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Město Český Brod 
Zápis (anonymizovaný) 

22. řádné schůze rady města,  
konaná dne 7. července 2021 v 17:00 hod. v místě: Sál v přízemí IC v čp. 1 

 
Přítomni: Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Pavel Kvasnička, Ing. 
Filip Ulík 
 
Omluveni: Mgr. Pavel Janík, Ing. Milan Majer 
 
Přítomni přizvaní: JUDr. Jana Marková - právnička města, Ing. Aleš Kašpar - tajemník MěÚ, 
Ing. Šárka Jedličková - vedoucí FO, Ing. Jan Kopáček - správce ML 
 
Předsedající: Jakub Nekolný 
 
Zapsal: Petronela Matějková 
 
Příloha zápisu: Usnesení rady města č. 312/2021 - 319/2021 
 
Volební komise:   
 
Návrhová komise:   
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Filip Ulík 
 
Zahájení (17:03 hod) – pan starosta Bc. Jakub Nekolný zahájil 22. řádnou schůzi RM a 
přivítal přítomné členy RM. Jednání proběhlo prezenčně v Sále v přízemí čp. 1, náměstí 
Arnošta z Pardubic. 
Pan starosta konstatoval, že jsou přítomni čtyři radní, tudíž je zasedání usnášeníschopné, 
Pavel Kvasnička se dostaví na jednání o něco později. Omluveni z dnešního jednání jsou 
Ing. Milan Majer a Mgr. Pavel Janík. 
 
Bc. Nekolný se dotázal radních, zda má někdo připomínky k dnešnímu programu, na kterém 
je předloženo 8 bodů a informací.  
Radní k programu výhrady neměli. 
 
Pan starosta ukončil diskuzi k programu. Nechal hlasovat o předloženém programu jednání. 
 
Schválení upraveného programu jednání. 
Schváleno  Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Jmenování ověřovatele zápisu – ověřovatelem dnešního zápisu je Ing. Filip Ulík. 
Schváleno  Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelkou dnešního zápisu je P. Matějková. 
 
Program pro - 22. řádné jednání rady města 
1. Ekocentrum Vrátkov - smlouva o poskytování služeb firmou Jablotron Security a.s. 
2. Smlouva o poskytnutí dočasného ubytování 
3. MŠ Sokolská Český Brod - čerpání investičního majetku 
4. Technické služby města Český Brod - dodavatel svozového vozu 
5. Pořízení žacího stroje pro potřeby Technických služeb Český Brod 
6. Zpráva o stavu mostů ve správě Technických služeb Český Brod 
7. Výběr dodavatele VZ "Obnova předbraní Kouřimské brány v Českém Brodě" 
8. Českobrodská doprava pro seniory – vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu 
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1. Ekocentrum Vrátkov - smlouva o poskytování služeb firmou Jablotron Security a.s. 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V rámci projektu "Terénní základna Vrátkov" byl nainstalován bezpečnostní systém od firmy 
Jablotron Security a.s. a k jeho plnému zprovoznění je zapotřebí podepsat přiloženou 
smlouvu, která nám umožní dálkový přístup k zabezpečení a hlavně bude rozesílat SMS a 
volat v případě alarmu. Tak jako celá hájovna, která má stejný systém, bude i Ekocentrum 
hlásit případné poplachy pracovníkům městského kamerového dohledu. 
Cena služby je 166 Kč/měsíc včetně DPH. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme radě města smlouvu schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Jedná se o rozpočet Městských lesů. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
  
  
Bc. Nekolný předal úvodní slovo správci městských lesů. 
 
Příchod v 17:06 hod. P. Kvasnička 
 
Ing. Kopáček shrnul informace k poskytování služeb zabezpečovacího systému dle 
důvodové zprávy a příloh.  
JUDr. Marková potvrdila, že přiložená smlouva je v pořádku. 
 
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: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 312/2021 
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. 
 
