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 Usnesení rady města ze dne 17. 2. 2021 

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn (anonymizovaný) 
z 6. řádného jednání rady města, které se konalo ve středu 17. 2. 2021 od 15:00 hod formou 

videokonference 
 
53/2021 Městské lesy - prodej dřevní hmoty, 1. čtvrtletí 2021 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 38 ke Kupní smlouvě ze dne 15. 8. 2011 se společností Kolínská 
lesní společnost, s.r.o., se sídlem Hradišťko I, Pobřežní 151, 280 02 Kolín, IČO: 26168693. 
Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
54/2021 Smlouva na prodej vlákniny se společností Wood & Paper a.s. - 1. čtvrtletí 
2021 - Štětí 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením Kupní smlouvy č. 5826/21 na dodávku jehličnaté vlákniny na 1. čtvrtletí roku 
2021 se společností Wood & Paper a. s., se sídlem Hlína 138, 664 91 Ivančice, IČO: 
26229854. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
 
 
55/2021 Žádost o poskytnutí sponzorského daru útulek v Lysé nad Labem 
 
Rada města 
 
nesouhlasí 
s poskytnutím sponzorského daru Milanu Kazdovi, útulek pro psy, se sídlem Hrabanov 535, 
289 22 Lysá nad Labem, IČO: 45074640. 
 
 
56/2021 Doplnění smlouvy o přijímání platebních karet - KB SmartPay 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením Objednávkového formuláře - pro elektronické transakce KB SmartPay mezi 
městem Český Brod a KB SmartPay, Worldline Czech Republic s.r.o. (IČO 03633144). 
Návrh objednávkového formuláře je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného objednávkového 
formuláře. 
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57/2021 Zrušení usnesení č. 48/2021 - Ukončení nájemní smlouvy 
 
Rada města 
 
ruší 
usnesení č. 48/2021 - uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 5, Arnošta z Pardubic 25, 
Český Brod, s xxxxxxxxxxxxxxxxxx ke dni 28. 2. 2021. 
 
 
58/2021 ANNA Český Brod - nákup sporáku do kuchyně 
 
Rada města 
 
souhlasí 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory, 
IČO: 00873713, s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu organizace v 
maximální výši 166.859 Kč na zakoupení elektrického sporáku s troubou pro potřeby 
organizace. 
 
 
59/2021 CVIK - odpis pohledávek 
 
Rada města 
 
souhlasí 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Centrum vzdělávání, informací a kultury, nám. 
Arnošta z Pardubic č. p. 1, Český Brod, IČO: 46390427, s odpisem pohledávek z roku 2019 
ve výši 1.289 Kč. 
 
 
60/2021 Souhlas s umístěním vývěsky - TJ Slavoj a Český rybářský svaz 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s využíváním vývěsky na budově č. p. 202 v ulici Krále Jiřího, Český Brod, Českým 
rybářským svazem, z. s., místní organizace Český Brod, IČO: 43090184. 
 
II. souhlasí 
s využíváním vývěsky na budově č. p. 202 v ulici Krále Jiřího, Český Brod, spolkem TJ 
Slavoj Český Brod, z. s., IČO: 00663191. 
 
 
61/2021 Návrh úpravy směrnice města Český Brod pro zadávání zakázek malého 
rozsahu 
 
Rada města 
 
schvaluje 
nové znění směrnice města Český Brod pro zadávání zakázek malého rozsahu s účinností 
od 1. 3. 2021. Návrh směrnice včetně příloh je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
 
62/2021 Ověřovací studie SOŠ Liblice 
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Rada města 
 
bere na vědomí 
ověřovací studii "Rozšíření areálu SOŠ Liblice na školní kampus". 
 
 
63/2021 Dodatek č. 7 ke SoD č. 201900195/OR - Areál nemocnice v Českém Brodě - 
oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č. p. 1099 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 201900195 na akci "Areál nemocnice v 
Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č. p. 1099" 
se společností VW WACHAL a. s., IČO: 25567225. Návrh dodatku č. 7 je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
 
64/2021 Dodatek ke smlouvě o nájmu  - Zdravotnická záchranná služba Středočeského 
kraje, příspěvková organizace 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě ev. č. 0015/2007 ze dne 2. 7. 2007 mezi 
městem Český Brod a Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Vančurova 1544, 272 01 Kladno, IČO: 75030926. Návrh 
dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku ke smlouvě. 
 
