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Město Český Brod 
Zápis 

11. řádná schůze rady města, konané dne 
11. května 2022 v 17:00 hod. 

v místě: Sál v přízemí IC v čp.1 
 
Přítomni: Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Pavel Kvasnička, Mgr. 
Pavel Janík, Ing. Milan Majer 
 
Omluveni: Ing. Filip Ulík 
 
Přítomni přizvaní: Mgr. Hana Dočkalová - vedoucí OR, Ing. Šárka Jedličková - vedoucí FO, 
Ing. Aleš Kašpar - tajemník MěÚ, JUDr. Jana Marková - právnička města 
 
Předsedající: Jakub Nekolný 
 
Zapsal: Pavlína Králová 
 
Příloha zápisu: Usnesení rady města č. 167/2022 - 201/2022 
 
Ověřovatelé zápisu: Pavel Kvasnička 
 
Zahájení v 17:03 hod. – pan starosta Bc. Jakub Nekolný přivítal přítomné členy rady města a 
ostatní hosty, dodal, že radní Ing. Ulík se omlouvá z jednání. Poté zahájil 11. řádnou schůzi 
rady města, konstatoval, že je přítomno šest radních, tudíž je zasedání usnášeníschopné. 
Poté se zeptal, zda je ověřený zápis z předchozího jednání. Paní Králová odpověděla, že 
zápis z jednání je ověřený a již i zveřejněný. 

Pan starosta dále sdělil, že na programu k projednání je 36 bodů a informací a ještě před 
začátkem jednání dostal zprávu, že bod „Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na 
veřejný vodovod města Český Brod - dodatek č. 2 k SoD“ byl stažen a vrácen ke zpracování, 
tudíž nebude zahrnut do programu jednání. 
Následně pan starosta otevřel diskuzi k navrženému programu jednání rady. 

Hlasování o předloženém programu (6/0/0). 

Ověřovatel dnešního zápisu: Pavel Kvasnička. 

Hlasování o ověřovateli (6/0/0). 

Zapisovatelkou byla jmenována Pavlína Králová. 

 
Program pro - 11. řádná schůze rady města 
 
1. Schválení Ceníku příměstských táborů pořádaných Ekocentrem Vrátkov. 
2. Schválení uzavření smlouvy na provedení přezkumu hospodaření za rok 2022 
3. Schválení uzavření smlouvy na provedení kontroly k ověření účetní závěrky za rok 2022 
4. Doporučení schválení dodatku smlouvy k dopravní obslužnosti - ukončené smlouvy k 31. 
12. 2021 
5. Doporučení schválení návrhu smlouvy na dopravní obslužnost 
6. Sleva z nájemného ProMedicus Home Care Services s.r.o. 
7. Revokace usnesení a vyhlášení záměru na prodej speciálního přívěsu z majetku MěL 
8. Vyhlášení záměru - prodej pozemku v k.ú. Loučeň 
9. Vyhlášení záměru - prodej podílu 1/2 pozemku v k.ú. Dolní Beřkovice 
10. Vyhlášení záměru - prodej podílu 1/12 pozemku v k.ú. Pornice 
11. Odtahy, úschova vozidel z území města Český Brod 
12. Vyhlášení VZ Český Brod, ul. Tyršova – rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení 
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13. Zrušení a znovuvyhlášení VZ - Úsekové měření I/12 
14. Vyhodnocení veřejné zakázky - Český Brod, DPS Anna, Žitomířská 323 - oprava a 
zateplení stávající střechy, nová vzduchotechnika a nová kotelna – projektová dokumentace 
15. Intenzifikace ČOV Český Brod - Dodatek č. 1 k SoD 
16. Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod - 
dodatek č. 2 k SoD – vrácen k přepracování 
17. Nový vodojem a rekonstrukce stávajícícho vodojemu Český Brod - dodatek č. 3 k SoD 
18. Osazení a dodávka biofiltrů v ulici Palackého, Český Brod - Dodatek č. 1 ke smlouvě o 
dílo 1. SčV, a.s. 
19. Žádost o povolení napojení vodovodní přípojky pro RD čp. 970, V Lukách, Český Brod 
20. Pražská plynárenská a.s. - žádost o obnovu smluvního ujednání 
21. Dodávka zemního plynu a elektřiny na následující období - schválení nákupu na 
komoditní burze PXE 
22. Energie AG Kolín a.s. - Dohoda o zrušení smlouvy o rozúčtování nákladů na čp. 1 
23. Energie AG - dodávka tepelné energie - nové cenové ujednání 
24. Prodej pozemků v k.ú. Klučov u Českého Brodu 
25. Žižkova ulice - Středočeský kraj - rozhodnutí o realizaci akce celkové rekonstrukce ulice 
26. Změna termínu plnění SoD - stavební úpravy chodníků v ulici Havlíčkova 
27. Stavební úpravy ulice Klučovská - 2. etapa (Development Brod) 
28. Dodatek č. 4 k SoD č. 202000201 - PD Okružní křižovatka 
29. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 
- PD Okružní křižovatka 
30. Souhlas s uzavřením darovací smlouvy na vybavení kuchyní se společností Oresi s.r.o. 
31. Přehled nákladů parkovacího systému MPLA 
32. Strategický plán participativně 
33. Revokace usnesení č. 166/2022 a schválení smluv o spolupráci při zajištění ubytování se 
Středočeským krajem 
34. Žádost o individuální dotaci z Programů podpory sportu, kultury a volného času - 
Program č. 2 - Habada Martin 
35. Jmenování členů hodnotící komise Programu podpory aktivit v sociální oblasti 2022 
36. Osobnost města Český Brod 2022 
37.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města a další informace 
 
1. Schválení Ceníku příměstských táborů pořádaných Ekocentrem Vrátkov. 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města je ke schválení předložen ceník příměstských táborů organizovaných 
Ekocentrem Vrátkov (ECV). 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme ceník přijmout a schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Bez požadavků na rozpočet města, samofinancovatelné. Případný přebytek bude použit na 
další provoz ECV. 
 
