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 Usnesení rady města ze dne 21. 10. 2020 

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn (anonymizovaný) 
 

z 25. řádného jednání rady města, které se konalo ve středu 21. 10. 2020 od 09:00 hod v 
kanceláři starosty formou videokonference 

 
426/2020 Nařízení 4/2020 
 
Rada města 
 
vydává 
nařízení č. 4/2020 kterým se ruší nařízení č. 14/2019. 
 
427/2020 Nařízení města Český Brod č. 5/2020 o cenách za služby parkovišť 
 
Rada města 
 
vydává 
nařízení č. 5/2020, kterým se stanovují ceny za služby parkovišť. 
 
428/2020 Transparentnost účtu Fondu infrastruktury - dodatek ke smlouvě u KB 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě, č. účtu 123-1654200257/0100, Fond infrastruktury, u 
Komerční banky, a. s., Na Příkopě 33 č. p. 969, Praha 1, IČO: 45317054. Návrh dodatku je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku ke 
smlouvě. 
 
429/2020 Akceptace platebních karet při parkování 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o přijímání platebních karet - elektronické transakce KB SmartPay 
mezi městem Český Brod a Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 33, 114 07, IČO: 45317054. 
Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
430/2020 Hodnotící komise úvěru na investici "Rekonstrukce budovy pro školní 
stravování, kuchyně a jídelna" č. p. 1099 
 
Rada města 
 
jmenuje 
hodnotící komisi pro výběr banky na poskytnutí úvěru pro investiční akci "Rekonstrukce 
budovy pro školní stravování, kuchyně a jídelna č. p. 1099": 
členové: Bc. Jakub Nekolný, Ing. Filip Ulík, Ing. Milan Majer, Ing. Šárka Jedličková, Ing. 



  2   

 Usnesení rady města ze dne 21. 10. 2020 

Lucie Baslová, 
náhradníci: Mgr. Tomáš Klinecký, Martina Jelínková, Tomáš Charvát.  
 
431/2020 Vyhodnocení nabídek na záměr -  pronájem garáže č. 7 v areálu nemocnice 
Český Brod 
 
Rada města 
 
I. stanovuje 
pořadí uchazečů přihlášených do záměru na pronájem garáže č. 7 v budově bez č. p., která 
je součástí pozemku p. č. St. 1628, k. ú. Český Brod, v areálu nemocnice následovně: 
1) M. H., Štolmířská 1382, 282 01 Český Brod, 
2) J. Ch., Palackého 231, 282 01 Český Brod. 
 
II. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání - garáže č. 7 v areálu 
nemocnice Český Brod mezi M. H., Štolmířská 1382, 282 01 Český Brod a městem Český 
Brod. Znění smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
III. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o nájmu prostor 
sloužících k podnikání. 
 
432/2020 Smlouva na pronájem nebytových prostor - garáž č. 7 v areálu ZZN 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi J. K., Karla Landy 1579, 
273 09 Kladno, r. č. 760226/0710 a městem Český Brod, na pronájem garáže č. 7 v areálu 
ZZN na dobu určitou 1 rok. Znění smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o nájmu prostor 
sloužících k podnikání. 
 
