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 Usnesení rady města ze dne 1. 7. 2020 

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn 
 

ze 17. řádného jednání rady města, která se konala ve středu 1. 7. 2020 
 od 15:30 hod formou videokonference  

  
 

 
276/2020 Podnájemní smlouva Štolmíř - volby 2020 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 

s uzavřením podnájemní smlouvy s M´am´aloca, o.p.s., se sídlem Havelská 3, Štolmíř, 282 
01  Český Brod, IČO: 26662159, za účelem zajištění volební místnosti pro volební okrsek č. 
6 ve Štolmíři pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR v roce 2020. 
Smlouva je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
 
II. pověřuje 

starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy.   
  
 
 
277/2020 Nájemní smlouva Liblice - volby 2020 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy se Střední odbornou školou Český Brod - Liblice, se sídlem 
Školní 145, 282 01  Český Brod, IČO: 48665746, za účelem zajištění volební místnosti pro 
volební okrsek č. 5 v Liblicích pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR v 
roce 2020. Smlouva je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
 
II. pověřuje 

starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy.   
  
 
 
278/2020 ZŠ Tyršova -  žádost o čerpání rezervního fondu 
 
Rada města  
 
souhlasí 
s čerpáním rezervního fondu Základní školy Český Brod, Tyršova 68, IČO: 46383514, ve 
výši 88.000 Kč na úhradu stornopoplatku cestovní kanceláři Monatour z důvodu zrušení 
zájezdu do Anglie v souvislosti s Covid-19.   
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279/2020 Změna účelu čerpání dotace z rozpočtu města Český Brod - Program 2 
Společnost přátel gymnázia Český Brod IČO: 44678754 
 
Rada města  
 
I. schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Brod na rok 2020 v rámci Programů 
podpory sportu, kultury a volného času města Český Brod - Program 2, spolku Společnost 
přátel gymnázia Český Brod, IČO: 44678754.  
  
 
II. pověřuje 

starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 
  
 
III. schvaluje 

změnu účelu čerpání dotace z rozpočtu města Český Brod - Program 2, spolku Společnost 
přátel gymnázia Český Brod, IČO: 44678754, a to na výměnný pobyt se školou v Německu v 
původní výši 8 000 Kč na výši 0 Kč, výměnný pobyt se školou ve Francii ve výši 11 000 Kč a 
na akci Beánie Nona v původní výši 4 000 na výši 12 000 Kč. 
  
 
 
280/2020 Změna účelu čerpání dotace z rozpočtu města Český Brod - Program 2 SH 
ČMS Sbor dobrovolných hasičů IČO: 61884979 
 
Rada města  
 
I. schvaluje 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Brod se změnou 
účelu čerpání dotace v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času města Český 
Brod - Program 2, spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů, IČO: 61884979, a to na akci 
Víkend pod vysílačkami ve výši 2 000 Kč a Sportovní den hasičských přípravek ve výši 5 000 
Kč. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
 
III. schvaluje 
změnu účelu čerpání dotace z rozpočtu města města Český Brod - Program 2, spolku SH 
ČMS - Sbor dobrovolných hasičů, IČO: 61884979, na akci Víkend pod vysílačkami z původní 
výše 5 000 Kč na výši 0 Kč a Sportovní den hasičských přípravek z původní výše 2 000 na 
výši 5 000 Kč. 
  
 
281/2020 Výběr dodavatele VZ Český Brod - obnova pomníku Prokopa Holého 
 
Rada města  
 
I. bere na vědomí 

nabídky uchazečů o veřejnou zakázku Český Brod - obnova pomníku Prokopa Holého: 
1. BcA. Martin Kulhánek, IČO: 71409271, U Borku 652, 280 02 Kolín, s nabídkovou cenou 
852.625 Kč včetně DPH, 
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2. MgA. Václav Mašek, IČO: 74609815, U kostela 12, 250 70 Odolena Voda, s nabídkovou 
cenou 893.265 Kč včetně DPH, 
3. BcA. Daniel Bartoš, IČO: 65190629, Svitavská 634/26, 568 02 Svitavy, s nabídkovou 
cenou 899.673 Kč včetně DPH.  
  
 
II. určuje 
vítězem veřejné zakázky Český Brod - obnova pomníku Prokopa Holého restaurátora BcA. 
Martina Kulhánka, IČO: 71409271, U Borku 652, 280 02 Kolín, s nabídkovou cenou 852.625 
Kč včetně DPH.  
  
 
III. souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o dílo s restaurátorem BcA. Martinem Kulhánkem, IČO: 71409271, U 
Borku 652, 280 02 Kolín. Návrh smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
 
IV. pověřuje 

starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
  
 
 
282/2020 VB - GasNet, s.r.o. REKO STL plynovodu - 28. října, K Dolánkám 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 

s uzavřením Smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 
inženýrské sítě na uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 
226/2, č. 226/23, parc. č. 226/27, parc. č. 1079/3, parc. č. 226/7, parc. č. 226/12, parc. č. 
226/8, parc. č. 1079/1, parc. č. 226/11, parc. č. 1079/5, parc. č. 226/9, parc. č. 228/71, parc. 
č. 226/29, parc. č. 228/69, parc. č. 226/26, parc. č. 901/3, parc. č. 2053 v k.ú. a obci Český 
Brod. Budoucím oprávněným je GasNet, s.r.o, se sídlem Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 
nad Labem, IČO: 27295567. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 

starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy budoucí 
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 
  
 
 
283/2020 Smlouva o výpůjčce nebytových prostor v budově č. p. 620 - Regionální 
muzeum v Kolíně 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově č. p. 620 mezi městem Český 
Brod a Regionální muzeum v Kolíně, se sídlem Karlovo náměstí 8, 280 02, Kolín, IČO: 
00410047, na dobu určitou do 30. 4. 2021. Smlouva je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
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II. pověřuje 

starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o 
výpůjčce. 
  
