagogiku a polytechnickou výchovu.  
 
Na základě konzultací se zainteresovanými stranami a terminologických zvyklostí v oblasti 
EVVO byl navržen název terénní základny pro ekologickou výchovu: Ekocentrum Vrátkov. 
Návrhy grafické podoby logotypu byly vypracovány a předloženy koordinátorovi projektů. 
Preferovaná varianta je uvedena v příloze. Objednávka na grafické práce obsahující logo, 
logomanuál a návrh letáku a plakátu v celkové výši 20.000 Kč bude vyhotovena po 
odsouhlasení výběru loga. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Bez návrhu na usnesení. 
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3) Dopady řešení na rozpočet města 
Spoluúčast města Český Brod u obou projektů schválena v rozpočtu města na r. 2021. 
 
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 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 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru sociálních věcí a školství. 
Bc. Fejfarová shrnula informaci k bodu dle důvodové zprávy, doplnila o prezentaci projektu v 
Českobrodském zpravodaji. 
Ing. Kašpar osvětlil pracovně-právní otázky lektorů a dalších osob působících v rámci 
projektu. 
Následně byla otevřena diskuse. V ní byl ujasněn počet a charakter realizovaných projektů a 
jejich financování a doplněny konkrétní pracovně-právní otázky. Současně bylo otevřeno 
téma jednotného grafického stylu města. Mgr. Janík v návaznosti na to připomněl existenci 
grafického manuálu, který by chtěl z pozice radního zpřístupnit. 
 
14. 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.   
 
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 
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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. 
Mgr. Klinecký shrnul informaci k bodu dle důvodové zprávy. 
Mgr. Janík vyjádřil rozhořčení nad tím, že jeho podněty a připomínky nejsou opakované 
náležitě vypořádány, úkoly nejsou zadány. 
Mgr. Klinecký reagoval s tím, že tyto rozhodně nejsou oslyšeny, nicméně se pokusí 
zapracovat na intenzivnější reakci ke všeobecné spokojenosti. 
Mgr. Dočkalová sdělila, že ze své pozice vypořádala vše, co aktuálně mohla. 
 
 
 
Obecná rozprava 
Byla diskutována témata: 
 
1) Pumptrack – bylo dosaženo shody na tom, že by měl být založen projekt, radní 
Kvasnička by se tématu rád věnoval, Mgr. Klinecký shrnul aktuální stav, 
2) SOŠ Liblice – na základě dotazu Ing. Majera popsal pan starosta zevrubně jednání 
na úrovni kraje a možná další východiska v této oblasti. S ohledem na rozsah se však zatím 
jedná o pouze uvažované varianty, 
3) Svazková škola – diskuse ohledně rozpočtu svazku a nastavení poměru mezi výší 
příspěvku zúčastněných obcí. 
 
Konec 20:32. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Jakub Nekolný  Tomáš Charvát 

starosta města ověřovatel zápisu 
 