433/2020 Záměr na pronájem garáží v areálu ZZN 
 
Rada města 
 
vyhlašuje záměr 
na pronájem nebytových prostor v areálu ZZN, Krále Jiřího 202, 282 01 Český Brod v 
budově bez č. p., která je součástí pozemku st. p. č. 437 - jedná se o garáž č. 1 o celkové 
výměře 21,37 m2 za minimální nabídkovou cenu 1 000 Kč měsíčně na dobu určitou 1 rok, 
garáž č. 2 o celkové výměře 18,64 m2 za minimální nabídkovou cenu 1 000 Kč měsíčně na 
dobu určitou 1 rok, garáž č. 3 o celkové výměře 22,37 m2 za minimální nabídkovou cenu 1 
000 Kč měsíčně na dobu určitou 1 rok, garáž č. 4 o celkové výměře 22,29 m2 za minimální 
nabídkovou cenu 1 000 Kč měsíčně na dobu určitou 1 rok, garáž č. 5 o celkové výměře 
25,32 m2 za minimální nabídkovou cenu 1 000 Kč měsíčně na dobu určitou 1 rok, garáž č. 6 
o celkové výměře 26,61 m2 za minimální nabídkovou cenu 1 000 Kč měsíčně na dobu 
určitou 1 rok, garáž č. 8 o celkové výměře 27,97 m2 za minimální nabídkovou cenu 1 000 Kč 
měsíčně na dobu určitou 1 rok. 
Nabídky v zalepené obálce označené slovy: "NEOTEVÍRAT – garáž ZZN + uveďte číslo 
garáže" předejte do podatelny Města Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56 nejpozději 
do 7. 11. 2020 do 10:00 hodin. Nabídka musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, 
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bydliště žadatele, tel. kontakt, nabízenou cenu nájmu. Na nabídky zájemců, kteří nemají 
uhrazeny závazky vůči Městu Český Brod, nebude brán zřetel. 
 
434/2020 Pacht pozemků KN 422 a 413 v k. ú. Štolmíř 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením Pachtovní smlouvy týkající se pozemků KN p. č. 413 orná půda o výměře 3.741 
m2 a KN p. č. 422 orná půda o výměře 2.258 m2, vše v obci Český Brod a k. ú. Štolmíř, za 
účelem zemědělského využití, na dobu určitou 5 let (2. 10. 2020 - 30. 9. 2025) s p. L. R., 
Štolmíř 13, 282 01 Český Brod, za cenu 4.000 Kč/ha/rok. K částce pachtovného bude 
každoročně připočítána míra inflace určená Českým statistickým úřadem. Návrh pachtovní 
smlouvy je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené pachtovní 
smlouvy. 
 
435/2020 Pacht pozemku KN p. č. 567 v k. ú. Štolmíř 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením Pachtovní smlouvy týkající se pozemku KN p. č. 567 ostatní plocha o výměře 
22.506 m2, v obci Český Brod a k. ú. Štolmíř, za účelem zatravnění, na dobu určitou 5 let (2. 
10. 2020 - 30. 9. 2025) s p. R. T., Štolmíř 71, 282 01 Český Brod, za cenu 100 Kč/ha/rok. K 
částce pachtovného bude každoročně připočítána míra inflace určena Českým statistickým 
úřadem. Návrh pachtovní smlouvy je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené pachtovní 
smlouvy. 
 
436/2020 Odkoupení pozemku 199/79 (archiv) od ÚZSVM 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy týkající se odkupu pozemku KN 
p. č. 199/79 ostatní plocha o výměře 527 m2 v obci a k. ú. Český Brod, z vlastnictví České 
republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, do vlastnictví města Český Brod, za cenu 
405.000 Kč. Návrh kupní smlouvy je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené 
smlouvy. 
 
437/2020 Most přes říčku Šemberu - Smlouva o právu provést stavbu (ŘSD) 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu týkající se pozemků ve vlastnictví města Český 
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Brod KN p. č. 495/8 ostatní plocha o výměře 625 m2 a KN p.č. 1077/30 ostatní plocha o 
výměře 185 m2, za účelem stavby "Most přes říčku Šemberu u Českého Brodu ev. č. 12 - 
015" se stavebníkem Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČO 
65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle. Návrh smlouvy je 
nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
438/2020 Vyhlášení VZ "Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český 
Brod" 
 
I. vyhlašuje 
veřejnou zakázku "Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod". 
 
II. pověřuje 
odbor rozvoje nezbytným upřesněním zadání a zajištěním případných dodatečných informací 
k výše uvedené veřejné zakázce.   
 
III. jmenuje 
hodnotící komisi veřejné zakázky "Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český 
Brod" ve složení: 
členové: Bc. Jakub Nekolný, Ing. Šárka Jedličková, Ing. Petr Čermák, Mgr. Hana Dočkalová, 
Ing. Milan Majer, 
náhradníci: Mgr. Tomáš Klinecký, Lucie Kovaříková, Lenka Farkasová, Petr Kostkan, Ing. 
Lucie Tlamichová. 
 
