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 Usnesení rady města ze dne 7. 10. 2020 

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn 
 

z 24. řádného jednání rady města, která se konala ve středu 7. 10. 2020 
 od 17:00 hod v: Sál v přízemí IC v č. p. 1 

  
409/2020 Informace o připravovaném projektu - tvorba tůní a mokřadů v Dolánkách 
 
Rada města  
 
bere na vědomí  
záměr na vybudování tůní a mokřadů na lesním majetku města Český Brod v údolní nivě 
říčky Šembery. 
 
 
410/2020 Projekt rekonstrukce lesní cesty "Cesta Lásky" 
 
Rada města  
 
I. souhlasí  
s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci lesní cesty "Cesta Lásky". 
 
II. pověřuje  
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem žádosti o dotaci na rekonstrukci 
lesní cesty "Cesty Lásky". 
 
 
411/2020 Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - Traktor pro 
hospodaření v lesích 
 
Rada města  
 
I. souhlasí  
s přijetím dotace na projekt "Traktor pro hospodaření v lesích" z Programu rozvoje venkova 
ČR. 
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem Dohody o poskytnutí dotace z 
Programu rozvoje venkova ČR na realizaci projektu "Traktor pro hospodaření v lesích". 
 
 
412/2020 Výběr dodavatele VZ  Vrátkov 78 - Stavební úpravy stodoly na terénní 
základnu pro volnočasové aktivity 
 
Rada města  
 
I. bere na vědomí  
nabídky uchazečů veřejné zakázky: 
1. PAMAK s.r.o., IČO: 25779656, Jestřábí Lhota 154, 280 02 Kolín s nabídkovou cenou 
včetně DPH 2.650.053,22 Kč, 
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2. Jílek Stavby s.r.o., IČO: 04046331, Doubravčice 276, 282 01 Doubravčice s nabídkovou 
cenou včetně DPH 2.595.450,00 Kč, 
3. WANDEL CZECH s.r.o., IČO: 28977955, Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou s 
nabídkovou cenou včetně DPH 2.867.425,36 Kč. 
 
II. rozhoduje  
o vyloučení uchazeče PAMAK s.r.o., IČO: 25779656, Jestřábí Lhota 154, 280 02 Kolín z 
účasti ve veřejné zakázce z důvodu nedovoleného navýšení ceny zakázky při vysvětlení 
cenové nabídky. 
 
III. určuje  
vítězem veřejné zakázky společnost Jílek Stavby s.r.o., IČO: 04046331, Doubravčice 276, 
282 01 Doubravčice. 
 
IV. souhlasí  
s uzavřením smlouvy o dílo se společností Jílek Stavby, s.r.o., IČO: 04046331, Doubravčice 
276, 282 01 Doubravčice. 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. 
 
 
413/2020 Pacht pozemku p. č. 627 v k. ú. Štolmíř 
 
Rada města  
 
I. revokuje  
usnesení č. 389/2020 ze dne 23. 9. 2020 z důvodu podání námitky. 
 
II. souhlasí  
s uzavřením Pachtovní smlouvy týkající se pozemku KN p. č. 627 orná půda o výměře 
12.459 m2, v obci Český Brod a k. ú. Štolmíř, za účelem zemědělského využití, na dobu 
určitou 5 let (2. 10. 2020 - 30. 9. 2025) s panem Janem Králem za cenu 7.000 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. 
 
III. pověřuje  
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené Smlouvy. 
 
 
414/2020 Prodej obsazených bytů Suvorovova 59 
 
Rada města  
 
vyhlašuje záměr  
na prodej obsazené jednotky v ul. Suvorovova čp. 59, včetně spoluvlastnických podílů na 
společných částech budovy čp. 59 na pozemku č. parc. st. 61 a spoluvlastnických podílů na 
pozemku č. parc. st. 61 o výměře 407 m2˛ vše v obci a k. ú. Český Brod. Jedná se o 
následující: 
- jednotka č. 59/3 je byt 1 + 1 v 2. NP o velikosti 26,7 m2˛ a spoluvlastnický podíl 2670/27114 
na společných částech budovy čp. 59 a pozemku č. parc. st. 61 za minimální cenu 
403.000 Kč. 
Nabídky v zalepené obálce označené slovy: NEOTVÍRAT – jednotka č. 59/3 předejte do 
podatelny Města Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56 nejpozději do 12. 11. 2020 do 
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10:00 hodin. Nabídka bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, bydliště žadatele, 
tel. kontakt, číslo jednotky, nabízenou kupní cenu, způsob a termín úhrady. Na nabídky 
zájemců, kteří nemají uhrazeny závazky vůči Městu Český Brod, nebude brán zřetel. 
 
 
415/2020 Dodatek k pojistné smlouvě o odpovědnosti 
 
Rada města  
 
I. souhlasí  
s uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě o odpovědnosti č. 2739901968 mezi UNIQA 
pojišťovna a. s., se sídlem Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČO: 49240480 a Městem Český 
Brod. Znění smlouvy je přílohou k originálu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje  
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku ke 
smlouvě. 
 