 
65/2021 Dodatek ke smlouvě o nájmu - JA-HA Dent s.r.o. 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ev. č. 205/2007/OSM ze dne 2. 7. 2007 mezi 
městem Český Brod a JA-HA Dent s.r.o., se sídlem Žižkova 1311, Český Brod, IČO: 
03877345. Znění dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku ke smlouvě o 
nájmu. 
 
 
66/2021 Uzavření smlouvy o nájmu prostor určených k podnikání v č. p. 47 - MUDr. Iva 
Stuchlíková 
 
Rada města 
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I. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem Český Brod a 
MUDr. Ivou Stuchlíkovou, se sídlem nám. Arnošta z Pardubic 47, Český Brod, IČO: 
72034769. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o nájmu. 
 
 
67/2021 Uzavření smlouvy budoucí na pronájem prostor určených k podnikání a 
vyhlášení záměru na pronájem v pavilonu F - MEDIMA s.r.o. 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o budoucím nájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem Český 
Brod a společností MEDIMA s.r.o., se sídlem Libušská 60/149, Praha 4, IČO: 60468840. 
Návrh smlouvy o budoucím nájmu je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem smlouvy o budoucím nájmu prostor. 
 
III. vyhlašuje záměr 
na pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod, Žižkova ulice, mezi 
městem Český Brod a společností MEDIMA s.r.o., Libušská 60/149, Libuš, 142 00 Praha 4, 
IČO: 60468840, a to pronájem prostor určených k podnikání v budově č. p. 1311, která je 
součástí pozemku p. č. st. 1623 (pavilon F) v přízemí, vstup pravým hlavním vchodem z ulice 
Žižkova, celkem 10 místností o celkové výměře 72,53 m2, za cenu 89.965 Kč ročně. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou, 5 let. 
 
 
68/2021 Záměr na prodej majetku movitého - železniční vlečky v areálu ZZN 
 
Rada města 
 
vyhlašuje záměr 
na prodej železniční vlečky v areálu ZZN na pozemku p. č. 172/3, 173/2, 709/6, 852/2 a 
709/4 v k. ú. Český Brod. Délka vlečky je 263 metrů, kolejí cca 1.052 metrů, celková 
hmotnost kolejí 52.600 kg, počet pražců 789 kusů, materiál dřevo, beton, kov. Většinou 
částečně poškozené. Podmínkou prodeje je demontáž celého kolejiště, odvoz materiálu 
včetně pražců a zarovnání terénu. Hodnotícími kritérii jsou nabídnutá cena a způsob využití 
získaného materiálu. Uchazeč současně doloží zkušenosti s plánovaným způsobem využití. 
 
 
69/2021 Záměr na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 202 v areálu ZZN 
 
Rada města 
 
vyhlašuje záměr 
na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 202, která je součástí pozemku p. č. st. 258 – 
vchod z areálu ZZN. Předmětem pronájmu je: v přízemí místnost č. 1 o výměře 17,79 m2, 
místnost č. 2 o výměře 20,58 m2, místnost č. 3 o výměře 36,41 m2, místnost č. 4 o výměře 
18,71 m2, místnost č. 5 o výměře 46,30 m2, místnost č. 6 o výměře 13,33 m2 a místnost č. 7 o 
výměře 12,01 m2 vč. užívání společných prostor, chodby a WC, vše za minimální 
nabídkovou cenu 125 Kč/m2/měsíčně. Předmětem pronájmu je dále ve vedlejší budově se 
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samostatných vchodem: sklad č. 1 o výměře 17,93 m2, sklad č. 2 o výměře 18,78 m2 a sklad 
č. 3 o výměře 17,68 m2, za minimální nabídkovou cenu 125 Kč/m2/měsíčně. Pronájem je na 
dobu určitou 2 let. 
 
 
70/2021 Revokace usnesení - vyhlášení záměru - budoucí směna části pozemků 
 
Rada města 
 
I. revokuje 
usnesení Rady města Český Brod č. 34/2021 ze dne 27. 1. 2021. 
 
II. vyhlašuje záměr 
na budoucí směnu pozemků: část pozemku KN p. č. st. 185 o výměře cca 51 m2 (dle 
situace), v budoucnu oddělena geometrickým plánem, který je ve vlastnictví Ing. V. N. za 
část pozemku KN p. č. 914/22 o výměře cca 51 m2 (dle situace), v budoucnu oddělena 
geometrickým plánem, který po vypořádání vlastnických vztahů se Středočeským krajem 
bude v budoucnu ve vlastnictví města Český Brod. Přesná výměra budoucí směny pozemků 
bude dle skutečně oddělené parc. č. st. 185. Všechny výše uvedené pozemky jsou v obci a 
k. ú. Český Brod. Rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků bude bez finančního 
vyrovnání. 
 
