Město Český Brod
Zápis (anonymizovaný)
17. řádné jednání rady města, konané dne 1. července 2020 v 15:30 hod.
formou videokonference
Přítomni: Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Tomáš Klinecký, Mgr. Pavel Janík, Ing. Milan Majer,
Tomáš Charvát, Ing. Filip Ulík, Bc. Jiří Stuchl
Omluveni:
Přítomni přizvaní: Ing. Aleš Kašpar - tajemník MěÚ, JUDr. Jana Marková - právnička města
Předsedající: Jakub Nekolný
Zapsal: Petronela Matějková
Příloha zápisu: Usnesení rady města č. 276/2020 - 290/2020
Volební komise:
Návrhová komise:
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Pavel Janík
Zahájení (15:46 hod) – pan starosta Bc. Jakub Nekolný zahájil 17. řádnou schůzi RM a
přivítal přítomné členy RM. Jednání proběhlo formou videokonference přes Skype.
Konstatoval, že je přítomno šest radních, tudíž je zasedání usnášeníschopné.
Bc. Stuchl se připojí k jednání později.
Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelem dnešního zápisu je P. Matějková.
Bc. Nekolný se dotázal radních, zda má někdo připomínky k řádnému programu.
Mgr. Klinecký navrhl z programu stáhnout bod „6. Hodnocení veřejné zakázky Nová MŠ
Kollárova“ vzhledem k tomu, že další postup je otevřený, tak bude lepší bod nyní stáhnout,
doplnit a předložit později s podrobnějším odůvodněním.
Radní souhlasili.
Poté pan starosta ukončil diskuzi k programu a nechal o upraveném programu hlasovat.
Schválení navrženého programu jednání.
Schváleno
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Jmenování ověřovatele zápisu – ověřovatelem dnešního zápisu je Mgr. Pavel Janík.
Schváleno
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Zápis z 15. řádného jednání rady města byl ověřen Ing. Ulíkem a zápis z 16. řádného
jednání rady města ověřil T. Charvát.
Program pro - 17. řádné jednání rady města
1. Podnájemní smlouva Štolmíř - volby 2020
2. Nájemní smlouva Liblice - volby 2020
3. ZŠ Tyršova - žádost o čerpání rezervního fondu
4. Změna účelu čerpání dotace z rozpočtu města Český Brod - Program 2 Společnost přátel
gymnázia Český Brod IČO: 44678754
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5. Změna účelu čerpání dotace z rozpočtu města Český Brod - Program 2 SH ČMS Sbor
dobrovolných hasičů IČO: 61884979
6. Hodnocení veřejné zakázky Nová MŠ Kollárova
7. Výběr dodavatele VZ Český Brod - obnova pomníku Prokopa Holého
8. VB - GasNet, s.r.o. REKO STL plynovodu - 28.října, K Dolánkám
9. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor v budově č. p. 620 - Regionální muzeum v Kolíně
10. Záměr na pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice v budově bez č. p. - garáž č.
1 a garáž č. 7
11. Návrh řešení "Štolmíř, ul. Za Rybníkem - Oprava místní komunikace"
12. Žádost občanů domů Na Cihelně čp. 1333,1334,1335, 1327,1328, 1329 o změnu
dopravního režimu
13. Doplnění usnesení o schválení Smlouvy o dílo na provedení stavebních úprav povrchů
komunikace v ulicích Na Prutě, U Dráhy a V Lánech
14. Odměna řediteli příspěvkové organizace
15. Informace - Petice občanů ulice K Dolánkám
16. Informace - Zápis z jednání komise pro školství konané dne 18. 6. 2020
17. Informace - Zápis z jednání komise pro místní části
18. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města a další informace
1. Podnájemní smlouva Štolmíř - volby 2020
Předkládáme návrh smlouvy o nájmu prostor k zabezpečení voleb do zastupitelstev krajů a
Senátu Parlamentu ČR pro volební okrsek č. 6 ve Štolmíři, je koncipován tak, že počítá i s
případným druhým kolem voleb do Senátu.
1) Informace o materiálu pro RM (ZM)
Doporučujeme schválit.
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)
3) Dopady řešení na rozpočet města
Hrazeno příspěvkem na volby.
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu
6) Vypořádání s připomínkami

Bc. Nekolný navrhl spojit diskuzi k prvním dvěma bodům, jelikož se týkají pronájmu prostor
na volby.
Ing. Kašpar uvedl, že se jedná o standardní krok před volbami, jelikož ve Štolmíři a Liblicích
nemá město vlastní prostory, uzavírají se tyto podnájemní smlouvy pro jednotlivé okrskové
komise.
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
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Usnesení č. 276/2020
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.

2. Nájemní smlouva Liblice - volby 2020
1) Informace o materiálu pro RM (ZM)
Předkládáme návrh smlouvy o nájmu prostor k zabezpečení voleb do zastupitelstev krajů a
Senátu Parlamentu ČR pro volební okrsek č. 5 v Liblicích, je koncipován tak, že počítá i s
případným druhým kolem voleb do Senátu.
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)
Doporučujeme schválit.
3) Dopady řešení na rozpočet města
Hrazeno příspěvkem na volby.
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu
6) Vypořádání s připomínkami

Na základě spojené diskuze k bodům, týkajících se podnájemních smluv pro zabezpečení
voleb, bylo bez dotazů a připomínek přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu
usnesení.
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 277/2020
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.
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II.

pověřuje
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy.

3. ZŠ Tyršova - žádost o čerpání rezervního fondu
1) Informace o materiálu pro RM (ZM)
Na základě žádosti ZŠ Tyršova a předložených dokladů je předložen požadavek na čerpání
rezervního fondu v celkové výši 88.000 Kč na úhradu stornopoplatku cestovní kanceláři
Monatour z důvodu zrušení zájezdu do Anglie v souvislosti s Covid-19. Žádost a kopie
dokladů jsou přílohou. Stav RF ke dni 11. 6. 2020 je 132.872,82 Kč.
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)
Doporučuje schválit.
3) Dopady řešení na rozpočet města
Finanční prostředky jsou vlastními prostředky školy.
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu
6) Vypořádání s připomínkami

Bc. Nekolný požádal o slovo vedoucí finančního odboru.
Ing. Jedličková uvedla, že obdobná záležitost se řešila v souvislosti se ZŠ Žitomířskou.
Dodala, že škola žádá o čerpání z rezervního fondu na storno poplatek za zrušený zájezd do
Anglie v souvislosti s Covid-19. Dále uvedla, že škola má nyní v rezervním fondu k dispozici
132-133 tis., tudíž převod není problém.
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 278/2020
Rada města
I.