 
416/2020 Dodatek č. 1 ke SoDd č. 202000097-OR zhotovitel CE-DA servis, s.r.o. 
"Stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana Kouly, Český Brod" 
 
Rada města  
 
I. souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 202000097-OR se zhotovitelem CE-DA servis 
s.r.o., IČO: 06184502. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce a posun termínu 
zhotovení díla v důsledku skutečného stavu na stavbě. Návrh dodatku je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje  
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 202000097-OR. 
 
417/2020 Dodatek č. 1 ke SoD č. 202000132-OR zhotovitel AVE Kolín, s.r.o. "Český 
Brod - Výměna kabelů NN pro VO - 2. etapa, II." 
 
Rada města 
 
I. souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 202000132-OR se zhotovitelem AVE Kolín, 
s.r.o., IČO: 25148117. Předmětem dodatku je posun termínu zhotovení díla. Návrh dodatku 
je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje  
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 202000132-OR. 
 
418/2020 Dodatek č. 2 k Smlouvě o sdružených službách dodávky zemního plynu 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky zemního plynu (č. 
201800284/OR) s dodavatelem Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492. Předmětem 
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dodatku je snížení počtu odběrných míst. Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje  
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
 
419/2020 Vyhodnocení stavu vodohospodářského majetku a obnova a investice 
vodohospodářského majetku na rok 2021 
 
Rada města  
 
bere na vědomí  
Vyhodnocení stavu vodohospodářského majetku a Plán obnovy a investic, které byly zaslány 
provozovatelem vodohospodářského majetku, firmou 1.SčV, a.s., a budou s ním projednány. 
 
 
420/2020 Stanovení výše nájemného za pronájem vodohospodářského majetku pro 
rok 2021 
 
Rada města  
 
stanovuje  
výši pachtovného za užívání vodohospodářského majetku města Český Brod pro rok 2021 
ve výši 14 mil. Kč. 
 
 
421/2020 Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod - ČEZ 
Distribuce - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného místa a 
vybudování trafostanice 
 
Rada města  
 
I. souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) č. 20_SOBS01_4121688889 
s firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČO: 
24729035. Návrhy smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje  
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy 
uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě. 
 
 
422/2020 Vyhodnocení aukce - nákup elektřiny na komoditní burze na období 2021-
2022 pro město ČB a jeho příspěvkové organizace 
 
Rada města  
 
I. bere na vědomí  
výsledek veřejné zakázky na Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Český 
Brod a příspěvkové organizace na období 1. 1. 2021 až 31. 12. 2022 v předpokládaném 
souhrnném objemu 2 737,222 MWh, prostřednictvím nákupu v aukci na komoditní burze 
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (IČO: 27865444). Vítězným dodavatelem je 
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společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (IČO: 25458302) se sídlem Vaníčkova 1594/1, 
400 01 Ústí nad Labem - centrum. Vítězná nabídková cena je 1.334 Kč/1 MWh. 
 
II. schvaluje  
Závěrkový list (Potvrzení o uzavření burzovního obchodu na trhu PXE pro konečné 
zákazníky) výše zmíněné aukce, který je nedílnou součástí zápisu k tomuto usnesení. 
 
 
423/2020 Zpětvzetí odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby RD, přípojka vody a 
kanalizace, zpevněné plochy Český Brod 
 
Rada města  
 
I. rozhoduje  
o zpětvzetí odvolání proti rozhodnutí č. MUCB 37548/2020, kterým odbor výstavby a 
územního plánování schvaluje stavební záměr rodinného domu, přípojky vody a kanalizace, 
zpevněné plochy Český Brod na pozemku na parc. č. st. 1709/1, st.p. č. 1709/2, parc. č. 
228/35, parc. č. 228/1, parc. č. 228/86, parc. č. 228/87 v k. ú. Český Brod. 
 
II. pověřuje  
odbor rozvoje přípravou dohody o narovnání a vrácení již uhrazené části příspěvku. 
 
 
424/2020 Stavební úpravy přečerpávací stanice a odlehčovací komory v ulici Sportovní 
- nabídky na zpracování PD a přípravu VŘ 
 
Rada města  
 
ukládá  
odboru rozvoje vyhlásit zakázku malého rozsahu na pořízení projektové dokumentace na 
stavební úpravy přečerpávací stanice a odlehčovací komory v ulici Sportovní. 
 
 
425/2020 Smlouva o dílo DSP - Nová MŠ Kollárova 
 
Rada města  
 
I. rozhoduje  
v souladu s odstavci 7.2. a 7.3. směrnice města Český Brod pro zadávání zakázek malého 
rozsahu o následujícím postupu při uzavření smlouvy o dílo na zajištění DSP na novou 
budovu MŠ Kollárova. 
 
II. souhlasí  
s uzavřením smlouvy o dílo na zajištění projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a 
stavební povolení se společností MS architekti s.r.o., U Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha 5, 
IČO: 62580426. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
III. pověřuje  
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
 
 
 
Jakub Nekolný   Tomáš Klinecký 

starosta města místostarosta města 
 