 
 Odchod v 17:07 hod. Ing. Kopáček 
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2. Smlouva o poskytnutí dočasného ubytování 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V rámci projektu Sdílené radosti a strasti škol III pořádá město Český Brod již 7. ročník letní 
školy pedagogů Českobrodska. Letos se uskuteční pobytová část v Kutné Hoře, v termínu 
od 16. 8. do 20. 8. 2021. Účastníci budou ubytováni na internátu SOŠ a SOU řemesel v 
Kutné Hoře. Tato škola jako příspěvková organizace Středočeského kraje pronajímá tyto 
prostory pouze na základě objednávky a smlouvy.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OSVŠ doporučuje uzavření smlouvy. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Pořádání letní školy pedagogů je součástí schváleného rozpočtu projektu. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Projekt má vazbu na následující strategické dokumenty města: 
-Strategický plán města Český Brod do r. 2022 
Strategický cíl 8-II Zajistit materiálně - technické, personální a ekonomické podmínky škol a 
vzdělávacích institucí. 
Specifický cíl: 8.1.1 Zajistit profesionální a osobnostní rozvoj pracovníků v oblasti vzdělávání. 
-  Místní akční plán výchovy a vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod,  
Priorita III.: Zajistit dostatek motivovaných, kvalifikovaných a společensky 
respektovaných pedagogických pracovníků  
Cíl III.1: Zajistit profesní rozvoj pedagogických pracovníků  
Opatření III.1. B1 : Letní škola 
  - Roční akční plán výchovy a vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod pro rok 
2021,  
Priorita 1: Vzdělávání pedagogů – Letní škola pedagogů. 
  
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Netýká se tohoto bodu. 
  
 
 
  
Bc. Nekolný uvedl informace k materiálu dle důvodové zprávy. Dodal, že ubytování pro 
lektory v rámci letní školy bude částečně hrazeno z projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“ 
a část si budou lektoři hradit sami, město to nic stát nebude. 
 
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: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 313/2021 
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. 
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II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
 
3. MŠ Sokolská Český Brod - čerpání investičního fondu 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě žádosti MŠ Sokolská je předložen návrh na projednání a souhlas s použitím 
částky ve výši 174.000 Kč z investičního fondu na:  
1/ na výměnu havarovaného turbokotle ve výši 99.500 bez DPH (oprava by se blížila ceně 
nového kotle), 
2/ na výměnu zkorodovaných klima jednotek za topná tělesa ve výši 44.260 Kč bez DPH. 
Stav investičního fondu ke dni 31. 3. 2021 je 453.775 Kč. Žádost je přílohou. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje ke schválení. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Jedná se o vlastní prostředky PO. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
  
Bc. Nekolný požádal o úvodní slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková uvedla bod dle důvodové zprávy a podotkla, že případná oprava kotle by 
přesáhla částku blížící se pořizovací ceně nového. Kotel i klima jednotky MŠ uhradí z 
prostředků fondu. 
 
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: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 314/2021 
Rada města 
 
I.      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.  
  
 
4. Technické služby města Český Brod - dodavatel svozového vozu 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na jednání RM dne 7. 4. 2021 byla vzata na vědomí informace o záměru pořízení nového 
svozového vozu v roce 2021. V současné době proběhlo výběrové řízení na dodavatele 
svozového vozu a v příloze je oznámení výběru dodavatele a obě nabídky, které byly 
předmětem výběrového řízení. 
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2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nemá vliv na rozpočet města v roce 2021, ale projeví se v rozpočtech ve výši investičního 
příspěvku pro Technické služby města Český Brod od roku 2022 a následující.     
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
  
Bc. Nekolný požádal o úvodní slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková uvedla bod dle důvodové zprávy a příloh v materiálu. Dodala, že částka za 
vůz by se hradila částečně z jejich fondu investic, část by pokryl prodej starého stroje a 
splátky úvěru by byly částečně hrazeny z příspěvku od zřizovatele. 
 
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: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 315/2021 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, Palackého 
339, 282 01 Český Brod, IČO: 00875180, s výběrem dodavatele svozového vozu, 
společnosti A-TEC servis. s.r.o., IČO: 25357069.  
  