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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4. Změna účelu čerpání dotace z rozpočtu města Český Brod - Program 2 Společnost
přátel gymnázia Český Brod IČO: 44678754
1) Informace o materiálu pro RM (ZM)
Společnost přátel gymnázia Český Brod podala žádost o změnu účelu čerpání dotace z
Programu podpory sportu, kultury a volného času - Program 2.
Dne 16. 03. 2020 podal spolek žádost o dotaci z Programu 2, ve které žádal na 3 akce.
Výměnný pobyt studentů se školou v Německu, na kterou žádali 15 000 Kč, výměnný pobyt
se školou ve Francii na kterou žádali 20 000 Kč a na Beánie Nona na kterou žádali 14 000
Kč. Vzhledem ke kritériím, které jsou stanoveny, byla komisí navržena dotace pro akci
výměnný pobyt se školou v Německu 8 000 Kč, na akci výměnný pobyt se školou ve Franci
11 000 a na akci Beánie Nona 4 000. Celkem bylo za akce navrženo 23 000 Kč. Výše dotace
navržená komisí byla dne 13. 5. 2020 schválena zastupitelstvem města na jeho 11. řádném
zasedání.
Spolek ve své žádosti uvádí, že akce výměnný pobyt se školou v Německu se nakonec
neuskuteční a dotace, která byla přiznána na tuto akci, žádají přesunout na akci Beánie
Nona, rozdělení dotace by bylo na Výměnný pobyt se školou ve Francii ve výši 11 000 Kč a
na akci Beánie Nona ve výši 12 000 Kč, s tím, že celková výše dotace 23 000 Kč není
dotčena.
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)
Jde o kompetenci RM.
3) Dopady řešení na rozpočet města
Prostředky jsou schváleny v rozpočtové kapitole Fond sportu, kultury a volného času.
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města
KO 10 Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času.
10.3 Financování kulturních, sportovních a volnočasových aktivit a investičních akcí.
10.3.1 Naplňovat Programy pro podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit a
investičních akcí včetně jasně definovaných kritérií, priorit a finančních alokací.
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu
Nerelevantní.
6) Vypořádání s připomínkami
Nerelevantní.

Bc. Nekolný navrhl spojit diskuzi k následujícím dvěma bodům, týkajících se změny účelu
čerpání dotace z rozpočtu města.
Ing. Jedličková popsala obě žádosti o změnu dle důvodových zpráv.
Mgr. Janík doplnil, že se jedná o slučování akcí, kde je kritériem 30% spoluúčast, tato
podmínka je splněna, v pořádku.
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu
usnesení.
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
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Usnesení č. 279/2020
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.
5. Změna účelu čerpání dotace z rozpočtu města Český Brod - Program 2 SH ČMS
Sbor dobrovolných hasičů IČO: 61884979
1) Informace o materiálu pro RM (ZM)
SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů podal žádost o změnu účelu čerpání dotace z Programu
podpory sportu, kultury a volného času - Program 2.
Dne 25. 2. 2020 podal spolek žádost o dotaci z Programu 2, ve které žádal na 3 akce. Z
důvodu nouzového stavu, kdy byly veškeré akce zastaveny, účast na jedné akci spolek zrušil
- Hasičské slavnosti Litoměřice 2020. Zůstala akce Víkend pod vysílačkami, na kterou žádali
5 000 Kč a Sportovní den hasičských přípravek na kterou žádali 10 500 Kč.
Vzhledem ke kritériím, které jsou stanoveny, byla komisí navržena dotace pro akci Víkend
pod vysílačkami ve výši 5 000 Kč a na Sportovní den hasičských přípravek ve výši 2 000 Kč.
Celkem za akce bylo navrženo 7 000 Kč. Dotace navržená komisí byla dne 13. 5. 2020
schválena zastupitelstvem města na jeho 11. řádném zasedání.
Dne 11. 6. 2020 spolek podepsal smlouvu o poskytnutí dotace.
Následně byla doručena žádost na změnu účelu dotace, ve které uvádí, že na akci Víkend
pod vysílačkami se podílí více organizací a na akci Sportovní den hasičských přípravek
organizují sami, proto žádají o snížení dotace na první akci na 2 000 (Víkend pod
vysílačkami) a zvýšení dotace na druhou akci na 5 000 Kč (Sportovní den hasičských
přípravek) s tím, že celková výše dotace 7 000 Kč není dotčena.
Dne 26. 6. 2020 zaslal spolek hasičů dopis, ve kterém uvádí, že na akci Víkend pod
vysílačkami obdrželi dotaci od Krajského úřadu Středočeského kraje a proto dotaci od města
Český Brod nepotřebují. SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů uskuteční jen 1 akci - Sportovní
den hasičských přípravek, na kterou žádají změnu účelu čerpání dotace z původní výše 2
000 Kč na výši 5 000 Kč.
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)
Jde o kompetenci RM.
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3) Dopady řešení na rozpočet města
Prostředky jsou schváleny v rozpočtové kapitole Fond sportu, kultury a volného času.
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města
KO 10 Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času.
10.3 Financování kulturních, sportovních a volnočasových aktivit a investičních akcí.
10.3.1 Naplňovat Programy pro podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit a
investičních akcí včetně jasně definovaných kritérií, priorit a finančních alokací.
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu
Nerelevantní.
6) Vypořádání s připomínkami
Nerelevantní.

Na základě spojené diskuze k bodům, týkajících se změny účelu čerpání dotace z rozpočtu
města bylo bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu
usnesení.
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 280/2020
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.
6. Výběr dodavatele VZ Český Brod - obnova pomníku Prokopa Holého
1) Informace o materiálu pro RM (ZM)
Město Český Brod vyhlásilo dne 15. 6. 2020 VZ Český Brod - obnova pomníku Prokopa
Holého. Předmětem veřejné zakázky byla oprava a restaurování kulturní památky - pomníku
Prokopa Holého, předpokládaná cena VZ činila 450.000 Kč bez DPH (tj. 544.500 Kč včetně
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DPH), termín realizace do 30. 11. 2020. Hodnotícím kritériem byla cena.
Cenovou nabídku v řádném termínu předložili 3 restaurátoři. Hodnotící komise nechala
prověřit předložený rozpočet u první nabídky, zda neobsahuje nulovou položku ve výkazu
výměr či mimořádně nízkou cenu. Nejnižší cenovou nabídku s cenou 852.625 Kč včetně
DPH předložil restaurátor pan BcA. Martin Kulhánek, po odkontrolování cenového rozpočtu a
v případě, že bude vše v pořádku, doporučí hodnotící komise radě města podepsat s
restaurátorem BcA. Martinem Kulhánkem Smlouvu o dílo. Další jednání hodnotící komise se
koná v pondělí 26. 6. 2020.
Dle podmínek Středočeského kraje se realizace obnovy musí ukončit do 12 měsíců od
podpisu smlouvy, tzn., že práce mohou být realizovány i proplaceny i v roce 2021.
Na realizaci obnovy pomníku byla městu Český Brod přidělena dotace z rozpočtu
Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek ve výši 275.154 Kč.
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)
3) Dopady řešení na rozpočet města
Celkové náklady projektu: 852.625 Kč včetně DPH.
Dotace Středočeského kraje činí 275.154 Kč (60% z uznatelných nákladů projektu).
Spoluúčast města ve výši 184.846 Kč je zařazena v rozpočtu města na rok 2020, částka
392.625 Kč (nad plánovanou výši nákladů) bude zařazena do rozpočtu města na rok
2020/2021.
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města
7.2.7 Regenerovat MPZ Český Brod a Štolmíř jako urbanistické celky
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu
VZ je v souladu se Směrnicí města pro VZMR
6) Vypořádání s připomínkami