439/2020 Vyhlášení VZ "Intenzifkace ČOV Český Brod" 
 
Rada města 
 
I. vyhlašuje 
veřejnou zakázku "Intenzifkace ČOV Český Brod". 
 
II. pověřuje 
odbor rozvoje nezbytným upřesněním zadání a zajištěním případných dodatečných informací 
k výše uvedené veřejné zakázce. 
 
III. jmenuje 
hodnotící komisi veřejné zakázky "Intenzifikace ČOV Český Brod" ve složení: 
členové: Bc. Jakub Nekolný, Ing. Šárka Jedličková, Ing. Petr Čermák, Mgr. Hana Dočkalová, 
Ing. Milan Majer, 
náhradníci: Mgr. Tomáš Klinecký, Lucie Kovaříková, Lenka Farkasová, Petr Kostkan, Ing. 
Lucie Tlamichová. 
 
440/2020 Vyhlášení VZ "Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný 
vodovod města Český Brod" 
 
Rada města 
 
I. vyhlašuje 
veřejnou zakázku "Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města 
Český Brod". 
II. pověřuje 
odbor rozvoje nezbytným upřesněním zadání a zajištěním případných dodatečných informací 
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k výše uvedené veřejné zakázce.  
 
III. jmenuje 
hodnotící komisi veřejné zakázky "Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný 
vodovod města Český Brod" ve složení: 
členové: Bc. Jakub Nekolný, Ing. Šárka Jedličková, Ing. Petr Čermák, Mgr. Hana Dočkalová, 
Ing. Milan Majer 
náhradníci: Mgr. Tomáš Klinecký, Lucie Kovaříková, Lenka Farkasová, Petr Kostkan, Ing. 
Lucie Tlamichová. 
 
441/2020 Vyhodnocení  VZ "Český Brod, Přístavba ZŠ Žitomířská č. p. 885 - Projektová 
dokumentace" 
 
Rada města 
 
I. bere na vědomí 
nabídky uchazečů podané do veřejné zakázky Český Brod, Přístavba ZŠ Žitomířská č. p. 
885 - Projektová dokumentace: 
1. In. Point s.r.o., Čajkovského 1710/26, 130 00 Praha, IČO: 26203987, nabídková cena 
11.791.450 Kč včetně DPH, 
2. GREBNER - projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o., Jeseniova 1196/52, 130 00 
Praha, IČO: 25076655, nabídková cena 4.291.870 Kč včetně DPH, 
3. SVIŽN s.r.o., Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha, IČO: 03301087, nabídková cena, 
5.227.200 Kč včetně DPH, 
4. Ing. Jan Polívka, Wuchterlova 585/14, 160 00 Praha, IČO: 67811400, nabídková cena, 
1.900.000 Kč není plátce DPH. 
 
II. rozhoduje 
o vyloučení uchazeče Ing. Jan Polívka, Wuchterlova 585/14, 160 00 Praha, IČO: 67811400 z 
účasti ve veřejné zakázce z důvodu nedoložení požadovaných dokladů dle výzvy 
zadavatele. 
 
III. určuje 
vítězem veřejné zakázky společnost GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. 
s.r.o., Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3, IČO: 25076655, nabídková cena 4.291.870 Kč 
včetně DPH. 
 
IV. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o dílo v souladu s veřejnou zakázkou Český Brod, Přístavba ZŠ 
Žitomířská č. p. 885 - Projektová dokumentace s vítězným uchazečem GREBNER – 
projektová a inženýrská kancelář spol. s.r.o., Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3, IČO: 
25076655. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
V. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
 
442/2020 Výběr dodavatele VZ "Stavební úpravy vstupních prostor v č. p. 56 " 
 
Rada města 
 
I. bere na vědomí 
nabídky uchazečů podané ve veřejné zakázce Stavební úpravy vstupních prostor v č. p. 56: 
1. Stavrecon Pardubice s.r.o., IČO: 05925801, Teplého 2688, 530 02 Pardubice, cenová 
nabídka včetně DPH 3.829.997,24 Kč, 
2. WANDEL CZECH s.r.o., IČO: 28977955, Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 
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cenová nabídka včetně DPH 4.157.164,25 Kč. 
 