 
5. Pořízení žacího stroje pro potřeby Technických služeb Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Technické služby Český Brod plánují modernizaci a doplnění techniky pro údržbu veřejné 
zeleně. Jedním ze zařízení je žací stroj určený k sekání trávy větší výšky. V rámci předběžné 
poptávky nového žacího stroje byla oslovena firma Unikont group. Pracovník firmy přivezl 
kladívkový mulčovač a proběhla celodenní předváděcí akce. Pracovníci TS s ním prováděli 
sečení v ulici Cukrovarská. Jedná se o stroj, který provádí taktéž mulčování a je velmi 
účinný. V rámci obměny strojového parku určeného k sekání parkových a zelených ploch 
zapadá do organizace práce této činnosti. Stroj obsluhuje jeden pracovník, nemusí vynaložit 
tak velkou fyzickou námahu, jako při sečení křovinořezem. Kvalita, účinnost i cena odpovídá 
požadavkům příspěvkové organizace. Stroj je vhodný při použití do vysoké trávy i trávy 
přerostlé a umožňuje mulčování. Sběr travnaté hmoty ze zelených ploch je vhodný převážně 
u parků a náměstí. Pořízení stroje je první krok k řešení situace. V dalším kroku nastane 
obměna dvou sekaček - malotraktorů Etezie, které technické služby využívají k sečení a ke 
sběru travnaté hmoty, nejde s nimi však mulčovat. Nákup nových malotraktorů určených ke 
sběru a mulčování bude dalším krokem obměny vozového parku, jejich stáří činí 12 a 14 let. 
Servis těchto strojů včetně oprav (nákup náhradních dílů) provádějí sami zaměstnanci 
technických služeb. 
V rámci požadavků a v souladu se směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu (cena 
stroje do 200 tisíc Kč bez DPH) je v odůvodněných případech vhodné zjistit cenu obvyklou 
průzkumem trhu - oslovení firem, zjištění ceny na internetu - což jsme učinili (viz nabídka a 
odkazy). 
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https://www.garden-technik.cz/kladivkova-mulcovaci-sekacka-as-motor-as-901-sm 
https://www.elvaprofi.cz/katalog/as-motor_as-901-sm.html 
Cena vybraného stroje je 187.135 Kč bez DPH.  
Na jednání mezi vedením města, vedoucím ODŽÚ, ředitelem a zaměstnanci TS bylo 
dohodnuto, že předmětný kladívkový mulčovač bude pořízen. Bude sloužit k dalším 
činnostem, jako je údržba polních cest nebo břehů Šembery a nebude nadužíván při péči o 
trávníky v centru města, které by mohly v důsledku ponechání travní hmoty trpět. Současně 
dojde k přípravě pořízení nové multifunkční traktorové sekačky, která by měla nahradit 
současné dva dožívající stroje zn. ETESIA. Základním požadavkem je multifunkční využití, 
snížení fyzické náročnosti práce a úspora pracovní síly a zvýšení efektivity při údržbě 
veřejné zeleně. K tomuto kroku směřuje třetí navržené usnesení.    
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme souhlasit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Pořízení stroje bude za předpokladu souhlasu rady města čerpáno z fondu investičního 
majetku příspěvkové organizace.  
Stav fondu investičního majetku ke dni 31. 5. 2021 je 747.976 Kč. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Je v souladu se směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu.  
  
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký uvedl bod dle důvodové zprávy, dodal, že stroj je určen zejména na místa 
podél cest nebo okolí Šembery, kde je tráva, zejména v deštivém období, často přerostlá a 
mokrá. Zdůraznil konstruktivní komunikaci mezi OŽPZ a technickými službami v souvislosti s 
obnovou technického parku TS. Zdůraznil, že je potřeba přizvat na jednání rady města pana 
ředitele Ing. Kruliše a věnovat se potřebám TS systematicky, aby byla údržba na území 
města v pořádku a nepořizovalo se potřebné vybavení na poslední chvíli. 
Bc. Nekolný vyjádřil souhlas s panem místostarostou. Upozornil také na špatnou personální 
situaci v technických službách, kdy je k obsluze některých strojů potřeba více lidí, což někdy 
není možné zabezpečit. 
P. Kvasnička podotkl, že jestli TS nemají vhodný stroj, nebo lidi, kteří by ho obsluhovali, tak 
je výslední efekt stejný, a toto je potřeba řešit přímo s ředitelem. Dále se dotázal, co je nyní 
se strojem na odstraňování plevele parou. 
Mgr. Klinecký uvedl, že bohužel tento stroj letos ještě nevyjel, jelikož je na jeho obsluhu 
potřeba dvou lidí, a to technické služby momentálně nejsou schopny zabezpečit. 
Dále se do diskuze zapojil i Ing. Ulík s T. Charvátem a diskutovala se potřeba podrobného 
rozpočtu TS, co vše přesně pro město dělají, dále nutnost vyřešit personální situaci této 
příspěvkové organizace, potřeba mít někoho, kdo by hlídal péči o veřejnou zeleň na odborné 
rovině a aby TS dostaly nějaký manuál – dokument se standardy péče o městskou zeleň, 
kterého by se mohly držet a také o možných větších kompetencích pro komisi životního 
prostředí, která se po různých částech města pohybuje pravidelně a mohla by ve spolupráci 
s panem ředitelem pružněji reagovat na zjištěné nedostatky. 
 