Bc. Nekolný předal úvodní slovo vedoucí odboru rozvoje.
Mgr. Dočkalová shrnula bod dle důvodové zprávy, dodala, že jde o nemovitou kulturní
památku, město získalo na opravu dotaci ze Středočeského kraje, veškeré náklady i
spoluúčast jsou uvedeny v materiálu k tomuto bodu.
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 281/2020
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,
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.
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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.
7. VB - GasNet, s.r.o. REKO STL plynovodu - 28.října, K Dolánkám
1) Informace o materiálu pro RM (ZM)
V souladu se schváleným ceníkem pro ukládání sítí do pozemků města předkládáme Radě
města ke schválení smlouvu budoucí o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě pro umístění 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. V příloze je
přiložena situace, návrh smlouvy a výpočet náhrady.
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)
Odbor rozvoje doporučuje schválit uzavření smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě
3) Dopady řešení na rozpočet města
Jednorázová úhrada za zřízení služebnosti je příjmem střediska hospodářské činnosti města
(152.040Kč).
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města
Přímá vazba na strategický dokument není, odpovídá obecnému požadavku na dostupnost
sítí v území.
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu
6) Vypořádání s připomínkami

Bc. Nekolný předal úvodní slovo vedoucí odboru rozvoje.
Mgr. Dočkalová shrnula bod dle důvodové zprávy a přiložené situace. Dodala, že se jedná o
výměnu plynového vedení, částka za zřízení převyšuje povolený limit, proto je bod předložen
radě města ke schválení.
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Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 282/2020
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.
Bc. Stuchl se připojil k videokonferenci v 16:01 hod.
8. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor v budově č. p. 620 - Regionální muzeum v
Kolíně
1) Informace o materiálu pro RM
Na svém jednání dne 20. 5. 2020 vyhlásila RM záměr na výpůjčku nebytových prostor v
budově č. p. 620 společnosti Regionální muzeum v Kolíně, se sídlem Karlovo náměstí 8, 280
02, Kolín, IČO: 00410047. Jedná se o výpůjčku v prvním patře, dvě místnosti o celkové
výměře 37,78 m2. Tento záměr byl řádně vyvěšen na úřední desce od 26. 5. 2020 do 12. 6.
2020 a do data sejmutí nebyla na podatelně města evidována žádná námitka proti tomuto
záměru města. Regionální muzeum v Kolíně mělo již uzavřenu smlouvu na výpůjčku výše
uvedených prostor, ale doba výpůjčky vypršela a společnost požádala o prodloužení až po
vypršení doby nájmu, proto byl vyhlášen nový záměr na výpůjčku nebytových prostor.
2) Návrh odboru na řešení
OR doporučuje souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce.
3) Dopady řešení na rozpočet města
nejsou
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu
6) Vypořádání s připomínkami
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Bc. Nekolný předal úvodní slovo vedoucí odboru rozvoje.
Mgr. Dočkalová uvedla, že se jedná o prostory v budově polikliniky k uskladnění exponátů
muzea. Dodala, že předešlá smlouva byla uzavřena na rok, Regionální muzeum požádalo o
prodloužení smlouvy, záměr odvisel bez námitek, tudíž je předložena smlouva na další rok.
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 283/2020
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.
II.

pověřuje

starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o
výpůjčce.
9. Záměr na pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice v budově bez č. p. garáž č. 1 a garáž č. 7
1) Informace o materiálu pro RM
V areálu nemocnice Český Brod se nachází budova bez č. p. na pozemku p. č. st. 1628 garáže. I tato budova byla vázaná smlouvou s ÚZSVM a směla být pronajata pouze ke
zdravotním a sociálním účelům. Vzhledem k tomu, že smlouva již vypršela a dvě garáže č. 1
a č. 7 jsou volné, předkládáme RM návrh na vyhlášení záměru na pronájem těchto dvou
garáží. Cena podle znaleckého posudku, podle kterého se dosud pronajímaly nebytové
prostory v areálu nemocnice je za garáž č. 13.652 Kč ročně tj. 1.138 Kč měsíčně, garáž má
výměru 19,3 m2 a garáž č. 7 za cenu 12.096 Kč ročně, tj. 1.008 Kč měsíčně, výměra 17,1
m2. Pronájem na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, nájemné bude každoročně
navýšeno o míru inflace vyhlášenou ČSÚ.
2) Návrh odboru na řešení
OR doporučuje RM vyhlásit záměry na pronájem garáží č. 1 a č. 7.
3) Dopady řešení na rozpočet města
Výnos z nájemného je příjmem hospodářského střediska Bytové hospodářství - fond
nemocnice.
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu
6) Vypořádání s připomínkami
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Bc. Nekolný předal úvodní slovo vedoucí odboru rozvoje.
Mgr. Dočkalová shrnula bod dle důvodové zprávy.
JUDr. Marková uvedla, že stanovenou minimální cenu řešila s paní Šarochovou, jelikož
současné ceny za pronájmy garáží jsou již jiné.
Mgr. Dočkalová dodala, že posudek nemá k dispozici a dotázala se, zda lze zveřejnit záměr i
bez ceny.
JUDr. Marková upozornila, že bez ceny nebude jiné kritérium pro vyhodnocení nabídek a
jelikož jde o záměr přístupný širší veřejnosti, ceny by měly být zřejmě vyšší.
Proběhla krátká diskuze Mgr. Klineckého, JUDr. Markové, Ing. Majer a Ing. Ulíka ohledně
současných reálných cen za pronájmy garáží v různých částech města a také nabídek
realitních kanceláří. Z diskuze vyplynulo nechat minimální ceny, tak jak jsou předloženy v
materiálu.
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu
usnesení.
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 284/2020
Rada města
I.