 
 
284/2020 Záměr na pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice v budově bez č. 
p. - garáž č. 1 a garáž č. 7 
 
Rada města  
 
vyhlašuje záměr 

na pronájem nebytových prostor v budově bez č. p., která je součástí pozemku st. p. č. 1628, 
v areálu nemocnice Český Brod, Žižkova ulice. Jedná se o garáž č. 1 o celkové výměře 19,3 
m2 za minimální nabídkovou cenu 13.652 Kč/ročně na dobu neurčitou a garáž č. 7 o celkové 
výměře 17,1 m2 za minimální nabídkovou cenu 12.096 Kč/ročně na dobu neurčitou. 
  
 
 
285/2020 Návrh řešení "Štolmíř, ul. Za Rybníkem - Oprava místní komunikace" 
 
Rada města  
 
I. bere na vědomí 
informaci o zpracované Diagnostice vozovky a návrhu oprav místní komunikace ul. Za 
Rybníkem ve Štolmíři a z něj vyplývající zhodnocení. 
  
 
II. souhlasí 

se zpracováním projektové dokumentace místní komunikace Za Rybníkem ve Štolmíři v 
provedení: 
 - v severní části místní komunikace ul. Za Rybníkem (zatížená pojezdem těžké zemědělské 
techniky) ve variantě 2 dle návrhu Diagnostiky vozovky, tato část komunikace bude 
obousměrná, 
- v západní a jižní části místní komunikace ul. Za Rybníkem (uvažuje se jen s pojezdem vozů 
kategorie do 3,5 t - osobní vozy, dodávky) ve variantě 2 dle návrhu Diagnostiky vozovky, tato 
část komunikace bude jednosměrná. 
  
 
III. pověřuje 

odbor rozvoje zajištěním zpracování projektové dokumentace v podrobnostech pro 
provedení stavby. 
  
 
286/2020 Žádost občanů domů Na Cihelně čp. 1333, 1334, 1335, 1327, 1328, 1329 o 
změnu dopravního režimu 
 
Rada města  
 
nesouhlasí 

se změnou zatřídění komunikací před domy Na Cihelně čp. 1333, 1334, 1335, ležící na 
parcele st.p. 1943,  čp. 1332, 1330, 1331, ležící na parcele st.p. 1942, čp. 1327, 1328, 1329 
ležící na parcele st.p. 1937, v současnosti vedených jako chodník na účelové komunikace a 
dopravním značením umožňujícím zastavení vozidel pro naložení a vyložení nákladu. 
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287/2020 Doplnění usnesení o schválení Smlouvy o dílo na provedení stavebních 
úprav povrchů komunikace v ulicích Na Prutě, U Dráhy a V Lánech 
 
Rada města  
 
souhlasí 

s doplněním usnesení č. 267/2020 ze dne 17. 6. 2020, kterým byla schválena Smlouva o dílo 
na provedení stavebních úprav povrchů komunikace v ulicích Na Prutě, U Dráhy a V Lánech 
s firmou CE-DA servis, s.r.o., Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek, IČO: 06184502, a to 
tak, že rozhoduje o použití výjimky dle čl. 7. 3. Směrnice města Český Brod pro zadávání 
zakázek malého rozsahu. 
  
 
 
288/2020 Odměna řediteli příspěvkové organizace 
 
Rada města  
 
schvaluje 

finanční odměnu řediteli příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Tyršova 68, 
okres Kolín, v souvislosti s ukončením jeho dvaadvacetileté pedagogické činnosti na této 
škole. Výměr odměny je přílohou zápisu k tomuto usnesení a jako součást osobního spisu je 
uložen u tajemníka MěÚ Český Brod.  
  
 
 
289/2020 Zápis z jednání komise pro místní části 
 
Rada města  
 
pověřuje 
odbor rozvoje přípravou projektu Rekonstrukce autobusových zastávek na území města 
Český Brod a na katastrálních územích Štolmíř a Liblice u Českého Brodu. 
  
                                                           
 
290/2020 Doplnění usnesení č. 256/2020 ze dne 3. 6. 2020 "Oprava povrchu silnice v 
ulicích Kollárova a Komenského" 
 
Rada města  
 
I. rozhoduje 

o doplnění usnesení č. 256/2020 ze dne 3. 6. 2020, a to tak, že ukládá ve funkci zřizovatele 
příspěvkové organizaci Technické služby Český Brod, IČO: 00875180, zajistit opravu silnice 
v ulicích Kollárova a Komenského do výše 200 000 Kč. 
  
 
II. ukládá 

ve funkci zřizovatele příspěvkové organizaci Technické služby Český Brod, IČO: 00875180, 
zpracovat návrh úpravy závazných ukazatelů této příspěvkové organizace na rok 2020 a 
předložit tento návrh na příští jednání rady města dne 22. 7. 2020. 
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Jakub Nekolný   Tomáš Klinecký 

starosta města místostarosta města 

 