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: 0) 

https://www.garden-technik.cz/kladivkova-mulcovaci-sekacka-as-motor-as-901-sm
https://www.elvaprofi.cz/katalog/as-motor_as-901-sm.html
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                                                                                                 Usnesení č. 316/2021 
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.  
  
 
6. Zpráva o stavu mostů ve správě Technických služeb Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě požadavku z 9. řádného jednání rady města vznikl úkol zajistit revizi stavu mostů 
ve vlastnictví města a správě technických služeb. Uvedené zprávy společnosti Pontex jsou 
radě měst, předkládá na vědomí.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme vzít na vědomí. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
  
 
  
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký uvedl, že v přílohách jsou kompletní zprávy o vykonaných prohlídkách mostu v 
ulici Havlíčkova a v ulici Sokolská, výsledek kontrol by měla vzít rada města na vědomí. 
Navrhl doplnit do druhé části usnesení zajištění realizaci opatření ze strany TS dle výsledků 
kontrol a dodal, že mosty jsou ve správě technických služeb, tudíž by se o ně měly starat a 
zvládnou vykonat nápravu. 
Bc. Nekolný požádal Mgr. Klineckého o formulaci druhé části usnesení. 
Mgr. Klinecký navrhl toto znění: „RM 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 
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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.“ 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o doplněném návrhu usnesení 
dle Mgr. Klineckého. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 317/2021 
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.   
  
 
7. Výběr dodavatele VZ "Obnova předbraní Kouřimské brány v Českém Brodě" 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Rada města vyhlásila dne 7. 6. 2021 veřejnou zakázku malého rozsahu obnovu předbraní 
Kouřimské brány v Českém Brodě. Projekt zahrnuje odstranění omítky v restaurátorském 
režimu, dočištění tlakovou vodou, proškrabání spár a nanesení jednovrstvé kletované omítky 
s vápenným pačokem, zajištění odtoku dešťové vody oplechováním a instalací 
odvodňovacího žlabu, úpravu kamene paty zdi, vyhotovení restaurátorské zprávy, zajištění 
kolaudačního souhlasu stavby. Předpokládaná cena zakázky byla 870.000 Kč bez DPH 
(1.052.700 Kč včetně DPH). Hodnotícím kritériem byla cena. Cenovou nabídku předložila 
pouze společnost Archkaso spol. s r.o., kterou hodnotící komise vyzvala k vysvětlení nulové 
položky ve výkazu výměr. Společnost ARCHKASO spol. s r.o. nulovou položku vysvětlila a 
hodnotící komise doporučuje radě města uzavřít smlouvu o dílo se společností ARCHKASO 
spol. s r.o., která předložila cenovou nabídku s cenou 1.194.067 Kč včetně DPH.   
  
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje radě města uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 Na projekt je poskytnutá dotace z rozpočtu MK ČR ve výši 717.084 Kč. 
 Náklady na realizaci stavby 1.194.067 Kč, spoluúčast ve výši 476.983 Kč bude hrazena z 
rozpočtu města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Obnova kulturních památek v MPZ Český Brod je v souladu s aktualizovaným strategickým 
plánem města Český Brod do roku 2022, klíčovou oblastí 7: Cestovní ruch a památky, 
strategickými cíli 7-II. 
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5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
VZ je v souladu se směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu. 
 
 
 
  
Bc. Nekolný opět předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký uvedl bod dle důvodové zprávy a dodal, že vybraný dodavatel ARCHKASO 
spol. s r.o. je osvědčený. Zdůraznil, že částkou bude drobně překročena alokace, bude 
potřeba tento rozdíl zapracovat do rozpočtového opatření č. 3. 
Ing. Jedličková dodala, že u tohoto případu je vidět, že cena se po vysoutěžení může změnit, 
proti částkám dotací zapracovaných do rozpočtového opatření č. 2. Uvedla, že jde o 
navýšení o 140 tis. 
JUDr. Marková se dotázala, zda to prošlo zastupitelstvem. 
Mgr. Klinecký uvedl, že ZM schválilo usnesení, které rozděluje dotaci, plus souhlas se 
spoluúčastí, celá akce je zastupitelstvem schválena. 
 