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.
10. Návrh řešení "Štolmíř, ul. Za Rybníkem - Oprava místní komunikace"
1) Informace o materiálu pro RM (ZM)
Odbor rozvoje města Český Brod nechal zpracovat Diagnostiku vozovky a její zhodnocení
místní komunikace Za Rybníkem, městská část Štolmíř, z hlediska:
- únosnosti,
- a zatížitelnosti po zbytkovou dobu životnosti 25 let.
Hodnocený úsek vykazuje zatížitelnost 0 TNV/ 24 (četnost pojezdu těžkými nákladními
vozidly za časovou jednotku 24 hodin) pro zbytkovou dobu životnosti 25 let. Úsek je většinou
tvořen vrstvou štěrkodrti se zbytky asfaltové vrstvy porušený lokálními výtluky.
Návrh opravy vozovky:
Varianta 1*
- recyklaci vrstvy vozovky v tl. 150 mm za studena na místě s přídavkem cementu a
asfaltové emulze,
- spojovací postřik povrchu kationaktivní emulzí asfaltu,
- pokládka obrusné vrstvy krytu v tl. cca 60 mm z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO
11 7/100
* Tloušťka nově pokládaných vrstev je 60 mm. Niveleta se zvyšuje o 60 mm. Zatížitelnost
vozovky po opravě vzroste na cca 10 TNV/24 hod pro zbytkovou dobu životnosti 25 let.
Varianta 2*
- odstranění vrstvy krytu vozovky v tl. 60 mm (variantně),
- recyklaci vrstvy vozovky v tl. 150 mm za studena na místě s přídavkem cementu a
asfaltové emulze,
- spojovací postřik povrchu kationaktivní emulzí asfaltu,
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- pokládka obrusné vrstvy krytu v tl. cca 60 mm z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO
11 7/100.
** Tloušťka nově pokládaných vrstev je 60 mm. Niveleta se ne zvyšuje o 60 mm. Zatížitelnost
vozovky po opravě vzroste na cca 8 TNV/24 hod pro zbytkovou dobu životnosti 25 let.
Dokument zpracované Diagnostiky vozovky a návrhu opravy je přílohou.
Odbor rozvoje města Český Brod dále vypsal výběrové řízení k zajištění zpracování PD v
podrobnostech pro provedení stavby Oprava místní komunikace, ul. Za rybníkem ve městské
části Štolmíř.
Cenová nabídka uchazečů zpracování PD zohledňuje: výchozí parametry výchozího stavu,
požadavky nového řešení, tj. zvýšení zbytkové životnosti 25 let předpokládané zatížitelnosti
vozovky MK aprovedení oprav MK formou údržby komunikace, dle Vyhl. č. 104/1997, příl. č.
5 (Zachování stávající podélné nivelety silnice a příčného klopení).
Stávající stav MK:
Jedná se o uježděnou cestu ze směsi štěrkodrtě a cihelného/betonového recyklátu.
Kopanými sondami byl zajištěn profil štěrkového souvrství, které je o mocnosti od 350 do
450 mm. Na této vrstvě jsou známky položeného asfaltu v tl. cca 50 mm.
Stávající komunikace není prostorově jednoznačně učena - jen směrově, proměnné šíře
komunikace, bez obrub, bez krajnice.
Místní komunikace je pojížděna osobními vozy do 3,5 tuny. Severní část komunikace je
pojížděná těžkou zemědělskou technikou do 40 tun.
Nově požadované řešení:
Provedení oprav dle Vyhl. č. 104/1997, příl. č. 5 formou údržby. Údržba komunikace dle § 15
nevyžaduje ohlášení, přičemž se jedná jen o obnovu vozovkového souvrství, dle zprávy
„Diagnostika vozovky a návrh opravy MK Za Rybníkem Štolmíř“, zpracované společností
RODOS rozvoj dopravních staveb, Kralupská 2/47, 161 00 Praha 6, zpráva č. 46/2020.
- Dotčený úsek opravy komunikace je v délce cca 380 m, počínaje od komunikace č. II/2455 , ul. Českobrodská Havelská, po komunikaci č. II/245-5 ul. Českobrodská.
- Min. konstantní šíře komunikace pro obousměrný provoz osobními automobily,
- Severní část MK je pojížděná těžkou zemědělskou technikou (od komunikace č. II/245-5 ,
ul. Českobrodská Havelská, po pozemek parc. č. 75/1),
- Zachování stávající podélné nivelety silnice a příčného klopení,
- Bezkrajnicové provedení se skrytou obrubou,
- Odvodnění vozovky stávajícím příčným spádem, zasakování s přirozeným retenováním
do přilehlého zeleného pásu,
- Respektování stávajících IS.
Projektové řešení nabízí:
Variantní řešení - Jednosměrný provoz v min. šíři 4,0 m (obousměrný provoz s výhybnami v
bezkrajnicovém provedení se s krytou obrubou je nepřijatelný). Z pohledu minimalizace
nákladovosti opravy MK je předpoklad ekonomicky výhodného řešení i přes požadavek
instalace dopravního značení. Situačně uvolňuje prostor pro umístění nových zemních IS
mimo komunikaci.
Variantní řešení - Obousměrný provoz v min. šíři 5,5 m. Z dopravního řešení zachovává
stávající dopravní režim obslužnosti k nemovitostem.
Cenové nabídky uchazečů pro zpracování PD dle poptávkového řízení jsou přílohou.
Rada města rozhodne:
PD bude zpracována
- v severní části místní komunikace ul. Za Rybníkem (zatížená pojezdem těžké zemědělské
techniky) ve variantě 1 nebo 2 dle návrhu Diagnostiky vozovky, tato část komunikace bude
jednosměrná / 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 1 nebo 2, dle návrhu Diagnostiky
vozovky, tato část komunikace bude jednosměrná / obousměrná.
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)
- v severní části místní komunikace ul. Za Rybníkem (zatížená pojezdem těžké zemědělské
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techniky) ve variantě 1 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.
3) Dopady řešení na rozpočet města
Financováno z rozpočtu města PD v roce 2020, realizace z rozpočtu fondu komunikací roku
2021.
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města
3-7 Zajistit trvalou kvalitu dopravní infrastruktury.
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu
6) Vypořádání s připomínkami