 
71/2021 Pronájem pozemku v k. ú. Český Brod (J. P. a V. P.) 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu pozemku KN p. č. st. 1523 o výměře 15 m2 v obci a k. ú. 
Český Brod s manželi P. J. a P. V. za cenu 50 Kč/m2/rok. K částce nájemného bude 
každoročně připočítána míra inflace určená Českým statistickým úřadem. Smlouva o nájmu 
pozemku je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o nájmu pozemku. 
 
 
72/2021 Výpůjčka části pozemku v k. ú. Štolmíř 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce části pozemku KN p. č. 16/1 v obci Český Brod, katastrální 
území Štolmíř, o velikosti cca 70 m2 (dle situace) na dobu neurčitou s M´am´aloca o.p.s., IČO 
26662159, zastoupené ředitelem Bc. Jiřím Stuchlem. Smlouva o výpůjčce je nedílnou 
součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o výpůjčce. 
 
 
73/2021 Administrativní a skladovací hala Epico - dohoda o spolupráci 
 
Rada města 
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I. souhlasí 
s uzavřením Dohody o spolupráci se společností Epico International s.r.o., se sídlem Na 
Zatlance 3283/10, 150 00 Praha-Smíchov, IČO: 02897750.  Návrh dohody o spolupráci je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené dohody o spolupráci. 
 
 
74/2021 Stavební úpravy přečerpávací stanice a odlehčovací komory v ulici Sportovní 
- nabídky na zpracování PD a přípravu VŘ 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy 
přečerpávací stanice a odlehčovací komory v ulici Sportovní se společností 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO: 47116901, za částku 618.000 Kč bez DPH. 
Návrh smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
 
 
75/2021 Výměna kalového čerpadla v ČS na ČOV Český Brod - Liblice - Dodatek č.1 k 
SoD 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 202000301/OR se společností 1. SčV, a.s., 
se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, IČO: 47549793, na akci "Výměna kalového 
čerpadla v ČS na ČOV Český Brod". Návrh dodatku č. 1 je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 1. 
 
 
76/2021 Doplnění variantní studie odkanalizování severní části města o varianty KČOV 
 
Rada města 
 
I. bere na vědomí 
informace, dodatečné dotazy a odpovědi a varianty pro rozhodnutí o zpracování doplnění 
variantní studie odkanalizování severní části města Český Brod o varianty KČOV firmou 
Filipendula, s.r.o. 
 
II. souhlasí 
s objednáním Doplnění variantní studie odkanalizování severní části města Český Brod o 
varianty kořenové ČOV společností Filipendula, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 1613/54a, 
170 00 Praha 7, IČO: 24179311, dle její cenové nabídky ze dne 17. 1. 2021, s doplněním o 
projednání variant s Povodím Labe, s. p., ve výši 65.000 Kč bez DPH. 
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77/2021 Výběr zhotovitele VZ Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný 
vodovod města Český Brod 
 
Rada města 
 
I. bere na vědomí 
nabídky uchazečů ve veřejné zakázce Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na 
veřejný vodovod města Český Brod: 
SPOLEČNOST ČESKÝ BROD, IČO 27085201, 25322257, 04352530, nabídková cena 
79.300.000,00 Kč bez DPH, 
Stavoka Kosice, a.s., IČO 25275119, nabídková cena 83.117.343,17 Kč bez DPH, 
Společnost AZ – Český Brod, (ALSTAP s.r.o., ZEPRIS s.r.o.) IČO 29000238, 25117947, 
nabídková cena 87.237.168,22 Kč bez DPH, 
Společnost BAK & GASCO – Český Brod, (BAK stavební společnost, a.s., GASCO spol. s 
r.o.) IČO 28402758, 15049035, nabídková cena 86.241.913,65 Kč bez DPH. 
 
II. určuje 
vítězem veřejné zakázky Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod 
města Český Brod sdružení SPOLEČNOST ČESKÝ BROD ve složení 
VPK Suchý s.r.o., se sídlem Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky, IČO 27085201, 
IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO 25322257, 
T4 Building s.r.o, se sídlem Třídvorská 1386, 280 02 Kolín, IČO 04352530, 
s nabídkovou cenou 79.300.000,00 Kč bez DPH. 
 
III. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o dílo se sdružením SPOLEČNOST ČESKÝ BROD ve složení 
VPK Suchý s.r.o., se sídlem Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky, IČO 27085201, 
IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO 25322257, 
T4 Building s.r.o, se sídlem Třídvorská 1386, 280 02 Kolín, IČO 04352530, 
zastoupeným společností VPK Suchý s.r.o., se sídlem Komenského náměstí 12, 281 44 
Zásmuky, IČO 27085201, jakožto správcem společnosti. 
Návrh smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
IV. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
 
 
78/2021 Vyhlášení VZ na činnosti TDS a KBOZP akce "Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a 
jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod" 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s vyhlášením veřejné zakázky "TDS a KBOZP na investiční akci Nové vodní zdroje NV1 a 
NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod". Zadávací dokumentace je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. jmenuje 
- hodnotící komisi výše uvedené veřejné zakázky ve složení: 
Bc. Jakub Nekolný, starosta města, 
Ing. Šárka Jedličková, vedoucí FO, 
Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí OR, 
Ing. Petr Čermák, odbor rozvoje, 
Ing. Lucie Tlamichová, projektový manažer OR. 
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Náhradníci: 
Mgr. Tomáš Klinecký, místostarosta města, 
Petr Kostkan, investiční technik OR, 
Martina Jelínková, pracovník FO. 
 
III. pověřuje 
odbor rozvoje nezbytným upřesněním zadání a zajištěním případných dodatečných informací 
k výše uvedené veřejné zakázce. 
 
 
79/2021 Výběr dodavatele VZ "Český Brod, ul. Zborovská - Rekonstrukce chodníku, 
východní strana" 
 
Rada města 
 
I. bere na vědomí 
nabídky uchazečů podané ve veřejné zakázce Český Brod, ul. Zborovská - Rekonstrukce 
chodníku, východní strana: 
1. Tost.cz, s.r.o., IČO: 25956019, Habrek 8, 58401 Ledeč nad Sázavou, cenová nabídka 
včetně DPH 3 061 300,00 Kč; 
2. TES, spol. s r.o., IČO: 47539330, Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav, cenová nabídka včetně 
DPH 2 399 289,12 Kč; 
3. DIS Praha s.r.o., IČO: 63674505, Dudkova 135, 199 00 Praha, cenová nabídka včetně 
DPH 2 304 753,63 Kč; 
4. SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO: 48035599, Dudkova 135, 19900 Praha, cenová 
nabídka včetně DPH 2 482 012,55 Kč; 
5. Luboš Jelínek, IČO: 16569458, HAKENOVA 1121, 290 01 PODĚBRADY, cenová nabídka 
včetně DPH 2 692 543,80 Kč; 
6. B E S s.r.o., IČO: 43792553, Sukova 625, 25601 Benešov, cenová nabídka včetně DPH 2 
238 637,80 Kč; 
7. Dopravní Stavby Silnic s.r.o., IČO: 43792553, Rybná 716/24, 11000 Praha, cenová 
nabídka včetně DPH 2 535 180,65 Kč; 
8. CE-DA servis s.r.o., IČO: 06184502, Prokopa Holého 586, 28151 Velký Osek, cenová 
nabídka včetně DPH 3 117 524,98 Kč; 
9. Prostav, s.r.o., IČO: 06184502, Na Chmelnici 533/54, 29001 Poděbrady, cenová nabídka 
včetně DPH 2 324 408,00 Kč; 
10. AVE Kolín s.r.o., IČO: 25148117, Třídvorská 1501, 280 02 Kolín, cenová nabídka včetně 
DPH 2 409 576,27 Kč. 
 
II. určuje 
vítězem veřejné zakázky "Český Brod, ul. Zborovská - Rekonstrukce chodníku, východní 
strana" společnost B E S s.r.o., IČO: 43792553, Sukova 625, 25601 Benešov, cenová 
nabídka včetně DPH 2 238 637,80 Kč. 
 
III. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o dílo se společností B E S s.r.o., IČO: 43792553, Sukova 625, 25601 
Benešov. Návrh smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
III. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
 
 
80/2021 Vyhodnocení poptávky "Oprava podlah v části prostor 1. NP objektu č. p. 620" 
 
Rada města 
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I. bere na vědomí 
nabídky uchazečů podané v rámci poptávky "Oprava podlah v části prostor 1.NP objektu č. 
p. 620" 
- Vilém Šebesta, Břežany II 81, IČO: 46374884, 
- Jiří Ropek, 5. května 414, 282 01 Český Brod, IČO: 40008665. 
 