II. rozhoduje 
o vyloučení účastníka, společnosti WANDEL CZECH s.r.o., IČO: 28977955, z veřejné 
zakázky z důvodu nedoložení dokladů vysvětlujících nabídku. 
 
III. určuje 
vítězem veřejné zakázky "Stavební úpravy vstupních prostor v č. p. 56" společnost: 
Stavrecon Pardubice s.r.o., IČO: 05925801, Teplého 2688, 530 02 Pardubice, cenová 
nabídka včetně DPH 3.829.997,24 Kč. 
 
IV. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o dílo se společností Stavrecon Pardubice s.r.o., IČO: 05925801, 
Teplého 2688, 530 02 Pardubice. Návrh smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
 
V. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
 
443/2020 Dodatek č. 1 ke SoD - Podzemní kontejnery v ulici Palackého - lokalita 
sídliště 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 201800282/OR se společností Stavokomplet 
spol. s r.o., IČO: 47052945, se sídlem Kralovická 251, 250 01 Zápy. Předmětem dodatku je 
změna rozsahu stavby o vícepráce a méněpráce a s tím související změna smluvní ceny. 
Návrh dodatku č. 1 je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 1. 
 
444/2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu TDS a KBOZP na kuchyni a jídelnách v č. 
p. 1099 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 201900197/OR s Ing. Lubošem Křivánkem, 
IČO: 14754959, místem podnikání Neumannova 299, 280 02 Kolín - Sendražice. Předmětem 
dodatku je navýšení výkonu TDS a KBOZP na akci a s tím související změna smluvní ceny. 
Návrh dodatku č. 1 je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 1. 
 
445/2020 Celková rekonstrukce areálové rozvodny NN v č. p. 1099 
 
Rada města 
 
I. rozhoduje 
o použití výjimky dle čl. 7. 2. a 7. 3. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
pro veřejnou zakázku "Celková rekonstrukce areálové rozvodny NN v č. p. 1099". Z důvodu 
časové tísně nebyla provedena zakázka veřejně přístupná všem uchazečům, ale byla 
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provedena poptávka dvou specializovaných a dosažitelných firem. 
 
II. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky "Celková rekonstrukce areálové 
rozvodny NN v č. p. 1099" se společností ELEKTRO Martínek s.r.o., Polepská 667, 280 02 
Kolín 4, IČO: 28167325. Návrh smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
 
III. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
 
446/2020 Uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
CETIN - vyvolaná investice realizace „Stavební úpravy místní komunikace ul. K 
Vysílači, Český Brod - městská část Liblice“ 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností 
CETIN, a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,  IČO: 04084063. 
Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o 
realizaci překládky sítě elektronických komunikací. 
 
447/2020 Dohoda o narovnání na akci Doplnění vnitroareálové kanalizace 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dohody o narovnání na akci Doplnění kanalizace v areálu bývalé nemocnice, 
Český Brod se společností VW WACHAL a.s., IČO: 25567225. Návrh dohody o narovnání je 
přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené dohody o 
narovnání. 
 
448/2020 Zkapacitnění vodovodních přivaděčů z ÚV Štolmíř do Vodojemu a z 
Vodojemu do města Český Brod - poptávka na zpracování projektové dokumentace a 
inženýrskou činnost 
 
Rada města 
 
I. rozhoduje 
o použití výjimky dle článku 7. 2 a 7. 3. Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu města 
Český Brod pro veřejnou zakázku zpracování PD zkapacitnění přivaděčů vodojemu z ÚV 
Štolmíř do vodojemu a z vodojemu do města Český Brod. 
 
II. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o dílo o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti na 
zpracování PD zkapacitnění přivaděčů vodojemu z ÚV Štolmíř do vodojemu a z vodojemu do 
města Český Brod se společností LK Projekt s.r.o., ul. 28. října 933/11, 250 88 Čelákovice, 
IČO 04326181. Návrh smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
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III. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
 
449/2020 Dodatek č. 30 k pojistné smlouvě o pojištění majetku města 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 30 k Pojistné smlouvě č. 2739300790 o pojištění majetku města 
mezi společností UNIQA pojišťovna a. s., se sídlem Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČO: 
49240480 a městem Český Brod. Znění dodatku č. 30 je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku k pojistné 
smlouvě. 
 
450/2020 Kolostavy 
 
Rada města 
 
I. doporučuje 
umístit v MPZ Český Brod kolostavy typu PRAKTIK. 
 
II. pověřuje 
finanční odbor zapracováním nákladů na realizaci akce do rozpočtu města Český Brod na 
rok 2020. 
 
451/2020 Pravidla participativního rozpočtu 
 
Rada města 
 
I. bere na vědomí 
návrh postupu a tvorby pravidel participativního rozpočtu v období 2020 - 2021.  
 
II. pověřuje 
vedoucí finančního odboru Ing. Šárku Jedličkovou začleněním nové položky Participativní 
rozpočet s částkou 300.000,- Kč do návrhu rozpočtu pro rok 2021. 
 
III. doporučuje 
zastupitelstvu města schválit postup a pravidla participativního rozpočtu pro období 2020 - 
2021. 
 
452/2020 Jmenování ředitele příspěvkové organizace Školní jídelna Český Brod, 
Bezručova 1099, okres Kolín 
 
Rada města 
 
I. odvolává 
Mgr. Tomáše Klineckého z funkce pověřeného ředitele příspěvkové organizace Školní 
jídelna Český Brod ke dni 31. 10. 2020. 
 
II. jmenuje 
pana Ing. Zdeňka Hladíka do funkce ředitele příspěvkové organizace Školní jídelna Český 
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Brod, Bezručova 1099, okres Kolín, IČO 09276599, s účinností od 1. 11. 2020. 
 
III. určuje 
plat a jeho složky panu Ing. Zdeňku Hladíkovi, řediteli příspěvkové organizace Školní jídelna 
Český Brod, Bezručova 1099, okres Kolín v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, v platném znění, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve 
veřejných službách a správě, v platném znění, platovým výměrem, jehož originál je uložen u 
tajemníka MěÚ v osobním spisu tak, jak ukládá zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 
 
IV. schvaluje 
podání žádosti o zápis do rejstříku škol a školských zařízení týkající se údajů o řediteli školy. 
 
453/2020 Stanovení platových výměrů ředitelek PO od 1. 11. 2020 
 
stanovuje 
s účinností od 1. 11. 2020 plat a jeho složky Mgr. Evě Vedralové, pověřené vedením 
příspěvkové organizace Centrum vzdělávání, informací a kultury, náměstí Arnošta z 
Pardubic 1, Český Brod, IČO: 46390472. Platový výměr je součástí osobního spisu 
uloženého u tajemníka MěÚ. 
 
s účinností od 1. 11. 2020 plat a jeho složky paní Martině Mihálové, DiS., pověřené vedením 
příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod-Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín, 
IČO: 70997489. Platový výměr je součástí osobního spisu uloženého u tajemníka MěÚ. 
 
s účinností od 1. 11. 2020 plat a jeho složky Mgr. Jitce Majerové, ředitelce příspěvkové 
organizace Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín, IČO: 46383514. Platový 
výměr je součástí osobního spisu uloženého u tajemníka MěÚ. 
 
454/2020 Jmenování vedoucího odboru výstavby a územního plánování 
 
I. odvolává 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování Ing. Radanu Marešovou s účinností ke dni 
31. 12. 2020 v souvislosti s jejím odchodem do starobního důchodu. 
 
II. jmenuje 
podle § 102, odst. 2, písm. g) zákona o obcích, Ing. Jana Strnada vedoucím odboru výstavby 
a územního plánování s účinností od 1. 1. 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
Jakub Nekolný   Tomáš Klinecký 

starosta města místostarosta města 
 