Bc. Nekolný předal úvodní slovo vedoucí odboru rozvoje.
Mgr. Dočkalová uvedla od dle důvodové zprávy, dodala, že je na zvážení rady města, kterou
ze dvou variant opravy vybere a jaká bude šíře komunikace.
Bc. Stuchl poděkoval za práci, kterou odbor rozvoje odvedl i za navržené varianty. Uvedl, že
varianty opravy konzultoval s odborníkem, že při recyklaci vrstvy vozovky za studena (což
popisuje varianta č. 1) stačí tl. 100ml se niveleta nezvýší, ale v materiálu se píše o zvýšení.
Bc. Nekolný se dotázal Mgr. Dočkalové, kterou variantu doporučuje odbor rozvoje.
Mgr. Dočkalová proto podrobně popsala každou variantu, její výhody i nevýhody, důvody
rozdílů v cenách jednotlivých variant. Poté proběhla diskuze Bc. Stuchla, Bc. Nekolného,
Mgr. Dočkalové ohledně možných problémů s odtokem dešťové vody v případě, že se
niveleta zvýší, dále ohledně zatížení těžkou technikou na některých částech komunikace, o
technickém provedení oprav v jedné i druhé variantě, o životnosti komunikace v jednotlivých
variantách a především investované částce do opravy. Ing. Majer se do diskuze připojil s
výpočtem celkové ceny při jedné i druhé variantě a také navrhl mnohem méně nákladnou
opravu komunikace s pomocí recyklátu.
Ing. Ulík se po diskuzi přiklonil, stejně jako většina radních k navržené variantě č. 2, která má
delší životnost.
Bc. Nekolný uvedl, že do usnesení bude doplněna varianta č. 2 jak pro severní část místní
komunikace (obousměrnou), tak pro západní a jižní část místní komunikace (jednosměrnou).
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o doplněném návrhu
usnesení.
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Usnesení č. 285/2020
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.
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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.
11. Žádost občanů domů Na Cihelně čp. 1333, 1334, 1335, 1327, 1328, 1329 o změnu
dopravního režimu
1) Informace o materiálu pro RM (ZM)
Na 8. jednání RM dne 20. 3. 2020 byla předložena žádost občanů z domů Na Cihelně čp.
1333, 1334, 1335 a Na Cihelně 1327, 1328, 1329 o změnu dopravního značení, která by
umožnila vjezd na chodník na dobu nezbytně nutnou k naložení a vyložení nákladu.
Zástupce společenství vlastníků Na Cihelně čp. 1333, 1334, 1335 a společenství vlastníků
Na Cihelně 1327, 1328, 1329 se v květnu 2019 obrátil na odbor dopravy se žádostí o
umožnění vjezdu na chodník před uvedenými domy. Odbor rozvoje ve svém vyjádření
nesouhlasil s umístění dodatkové tabule a umožnění parkování na dobu 30 minut. Žádost
byla odborem dopravy zamítnuta. Pan D., po ústním jednání s místostarostou města za
přítomnosti vedoucího ODOŽÚ a vedoucí OR, kde byla zmíněna možnost, jak by bylo možné
vjezd pro obyvatele domu umožnit až ke vchodu, svoji žádost v tomto duchu upravil a zaslal
opakovaně.
Nová žádost, se kterou se na odbor rozvoje obrátil PhDr. J. D. - zástupce společenství
vlastníků Na Cihelně čp. 1333, 1334, 1335 a společenství vlastníků Na Cihelně 1327, 1328,
1329 obsahuje prosbu o změnu zatřídění místních komunikací a návazně o změnu
dopravního značení v ulici Na Cihelně, na stávajících chodnících před domy čp. 1333, 1334,
1335 a čp. 1327, 1328, 1329. Na společném jednání byl tento postup dohodnut.
Celý postup je popsán v nové žádosti pana PhDr. D.
Změna by se týkala přetřídění komunikací z chodníku na účelovou komunikaci a osazení
dopravní značky B29 zákaz stání případně i V12a - Žlutá klikatá čára, možno doplnit i o IP10
a slepá ulice.
V případě změny stávajícího režimu, navrhujeme shodný postup pro všechny 3 bytové domy
se třemi vchody a to domy 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,
U DZ B29 by mělo platit, že pokud se řidič vzdálí od vozidla a nedochází k samotnému
vystupování či nastupování osob nebo manipulaci s nákladem, lze takové jednání již označit
za stání a DZ B29 je takovým jednáním porušeno.
Rada města se k požadavku nevyjádřila, materiál stáhla z projednávání a požadovala ke
svému rozhodnuté Hasičského záchranného sboru.
Odbor rozvoje požádal HZS o vyjádření, žádost i odpověď jsou v příloze materiálu
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)
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3) Dopady řešení na rozpočet města
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu
6) Vypořádání s připomínkami
H.D: Oslovovat HZS budu pouze v případě, že to rada bude chtít povolit, jinak je nechci
obtěžovat s nápadem, který by ani město nechválilo.

Bc. Nekolný upozornil na vyjádření hasičů, které je přiloženo k materiálu.
Mgr. Dočkalová uvedla, že žádost již byla předložena na radu města dne 20. 3. 2020, ale ta
se tehdy k požadavku nevyjádřila, materiál stáhla z projednávání, dokud se k žádosti
nevyjádří HZS. Zdůraznila, že dle stanoviska HZS se tato změna dopravního režimu nemůže
povolit.
Bc. Nekolný uvedl, že na základě vyjádření hasičů, se bude hlasovat varianta „Rada města
nesouhlasí se změnou….“
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o upraveném návrhu usnesení.
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 286/2020
Rada města
I.

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.
12. Doplnění usnesení o schválení Smlouvy o dílo na provedení stavebních úprav
povrchů komunikace v ulicích Na Prutě, U Dráhy a V Lánech
1) Informace o materiálu pro RM (ZM)
Usnesením č. 267 / 2020 ze dne 17. 6. 2020 rada města souhlasila s uzavřením Smlouvy 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, DIČ: CZ06184502 na akci "Český Brod, Stavební úpravy povrchů komunikací ulic
Na Prutě, U Dráhy a V Lánech". S touto společností má město uzavřenu smlouvu o dílo na
realizaci akce "Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část B, C, F, H", v jejímž rámci se
provádí hlavní vodovodní řady a veřejné části vodovodních přípojek k nemovitostem.
Vzhledem k tomu, že hodnota této veřejné zakázky činí 652.396,50 Kč bez DPH, jedná se
dle Směrnice města Český Brod pro zadávání zakázek malého rozsahu o zakázku III.
kategorie. Její zadání je tedy výjimkou ze směrnice města pro zadávání zakázek malého
rozsahu. V takovém případě je třeba, aby rada města výslovně rozhodla o použití výjimky i v
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usnesení, jímž je o výměru dodavatele rozhodováno a jímž je schvalována příslušná
smlouva o dílo.
Výjimka ze směrnice je v kompetenci rady města a nejedná se o porušení směrnice, ale o
postup, se kterým směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu výslovně počítá.
Odůvodnění použití výjimky (Mgr. Dočkalová): V rámci projektu Doplnění vodovodní sítě mají
být dány povrchy komunikací do původního stavu. V lokalitě Na Křemínku, je ulice na
Křemínku převážně asfaltová - záplaty a štěrk, další dotčené ulice Na Prutě, U dráhy a V
Lánech mají hliněný nebo štěrkový povrch. Kolaudace a ukončení projektu má být do konce
srpna 2020. Jelikož dodavatelská firma bude mít na místě techniku na opravu živičných
povrchů, byla požádána o nacenění, případné úpravy komunikací Na Prutě, U dráhy a V
Lánech recyklátem, který město nečekaně získalo od SÚS Středočeského kraje z ulice
Žitomířská. Tento recyklát je uložen na dvoře areálu ZZN a je nutné jej použít ještě v tomto
roce. Firma CE-Da nabídla velmi příznivou cenu 653 tisíc Kč bez DPH za úpravu 1800 m2
komunikací tj cca 360 Kč za m2 bez DPH. Jelikož celý uliční prostor je v rámci předání
staveniště až do srpna 2020 předán firmě CE-DA není možné předat staveniště jiné firmě a
při podpisu smlouvy tato situace s možným využitím recyklátu nebyla vůbec známá.
Znění usnesení upraveno po konzultaci s JUDr. Markovou.
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)
Doporučuji souhlasit.
3) Dopady řešení na rozpočet města
Revokace bez dopadu.
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu
Postup je v souladu se směrnicí o zadávání zakázek malého rozsahu.
6) Vypořádání s připomínkami

Bc. Nekolný uvedl, že požadavek na doplnění usnesení vycházel z kontrolního výboru.
Mgr. Klinecký doplnil, že kontrolní výbor upozornil na doplnění, aby byl řádně odůvodněn
postup realizace této akce.
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 287/2020
Rada města
I.

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.
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13. Odměna řediteli příspěvkové organizace
1) Informace o materiálu pro RM (ZM)
Odměna je navržena v souvislosti s ukončením dvaadvacetileté pedagogické činnosti
ředitele na základní škole Tyršova. Po odsouhlasení radou města bude vyplacena z fondu
odměn, z něhož ředitelů školy odměňuje v rámci pololetních odměn i ostatní pracovníky
školy.
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)
Doporučuji odsouhlasení navržené částky.
3) Dopady řešení na rozpočet města
Plnění fondu odměn školy nemá souvislost s rozpočtem města.
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu
6) Vypořádání s připomínkami

Bc. Nekolný předal úvodní slovo panu tajemníkovi.
Ing. Kašpar uvedl, že koncem června se standardně vyplácí odměny ředitelům škol, proto se
odměna pro odcházejícího ředitele Mgr. Duška vyřeší stejně. Uvedl navrženou výši odměny
a vysvětlil, z jakých zdrojů bude odměna vyplacena.
Poté proběhla krátká diskuze o adekvátní výše odměny vzhledem k 22leté praxi pana
ředitele. Domluvená odměna je ve spisu u tajemníka MěÚ.
Mgr. Janík poté ještě přidal žádost o zpracování materiálu o odměně pro Mgr. Jitku
Majerovou za období řízení MŠ Liblice.
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu
usnesení.
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 288/2020
Rada města

I.

