
Město Český Brod 

TISK  č.  04 
 

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 16.06.2021 
 

Schválení dodatků smluv na dopravní obslužnost na 2. - 4. čtvrtletí 2021 
 
 
Předkládá: Jakub Nekolný,  
 
Zpracoval: Šárka Jedličková,  
 
Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Tomáš Klinecký, Jana Marková, Tomáš 
Charvát, Milan Majer, Filip Ulík, Pavel Kvasnička 
 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
 - dodatek č. 13 na linku 435, č. 13 na linku 426, č. 12 na linku 491, č. 12 na linku 659 
a č. 13 na linku 660 ke smlouvám na dopravní obslužnost na rok 2021 mezi ČSAD 
Polkost s.r.o., IČO: 46351973 a městem Český Brod, ve znění příloh, které jsou 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
 - dodatek č. 16 na linku 422, č. 13 na linku 426, č. 13 na linku 491, č. 12 na linku 661 
a č. 12 na linku 662 ke smlouvám na dopravní obslužnost na rok 2021 mezi 
společností Okresní autobusová doprava Kolín, s. r. o., IČO: 25095251 a městem 
Český Brod, ve znění příloh, které jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
Zastupitelstvo města pověřuje: 

 - starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených dodatků. 
 
Důvodová zpráva: 
V materiálu jsou předloženy návrhy dodatků smluv na jednotlivé linky autobusové 
dopravy pro 2. - 4. čtvrtletí roku 2021 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve 
veřejné linkové dopravě v systému pražské integrované dopravy na roky 2010-2024. 
V těchto dodatcích došlo ke snížení ceny za tuto službu.   
Částka schválená v rozpočtu byla na rok 2021 schválena ve výši 2.000.000 Kč. 
Zálohy na rok 2021 podle 1. čtvrtletí 2021 dosahovaly částky 2.300.000 Kč. Podle 
nových dodatků je částka o 155.000 Kč nižší.    
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučit schválení a pověřit starostu města podpisem uvedených dodatků. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Rozpočtové opatření č. 2 - zapracovat částku 156.500 Kč. 

4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 

5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 