II. určuje 
vítězem poptávky "Oprava podlah v části prostor 1. NP objektu č. p. 620" dodavatele pana 
Jiřího Ropka, IČO: 40008665, 5. května 414, 282 01 Český Brod, s nabídkovou cenou 
439.722,50 Kč s DPH. 
 
III. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o dílo v souladu s poptávkou "Oprava podlah v části prostor 1. NP 
objektu č. p. 620" s vítězným dodavatelem panem Jiřím Ropkem, IČO: 40008665. Návrh 
smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
IV. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
 
 
81/2021 VZ_ Vybavení terénní základny Vrátkov 
 
Rada města 
 
I. bere na vědomí 
nabídky společností: 
1. Notabene Art s.r.o., K Rozvodně 348, Praha 5 - Slivenec - 154 00, IČO: 29014263, cena 
bez DPH 468.466 Kč. 
2. Karel Čapek, Čím 141, 262 03, IČO: 00765325, cena bez DPH 595.850 Kč. 
 
II. určuje 
vítězem veřejné zakázky společnost Notabene Art s.r.o., K Rozvodně 348, Praha 5 - 
Slivenec - 154 00, IČO: 29014263, s nabídkovou cenou 468.466 Kč bez DPH. 
 
III. souhlasí 
s uzavřením Kupní smlouvy se společností Notabene Art s.r.o., K Rozvodně 348, Praha 5 - 
Slivenec - 154 00, IČO: 29014263. 
 
IV. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
 
 
82/2021 Určení osoby odpovědné na úseku PO 
 
Rada města 
 
určuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného osobou odpovědnou za plnění povinností na úseku 
požární ochrany. 
 
 
83/2021 ANNA Český Brod - schválení veřejnoprávní smlouvy o dotaci na rok 2021 
 
Rada města 
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schvaluje 
ve funkci zřizovatele uzavření Veřejnoprávní smlouvy o dotaci na poskytování sociální služby 
na rok 2021 č. S-0454/SOC/2021 mezi Středočeským krajem, IČO: 70891095, a 
příspěvkovou organizací města Český Brod, ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory, 
IČO: 00873713, včetně přílohy. Návrh veřejnoprávní smlouvy je přílohou originálu zápisu 
tohoto usnesení. 
 
 
84/2021 Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce defibrilátoru Zdravotnickou záchrannou 
službou Středočeského kraje 
 
Rada města 
 
I. schvaluje 
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského 
kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Vančurova 1544, 272 01 Kladno, IČO: 75030926. 
 
 
II. pověřuje: 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 3. 
 
 
85/2021 Pravidla pro vydávání parkovacích karet 
 
Rada města 
 
vydává 
Pravidla pro vydávání parkovacích karet. 
 
 
86/2021 Volba dalšího člena hodnotící komise programů podpory sportu, kultury a 
volného času pro období 2018-2022 
 
Rada města 
 
volí 
Václava Hájka členem hodnotící komise programů podpory sportu, kultury a volného času. 
 
 
87/2021 Revokace usnesení rady města č. 532/2020 ze dne 16. 12. 2020 
 
Rada města 
 
I. revokuje 
usnesení Rady města Český Brod č. 532/2020 ze dne 16. 12. 2020. 
 
II. souhlasí 
s výmazem školní jídelny, ul. Bedřicha Smetany č. p. 1307, Český Brod, z činnosti Základní 
školy Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín, IČO: 46383506, z rejstříku škol a školských 
zařízení ke dni 31. 8. 2021. 
 
 
88/2021 Schválení dohody o provedení reprodukce 
 
Rada města 
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I. souhlasí 
s uzavřením Dohody o provedení reprodukce a o udělení jednorázového reprodukčního 
práva k předmětu sbírkové povahy mezi městem Český Brod a Regionálním muzeem v 
Kolíně, příspěvkovou organizací Středočeského kraje, se sídlem Karlovo náměstí 8, Kolín 
280 02, IČO: 00410047. Návrh dohody je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené dohody. 
 
 
89/2021 Výroční zpráva ZM a MA21 za rok 2020 a roční plán zlepšování ZM a MA21 pro 
rok 2021 
 
Rada města 
 
schvaluje 
výroční zprávu Zdravého města Český Brod a Místní Agendy 21 za rok 2020 a Roční plán 
zlepšování Zdravého města Český Brod a Místní Agendy 21 pro rok 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakub Nekolný   Tomáš Klinecký 

starosta města místostarosta města 
 