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.
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14. Petice občanů ulice K Dolánkám
1) Informace o materiálu pro RM (ZM)
Na základě pokynu k vyřízení předkládá ODŽU do rady podanou Petici občanů ulice K
Dolánkám ze dne 24. 6. 2020. Petice je předložena bez stanoviska Komisi pro územní
rozvoj, stavebnictví a dopravu, a to z důvodů nejbližšího termínu jednání komise až dne 7. 9.
2020 a k zákonným lhůtám k vyřízení petice. Přesto byl požadavek na projednání petice
komisi zaslán.
Ulice K Dolánkám je dle pasportu místních komunikací vedená jako místní komunikace
obslužná s průměrnou šíří 5,4m a je lemována chodníky.
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)
Projednat v souladu s petičním zákonem a Pravidly pro vyřizování petic a stížností.
Možná řešení:
1) projednat dle zákona petičního a nálezů ústavního soudu1), kde je tímto zákonem a
nálezy zaručeno pouze právo petici podat a přijmout petici. Samotným "projednáním" není
žádné právní řízení, z něhož vznikají práva a povinnosti a nevzniká ani subjektivní právo na
to, aby petici bylo vyhověno, natož meritorně vyřízeno, nebo rozhodnuto.
Dle Stanoviska MV č. 3/2013 je pak postup, směřuje-li petice do samostatné působnosti, pak
dle § 16 odst. 2 písm. f) nebo g) na základě principu dobré správy do 30 dnů pisatele petice
informovat, že petice bude vyřízena ve lhůtě dle zákona o obcích, tedy do 60 dnů, pokud by
to šlo i do zastupitelstva, pak do 90 dnů.
2) řešit situaci s parkováním s odkazem na obecnou úpravu § 25 a § 27 z. č. 361/2000 Sb.,
může MP nebo PČR
3) vyhovět požadavku petice a instalovat zpomalovací retardéry, stačí, aby OR nechal
zpracovat DIO, musí to posoudit DI PČR a vyjádření TS. ODŽU to už stanoví, to není
problém. Cenově to vychází cca kolem 100 tis. až 150 tis. Kč, podle zpracovaného DIO a
požadavků DI PČR, odhadem (DIO, značky, retardéry).
4) lokalitu řešit koncepčně, vypracovat studii s DIO na celou lokalitu na Zónu 30, nebo na
Obytnou zónu, vše v souladu s příslušnými TP a normami, včetně nutných stavebních úprav
celého uličního prostoru a tím docílit požadovaného zklidnění dopravy. Náklady zde nelze
dopředu odhadovat, záleží na rozsahu požadovaného zpracování.
1)Ústavní soud v odůvodnění svého nálezu poukázal na čl. 18 Listiny stanovící, že každý je
ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu oprávněn sám nebo s jinými se obracet
na státní orgány a orgány územní samosprávy se žádostmi, návrhy a stížnostmi. Rozvedl, že
"každému se tedy zaručuje nerušený, nikým neztěžovaný výkon petičního práva ve smyslu
čl. 3 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, pokud se ovšem nepřekračují hranice Listinou
stanovené v čl. 18 odst. 2 a 3. Ústavní úprava nicméně nezakládá konkrétní záruky kladného
či záporného "meritorního vyřízení" věci, dokonce ani reakce příslušného orgánu. Subjektivní
právo na "vyřízení" petice není ústavně založeno a z práva podat petici neplyne subjektivní
právo na to, aby petici bylo obsahově vyhověno. Stanoví se pouze povinnost nebránit podání
petice, t. j. ji přijmout. Petice se chápe především jako určitý podnět, vyjádření názoru, pokud
jde o věci veřejné. Ve své podstatě jde vlastně o zvláštní formu svobody projevu ve smyslu
čl. 17 Listiny základních práv a svobod."
Ve stejné věci dále uvedl, že "samotný proces "projednávání" petice nemá charakter řízení
právního, např. podle správního řádu, v němž by se rozhodovalo o právech a povinnostech,
nýbrž jde o postup, pro který Listina základních práv a svobod nestanoví konkrétní rámec či
zvláštní ochranu, jako je tomu v jiných případech, např. ve smyslu čl. 36 Listiny základních
práv a svobod. Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, který předcházel samotnému
řádnému ústavnímu zakotvení petičního práva, přímo obsahově souvisí pouze s úpravou
provedenou v ust. čl. 1 - 4 Listiny základních práv a svobod, např. když v § 2 stanoví, že
nikomu nesmí být ve výkonu petičního práva bráněno. Lhůtu uvedenou v § 5 již nelze
podřadit ústavní dikci. Má jen pořádkový charakter. V daném případě nelze proto nečinnost
příslušného státního orgánu považovat za zásah do základních práv nebo svobod
zaručených ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy, neboť v
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podání petice nebylo bráněno a příslušný orgán petici prokazatelně přijal, později jí bylo i
meritorně vyhověno. Ústavně zaručený výkon petičního práva tak narušen nebyl. Zákonná
úprava, pokud jde o odpověď či "vyřízení" věci, jejíž porušení je namítáno, nemá charakter
konkrétnějšího provedení ústavní úpravy. Upravuje povinnosti mimo rámec ústavní a nárok
na odpověď či vyřízení petice není ústavně garantován."
Tento výklad Ústavní soud následně potvrdil ve svém usnesení vydaném dne 18. 9. 1997 ve
věci vedené pod sp. zn. II. ÚS 220/97. Zde navrhovatel s odvoláním na porušení čl. 18
Listiny základních práv a svobod napadl postup Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci
jeho petice, které se v zákonné lhůtě s peticí nevypořádalo, ačkoliv k tomu bylo podle § 5
odst. 2 a 3 zákona o právu petičním povinno. Tuto nečinnost orgánu veřejné moci pokládal
za zásah do svých ústavně zaručených práv. Ústavní soud s odkazem na nález vydaný ve
věci sp. zn. I. ÚS 21/94 zopakoval, že subjektivní právo na "vyřízeni" petice není ústavně
založeno, jelikož ústavní úprava stanoví pouze povinnost nebránit podání petice, tj. ji
přijmout, přičemž samotný proces "projednávání" petice nemá charakter řízení právního,
např. podle správního řádu, v němž by se rozhodovalo o právech a povinnostech, nýbrž jde
o postup, pro který Listina základních práv a svobod nestanoví konkrétní rámec či zvláštní
ochranu.
Z uvedeného lze tak dovodit přinejmenším tolik, že v případě, kdy státní orgán nesplní svou
povinnost uloženou mu komentovaným § 5 odst. 3 zákona o právu petičním co do posouzení
obsahu petice či písemné odpovědi obsahující jeho stanovisko k obsahu petice a informaci o
způsobu vyřízení, se nelze splnění této povinnosti domáhat formou ústavní stížnosti s
poukazem na porušení Listinou zaručeného práva petičního.
3) Dopady řešení na rozpočet města
Podle zvoleného řešení.
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu
6) Vypořádání s připomínkami