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: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 318/2021 
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. 
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8. Českobrodská doprava pro seniory – vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město zahájilo 3. 9. 2018 v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb města Český 
Brod na období 2017-2019 provoz podporované dopravy pro seniory starší 65 let a pro 
osoby se ZTP nebo ZTP/P bez věkového omezení. Smlouva o provozování služby, byla 
uzavřena s panem Jaroslavem Píšou, bytem Lhotky č. 54, Malotice, IČO: 65603702, viz 
usnesení RM č. 231/2018 ze dne 8. 8. 2018. Poskytování smlouvy bylo prodlouženo na 
období 2 roky, do 31. 8. 2021 usnesením RM č. 325/2019 ze dne 31. 7. 2019. V roce 2021 
byly uzavřeny 2 dodatky ke smlouvě, první se týkal zajištění dopravy do očkovacích míst pro 
osoby 80+ a druhý se týkal rozšíření dopravy na očkování pro osoby od 65 let a chronicky 
nemocné.  
Tato služba má mezi seniory velmi pozitivní ohlasy, je nutné zachovat její pokračování i v 
dalším období. Praxe ukázala, že je nutné provést některé úpravy v provozu služby: 
Jde o zařazení kategorie držitelů průkazu TP mezi možné uživatele služby, dále úpravu 
objednací doby na 9:00 - 15:00 (posunutí na 9:00 ze 7:00, protože v ranních hodinách je taxi 
velmi vytížené a je problém se na něj dovolat). Rovněž se předpokládá rozšíření přepravních 
míst - o školy, školská zařízení a zájmová zařízení (nutné v případě přepravy 
handicapovaných dětí).  
Dále je navrženo navýšení měsíčního paušálu, doposud provozovatel dostával měsíčně 
částku 6 000 Kč bez DPH, 7 260 Kč s DPH. Je navrženo její navýšení na 8 000 Kč bez DPH, 
9 680 Kč s DPH. Pro srovnání město Lysá n. L. poskytuje senior taxi paušál 50 000 Kč 
včetně s DPH měsíčně.  
Významnou změnou je rozšíření dopravy do Oblastní nemocnice Kolín. Předpokládá se, že 
by uživatel platil za přepravu tam i zpět 200 Kč. Tato cena by zahrnovala hodinu čekání. Za 
další započatou hodinu čekání by uživatel hradil 100 Kč. Počet jízd do kolínské nemocnice 
by byl omezen na 4 jízdy na osobu za kalendářní rok.  
V rámci veřejné zakázky by se soutěžily tří nabídkové ceny:  
1) cena za 1 ujetý kilometr po území města Český Brod,  
2) cena za 1 ujetý kilometr za přepravu do Oblastní nemocnice Kolín 
3) cena za 1 hodinu čekání v případě přepravy do Oblastní nemocnice Kolín  
Smlouva by se uzavírala na dobu určitou, na tři roky od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2024. Celková 
hodnota zakázky by na to toto období byla 840 000 Kč s DPH.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor navrhuje vyhlásit tuto veřejnou zakázku s cílem zachovat kontinuitu služby 
Českobrodská doprava pro seniory a dále ji rozšířit dle požadavků z praxe.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Na rok 2021 je vyčleněno z rozpočtu města na provoz Českobrodské dopravy pro seniory 
250 000 Kč. K 31. 5. 2021 bylo z této částky vyčerpáno 88 509 Kč, průměrně tedy 17 701 Kč 
na měsíc. Lze předpokládat, že i s navýšením měsíčního paušálu o 2 000 Kč s DPH od září 
2021, bude tato částka na rok 2021 dostatečná.  
Na roky 2022 a 2023 a 2024 je nutné uvažovat o navýšení částky 250 000 Kč na provoz 
Českobrodské dopravy pro seniory o 30 tis. až 50 tis. Kč ročně v závislosti na aktuálních 
nákladech na tuto službu.   
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Obsahově návrh na uzavření dodatku vychází z klíčové oblasti 5 Zdravotnictví a sociální 
služby, podoblast 5.2. Sociální služby pro ohrožené před sociálním vyloučením, seniory, 
rodiny s dětmi, zdravotně a tělesně postižené, děti a mládež, specifický cíl 5.2.2 Realizovat a 
aktualizovat Komunitní plán sociálních služeb. Návrh je též v souladu s Akčním plánem 
rozvoje sociálních a návazných služeb pro SO ORP Český brod na období 2020-2021, cíl 
2.2 Podpora setrvání seniorů a osob se ZP v přirozeném prostředí, opatření 2.2.10 Podpora 
dopravy pro seniory a zdravotně postižené - zachování a rozvoj služby Českobrodská 
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doprava pro seniory a rozšíření přepravy do Kolína  
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Je v souladu, bude vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie.  
  
