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Město Český Brod
Rada města
Souhrn
z 22. řádné schůze rady města, která se konala ve středu 7. 7. 2021
od 17:00 hod v: Sál v přízemí IC v čp.1
312/2021 Ekocentrum Vrátkov - smlouva o poskytování služeb firmou Jablotron
Security a.s.
Rada města
I. souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytování služeb číslo JAB-108301.00 se společností Jablotron
Security a.s., se sídlem K dubu 2328/2a, Praha 4 - Chodov, IČO:28501861. Návrh smlouvy
je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.
II. pověřuje
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy.

313/2021 Smlouva o poskytnutí dočasného ubytování
Rada města
I. souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dočasného ubytování mezi městem Český Brod a Střední
odbornou školou a Středním odborným učilištěm řemesel Kutná Hora, IČO: 00509965,
Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto
usnesení.
II. pověřuje
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy.

314/2021 MŠ Sokolská Český Brod - čerpání investičního fondu
Rada města
schvaluje
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod, Sokolská 1313,
okres Kolín, IČO: 48664421, s použitím finančních prostředků investičního fondu ve výši
174.000 Kč na výměnu havarovaného turbokotle a na výměnu zkorodovaných klima jednotek
za topná tělesa.
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315/2021 Technické služby města Český Brod - dodavatel svozového vozu
Rada města
souhlasí
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, Palackého 339,
282 01 Český Brod, IČO: 00875180, s výběrem dodavatele svozového vozu, společnosti ATEC servis. s.r.o., IČO: 25357069.

316/2021 Pořízení žacího stroje pro potřeby Technických služeb Český Brod
Rada města
I. souhlasí
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, IČO: 00875180,
s pořízením kladívkového mulčovače.
II. souhlasí
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, IČO: 00875180,
s použitím finančních prostředků fondu investičního majetku ve výši 250.000 Kč na pořízení
kladívkového mulčovače.
III. ukládá
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizaci Technické služby Český Brod, IČO: 00875180,
ve spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství připravit veřejnou zakázku na
pořízení nové víceúčelové traktorové sekačky se sběrem pro účely údržby veřejné zeleně
města Český Brod.

317/2021 Zpráva o stavu mostů ve správě Technických služeb Český Brod
Rada města
I. bere na vědomí
zprávu o mimořádné prohlídce mostu v ulici Havlíčkova ze dne 26. 5. 2021 a zprávu o
mimořádné prohlídce mostu v ulici Sokolská ze dne 26. 5. 2021 zpracované společností
PONTEX s.r.o.
II. ukládá
Technickým službám Český Brod, IČO: 00875180, zajistit realizaci opatření v rozsahu a
termínech dle článku E, odst. 5, odst. 4 a odst. 3 zprávy o mimořádné prohlídce mostu v ulici
Havlíčkova ze dne 26. 5. 2021 a opatření dle článku E, odst. 5, odst. 4 a odst. 3 zprávy o
mimořádné prohlídce mostu v ulici Sokolská ze dne 26. 5. 2021 zpracovaných společností
PONTEX s. r. o.
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318/2021 Výběr dodavatele VZ "Obnova předbraní Kouřimské brány v Českém Brodě"
Rada města
I. bere na vědomí
nabídky uchazečů podané ve veřejné zakázce "Obnova předbraní Kouřimské brány v
Českém Brodě":
1. Archkaso spol. s r.o., Zalešany 15, 282 02 Kolín, IČO: 25311271, cenová nabídka včetně
DPH 1.194.867 Kč.
II. určuje
vítězem veřejné zakázky "Obnova předbraní Kouřimské brány v Českém Brodě" společnost
Archkaso spol. s r.o., Zalešany 15, 282 02 Kolín, IČO: 25311271, s cenovou nabídkou
1.194.867 Kč včetně DPH.
III. souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo se společností Archkaso spol. s r.o., Zalešany 15, 282 02 Kolín,
IČO: 25311271. Návrh smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.
IV. pověřuje
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo.
V. pověřuje
finanční odbor zapracováním nákladů na dofinancování akce do rozpočtu města na rok
2021.

319/2021 Českobrodská doprava pro seniory – vyhlášení veřejné zakázky malého
rozsahu
Rada města
I. vyhlašuje
veřejnou zakázku "Českobrodská doprava pro seniory – zajištění podporované dopravy pro
seniory a osoby se zdravotním postižením“.
II. jmenuje
hodnotící komisi pro veřejnou zakázku "Českobrodská doprava pro seniory – zajištění
podporované dopravy pro seniory a osoby se zdravotním postižením" ve složení:
Mgr. Tomáš Klinecký, Mgr. Hana Dočkalová, Bc. Jitka Novotná DiS., Mgr. Bc. Jana Tůmová.

Jakub Nekolný
starosta města
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