Mgr. Klinecký na úvod vysvětlil důvody podané petice, zdůraznil, že petice je formulována
vstřícně, spíše jako žádost o pomoc. Dodal, že se má rada města k petici vyjádřit, občanům
bude odpovězeno, že rada ji projednala a poté bude potřeba najít řešení problému v ulici K
Dolánkám a s volat s občany schůzku.
Bc. Nekolný uvedl, že v případě, že petice splňuje veškeré náležitosti, musí být postoupena
do zastupitelstva, jestliže nesplňuje, nelze tomu říkat petice.
Ing. Majer upozornil, že tato silnice je rozbitá, tudíž po ní nelze jezdit rychle a dokud nebude
opravena, nemá cenu tam dělat retardéry. Dodal, že po opravě silnice, by na tomto místě šlo
udělat vyvýšenou křižovatku, jako je na Škvárovně.
Mgr. Janík se dotázal JUDr. Markové, zda jsou v tomto případě splněny náležitosti petice.
JUDr. Marková odpověděla, že vzhledem k rozdílům v interních pravidlech řešení petic a v
pravidlech v petičním zákoně, se musí na celou věc podívat. Poté proběhla krátká diskuze o
náležitostech, které musí být splněny, pokud se má jednat o petici. Dále se radní domlouvali
o paralelním řešení situace s občany a o možnostech vyřešení vzniklé situace na komunikaci
v ulici K Dolánkám. Dále se, vzhledem k dotazu Bc. Stuchla diskutovalo o výhodách a
nevýhodách případného vyvěšování plánu oprav komunikací.
JUDr. Marková ještě uvedla, že petice je adresována starostovi a místostarostovi, tudíž by
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oni měli petici vyřizovat.
Po krátké diskuzi ohledně vyjádření občanům, byl zadán ÚKOL – svolat jednání s obyvateli
ulice K Dolánkám.
Informace byla radou města projednána.
15. Zápis z jednání komise pro školství konané dne 18. 6. 2020
1) Informace o materiálu pro RM (ZM)
Předkládáme radě města pro informaci zápis z 2. jednání Komise pro školství ze dne 18. 6.
2020. Hlavním bodem programu bylo projednání k zadání ověřovací studie - rozšíření areálu
SOŠ Libice na školní kampus.
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)
3) Dopady řešení na rozpočet města
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu
6) Vypořádání s připomínkami

Bc. Nekolný předal úvodní slovo T. Charvátovi.
T. Charvát podrobně shrnul informace k bodům projednávaným na komisi školství dle zápisu
přiloženého k materiálu.
Poté proběhla krátká diskuze ohledně možné změny konceptu škol ve městě, zejména co se
týče 2. stupně pro děti přicházející z malotřídek z okolních obcí, spojení základní a střední
školy, možnosti využití suplování učitelů v takové koncepci, atd.
Informace byla radou města projednána.
16. Zápis z jednání komise pro místní části
1) Informace o materiálu pro RM (ZM)
Zápis z jednání komise pro místní části ze dne 15. 6. 2020.
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)
3) Dopady řešení na rozpočet města
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu
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6) Vypořádání s připomínkami

Bc. Nekolný předal úvodní slovo Bc. Stuchlovi.
Bc. Stuchl uvedl, že v přiloženém zápise jsou popsané 4 body, kterými se komise na jednání
zabývala. Zdůraznil hlavně potřebu zastřešení případně rozšíření autobusových zastávek,
zejména v oblasti Zahrad, kde přibývá turistů a téměř se nedá chodit kvůli provozu pěšky.
Uvedl také, že již aktivizoval pár lidí, kteří by se rádi starali o některé zastávky, a dotázal se,
zda by v tomto směru byla možná i podpora technických služeb, či kraje (v úsecích krajských
silnic).
Bc. Nekolný uvedl, že není spokojen s celkovou údržbou města ze strany technických
služeb, měla by od nich vycházet větší iniciativa, jelikož jsou pořád v terénu a nedostatky
vidí. Dodal, že nespokojenost je i ze strany občanů města.
Dále proběhla diskuze Mgr. Dočkalové, Mgr. Klineckého a Bc. Stuchla o připravovaném
projektu budování nových zastávek, místech, kde by mělo dojít k opravě, či nově
vybudované zastávce, dále o možnostech úpravy některých zastávek (přístřešky) bez
potřeby stavebního povolení.
Z diskuze vyplynulo, že projednávaná informace bude změněna na řádný bod s usnesením v
tomto znění: „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.“
JUDr. Marková upozornila, že bude potřeba po přípravě projektu, připravit bod do
zastupitelstva města i se zdrojem čerpání financí na tyto opravy.
Proběhla ještě krátká diskuze Mgr. Janíka, Mgr. Klineckého, Bc. Nekolného a Bc. Stuchla
ohledně zvládání a nezvládání různých povinností technických služeb, zejména, co se týká
údržby zeleně a odstraňování plevele v letních měsících na území města.
Bc. Nekolný poté nechal hlasovat o nově vytvořeném usnesení, které vyplynulo z diskuze k
tomuto bodu.
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Usnesení č. 289/2020
Rada města
I.

pověřuje

odbor rozvoje přípravou projektu Rekonstrukce autobusových zastávek na území města
Český Brod a na katastrálních územích Štolmíř a Liblice u Českého Brodu.
17. Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města a další informace
1) Informace o materiálu pro RM (ZM)
Obvyklou součástí programu jednání orgánů města je bod: kontrola plnění usnesení rady
(zastupitelstva) města. Na jednání RM 16. 1. 2019 bylo dohodnuto, že součástí programu
bude také bod kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města. Bod bude opětovně zařazen
jako poslední na pořadu jednání rady.
Úkoly jsou zadávány vždy po jednání rady města a všichni radní mají do těchto úkolů přístup
jako zúčastněné osoby přes filtr DZR. Zobrazit lze také úkoly po termínu, úkoly lze zobrazit
dle zadávající i zodpovědné osoby.
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Kontrola plnění usnesení může probíhat průběžně vždy na dalším jednání, popřípadě přes
jedno jednání rady (měsíčně), či formou souborných zpráv za určité období, například 1/4
roku. Předkladatel navrhuje vhodný model kontroly přijatých usnesení projednat na jednání
rady.
Přehled usnesení přijatých na jednání rady města v DZP, vyhledat příslušné jednání rady,
záložka usnesení.
Je vhodné projít úkoly zadané v uplynulých měsících postupně tak, aby rada zaujala
stanovisko k jejich dosavadnímu plnění či výsledkům a rozhodla o dalším postupu.
Rovněž je nutné při zadání úkolu dbát na přesné znění úkolu, požadovaný výstup a termín a
při řešení úkolu jasně formulovat stanovisko rady města. Z tohoto důvodu se mi jeví
usnesení rady jako nejlepší způsob, aby nedocházelo k nedorozuměním a nejasnostem
ohledně postoje rady k výstupům z úkolů.
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)
Bez návrhu na usnesení.
3) Dopady řešení na rozpočet města
Není relevantní.
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města
Není relevantní.
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu
Není relevantní.
6) Vypořádání s připomínkami
Bude zodpovězeno na jednání rady.