 
  
Bc. Nekolný opět předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký uvedl, že letos končí dvouletá smlouva na provozování služby „senior taxi“, 
tudíž je potřeba vysoutěžit dodavatele nového, tentokrát na tři roky, veškeré podrobnosti jsou 
uvedeny v důvodové zprávě. Dodal, že vše bylo konzultováno s vedoucí odboru sociálních 
věcí a školství. Zdůraznil, že dochází ke dvěma změnám, a to k navýšení měsíčního paušálu 
pro dodavatele služby a nově zabezpečení dopravy i do nemocnice Kolín. Popsal ještě 
podrobnosti fungování služby u současného provozovatele, kdy jsou ze strany klientů 
pozitivní ohlasy na službu jako takovou a zejména na paní, která odvozy zajišťuje a potřebu 
zachování nastaveného standardu. 
 
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: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 319/2021 
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. 
 
 
 
OBECNÁ ROZPRAVA 
Bc. Nekolný otevřel obecnou rozpravu a rovnou radní upozornil na dokument zaslaný Ing. 
Jedličkovou, týkající se investičního rámce a střednědobého rozpočtového výhledu. Poté Ing. 
Jedličková shrnula informace od Ing. Tesaře – jeden materiál se týká rozboru současné 
finanční situace města, kdy finanční analýza vyšla s A+ hodnocením. Dále uvedla, že v 
druhém materiálu je zpracovaný návrh investičního úvěrového rámce, kdy doporučil při 
úvěrech poptávat alespoň tři banky. 
Poté proběhla krátká diskuze na toto téma, P. Kvasnička zdůraznil důležitost vybrat z tohoto 
dokumentu to nejdůležitější a jednoduchou formou to obyvatelům poskytnout na stránkách 
města. Dále také zpracování materiálu k předložení na nejbližší jednání zastupitelstva, 
ideálně zajistit přítomnost Ing. Tesaře, který by zastupitelům podal veškeré informace. 
Mgr. Klinecký ještě vyjádřil pochvalu finančnímu odboru za práci, kterou k materiálu také 
přispělo. 
 
T. Charvát uvedl informace související s případnou spoluprací s nadací Proměny. 
Jedna se týkala MŠ Kollárova, kdy na sezení se zástupci nadace Proměny padla informace, 
že by nadace měla zájem podílet se na tvoření zahrady, a také by pomohli s potřebným 
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stěhováním této školky. A další zájem by měli u přístavby ZŠ Žitomířská, kde by 
profinancovali úpravu okolí školy, a tím by si udělali i vlastní promo. 
Poté proběhla krátká diskuze k informaci o údajných koridorech, kterými se šíří signál wifi, 
čemuž by měla budova MŠ bránit, také o podrobnostech k vypracování prováděcí 
dokumentace ke stavbě MŠ, o aktuální situaci související s financováním svazkové školy a 
podané žádosti na úřadě vlády a také se diskutovala žádost o výjimku na doplnění vedlejší 
činnosti v nové školní jídelně, kdy nejde o výdělek, či hospodářskou činnost, ale o možnost 
např. vařit pro tábory a podobně. 
 
Jelikož nikdo z radních již žádné podněty a dotazy neměl, Bc. Nekolný uzavřel obecnou 
rozpravou, poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. 
Jednání bylo ukončeno v 18:12 hod. 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

Bc. Jakub Nekolný   Ing. Filip Ulík 

starosta města ověřovatel zápisu 
 