Mgr. Klinecký rovnou otevřel diskuzi k tomuto bodu.
Na dotaz Ing. Ulíka ohledně formy dalšího jednání rady města, se radní domluvili, že 22. 7.
2020 bude rada klasicky prezenčně v sále IC od 17:00 hod.
Další dotaz Ing. Ulíka směřoval na avizovanou schůzku pracovní skupiny v ZZN a také
ohledně možnosti pořádat letošní posvícení v tomto areálu.
Mgr. Klinecký ujistil Ing. Ulíka o svolání další schůzky v ZZN, jelikož té minulé se nemohli
zúčastnit všichni pozvaní.
Poté Bc. Nekolný a Mgr. Klinecký objasnili požadované podmínky paní Třískové (buď budou
na náměstí, nebo vůbec) ohledně průběhu posvícení, a také pohovořili o rozdílných
ohlasech/názorech občanů z centra města, jeho okrajových částí a z okolních obcí na
posvícení. Na toto téma ještě proběhla diskuze, do které se zapojili s návrhy a názory na
konání posvícení i Ing. Majer a Bc. Stuchl. Týkala se zejména nutnosti svolání schůzky za
účasti paní Třískové a vedení města, kde by se domluvily konkrétní požadavky a podmínky
obou stran.
Bc. Stuchl se omluvil z jednání a opustil videokonferenci v 17:48 hod.
Další diskuze, do které se zapojil ještě Mgr. Janík, se týkala alternativních možností
programu v období posvícení ve spolupráci s příspěvkovou organizací CVIK již na příští rok.
Další dotaz Ing. Ulíka směřoval ke konání festivalu „Brod 1995“ v areálu koupaliště, o kterém
se dozvěděl z plakátu.
Bc. Nekolný objasnil, že původně se měl festival konat na atletickém stadionu, ale vzhledem
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k nedávné situaci spojené s Covid-19, bude festival v menším měřítku a areál bývalého
koupaliště je pro to ideální.
Mgr. Dočkalová doplnila, že na odbor rozvoje byla doručena žádost na výpůjčku od
pořadatelů akce, jedná se asi o dva víkendy a materiál k výpůjčce bude předložen na jednání
rady města.
Dále Ing. Ulík požádal, aby při složitějších tématech předkládaných na jednání
zastupitelstva, byla prezentace veškerých bodů pečlivě připravená jak na projekci, tak
prezentování samotných bodů někým kompetentním, aby nedocházelo ke komplikacím, jako
na posledním jednání zastupitelstva, s čímž Bc. Nekolný souhlasil.
Ing. Majer vznesl dotaz na schůzku pracovní skupiny „Kutilka“, která se ještě nekonala.
Mgr. Klinecký uvedl, že rozešle průzkum termínů a dle preferencí poté schůzku svolá.
Dále se Ing. Majer dotázal na vývoj situace ohledně opravy silnice v ul. Kollárova a
Komenského, kterou rada města schválila, financovat se má prý z rozpočtu OR.
Ing. Jedličková uvedla, že odbor rozvoje nemá v rozpočtu přidělené finanční prostředky na
opravy komunikací, financování by mělo jít z příspěvkové organizace technické služby, kde
by na tuto opravu finance měly být.
Ing. Majer upozornil, že se několik týdnů čeká, z čeho se oprava, která mohla být už hotová,
zaplatí a navrhl dát opravu panu řediteli technických služeb příkazem.
Proběhla diskuze ohledně argumentů pana ředitele TS, proč oprava ještě nebyla provedena,
také se diskutovalo o tom, že pořád TS nedoložili zapracování změn rozpočtového opatření
č. 1 do svého rozpočtu.
Z diskuze vyplynula nutnost doplnit usnesení č. 256/2020 ze dne 3. 6. 2020, týkající se
opravy silnice v ul. Kollárova a Komenského. Tudíž byl zařazen nový bodu do jednání.
18. Doplnění usnesení č. 256/2020 ze dne 3. 6. 2020 "Oprava povrchu silnice v ulicích
Kollárova a Komenského"
1) Informace o materiálu pro RM (ZM)
Bod vyplynul z obecné rozpravy.
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)
3) Dopady řešení na rozpočet města
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu
6) Vypořádání s připomínkami

Bc. Nekolný po předešlé diskuzi zformuloval znění dvou částí usnesení a dal hlasovat o
každé části navrženého usnesení zvlášť:
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1. „Rada města 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.“
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
2. „Rada města 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.“
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 290/2020
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.
Obecná rozprava
V úvodu obecné rozpravy se Ing. Majer dotázal, zda existují statistiky kolik jednotliví strážníci
městské policie ujdou/ujedou kilometrů v průběhu služeb.
Bc. Nekolný uvedl, že mapy pochůzek k dispozici samozřejmě jsou.
Poté proběhla diskuze k problémové oblasti Mexika, kde neustále dochází k výtržnostem a
možnosti sjednat částečně pořádek v součinnosti se státní policií.
Poté proběhla diskuze k problémovým jednáním s paní ředitelkou nemocnice kvůli
připravovanému dodatku k nájemní smlouvě, dále kvůli problému podmiňování stěhování se
do prostor nové kuchyně a ohledně celkové aktuální situace v nemocnici související s
rekonstrukcí v této budově. Dále byly předmětem diskuze nevýhody, které by pro město
vyplynuly z požadovaného prodloužení nájmu ze strany nemocnice o dalších 20 let,
nevýhody z právního hlediska přidala do diskuze i JUDr. Marková, diskutovalo se i o
možném prodeji nemovitosti po uplynutí současného nájemního vztahu do 5 let.
O dalším postupu slíbil Bc. Nekolný radní informovat po nedělní schůzce s panem T.
Mgr. Janík ještě upozornil na nevypořádané připomínky z jednání RM ze 4. března, dále
ještě nebyla předložena výroční zpráva města a nebyl splněn úkol pro tajemníka o
směrnicích v LN z 2. 4. 2019, dodal, že vyjádření není potřeba, stačí, když v LN směrnici
najde, což Ing. Kašpar přislíbil a Mgr. Klinecký doplnil, že výroční zpráva bude předložena na
příští jednání RM.
Bc. Nekolný poté ukončil obecnou rozpravu a poděkoval přítomným za účast.
Připomněl, že další jednání rady města bude 22. července, prezenčně v sále v přízemí IC
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standardně od 17:00. Dodal, že v případě, že by se někdo z radních nemohl zúčastnit, může
se k jednání připojit přes skype, pokud dá včas vědět kvůli připojení techniky.
Jednání bylo ukončeno v 18:49 hod.

Bc. Jakub Nekolný
starosta města

Mgr. Pavel Janík
ověřovatel zápisu
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