4) Vazba na strategický plán či jiné dokumenty města 
Rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit. 
 
5) Soulad se směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Nerelevantní. 
  
Bc. Nekolný shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
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Mgr. Janík dodal, že měl připomínku k doplnění související aktivity. Mgr. Klinecký přislíbil její 
doplnění. 
 
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) 
                                                                                                 Usnesení č. 167/2022 
Rada města 
 
I.      schvaluje 
 
   ceník příměstských táborů při Ekocentru Vrátkov pro období 18. 7. 2022 do 19. 8. 2022. 
  
2. Schválení uzavření smlouvy na provedení přezkumu hospodaření za rok 2022 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
 
Na základě povinnosti zajistit provedení přezkumu hospodaření je předložen návrh na 
uzavření smlouvy na provedení přezkumu hospodaření města Český Brod za rok 2022. 
Celková cena požadované služby činí 75.000 Kč bez DPH, tato částka bude hrazena ve 
dvou splátkách, po provedení průběžného kontroly v roce 2022 a po provedení konečné 
kontroly v roce 2023, vždy z příslušného rozpočtu. Cena za službu oproti roku 2021 je 
navýšena o 5.000,- Kč.  
 
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  
  
Bc. Nekolný navrhl sloučit diskuzi dohromady s bodem č. 3 a následně předal slovo vedoucí 
finančního odboru Ing. Jedličkové, která shrnula informace dle důvodových zpráv. Zmínila 
navýšení ceny.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Janík dodal, že u bodu není doplněna související aktivita, následně vyřešeno s Ing. 
Jedličkovou. 
 
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) 
                                                                                                 Usnesení č. 168/2022 
Rada města 
 
I.      schvaluje 
 
   uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města Český Brod za rok 2022 se 
společností Atlas Audit s. r. o., IČO: 25652320, ve znění, které je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
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II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
3. Schválení uzavření smlouvy na provedení kontroly k ověření účetní závěrky za rok 
2022 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě povinnosti schválení účetní závěrky je předložen návrh na uzavření smlouvy na 
provedení kontroly k ověření účetní závěrky za rok 2022. Cena požadované služby činí 
28.000 Kč bez DPH, bude hrazena po předání zprávy z provedené kontroly v roce 2023 z 
rozpočtu na rok 2023. Cena je o 3.000,- Kč vyšší oproti minulému období.  
 
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  
  
Diskuze spojena s bodem č. 2 
 
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) 
                                                                                                 Usnesení č. 169/2022 
Rada města 
 
I.      schvaluje 
 
   uzavření smlouvy o kontrolní činnosti k ověření účetní závěrky města Český Brod za rok 
2022 s firmou Atlas Audit s.r.o., IČO: 25652320, ve znění, které je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
  
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem uvedené smlouvy. 
  
4. Doporučení schválení dodatku smlouvy k dopravní obslužnosti - ukončené smlouvy 
k 31. 12. 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V materiálu je předložen poslední návrh dodatku smlouvy na ukončení autobusové dopravy, 
které přestaly platit k 31. 12. 2021.     
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Žádné. 
  
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
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5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Bc. Nekolný navrhl sloučit diskuzi dohromady s bodem č. 5 a následně předal slovo vedoucí 
finančního odboru Ing. Jedličkové, která shrnula informace dle důvodových zpráv. Dodala, že 
se jedná o poslední zapomenutý dodatek a v bodě č. 5 o nově uzavíranou smlouvu, která 
bude být schválena i radou Středočeského kraje. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Klinecký doplnil, že u bodu č. 5 je třeba doplnit do znění usnesení, že nový dodavatel 
zastupuje Středočeský kraj.  
 
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) 
                                                                                                 Usnesení č. 170/2022 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města schválit dodatek č. 14 na linku č. 659 ke smlouvě o zajištění dopravní 
obslužnosti na rok 2021 mezi společností ČSAD Polkost s.r.o., IČO: 46351973, a městem 
Český Brod. Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše 
uvedeného dodatku.  
  
5. Doporučení schválení návrhu smlouvy na dopravní obslužnost 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V příloze je předložen návrh smlouvy na zajišťování dopravní obslužnosti s integrovanou 
dopravou Středoč. kraje s platností od 1. 1. 2022. V příloze je předložen návrh smlouvy, 
Standardy dopravní obslužnosti a kalkulace výpočtu cen. V roce 2022 bychom za dopravní 
obslužnost na zálohách měli zaplatit 1.520.260,- Kč. Vyúčtování těchto záloh bude v 
následujícím roce 2023. 
     
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Možnost částečně snížit předpokládané náklady na dopravní obslužnost v rozpočtu města za 
rok 2022 (o 630.000,- Kč). V letošním roce je na dopravní obslužnosti čerpán doplatek ve 
výši 47.000,- za rok 2021.   
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Diskuze spojena s bodem č. 4. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení v upraveném znění. 
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s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 171/2022 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města schválit smlouvu o zajišťování a financování dopravní obslužnosti se 
Středočeským krajem, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - 
Smíchov, zastoupeným Integrovanou dopravou Středočeského kraje, příspěvkovou 
organizací, IČO: 057 92 291, se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8.    
  
II.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše 
uvedené smlouvy.  
  
6. Sleva z nájemného ProMedicus Home Care Services s.r.o. 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
RM dne 06. 04. 2022 na svém jednání vyhlásila záměr na snížení nájemného za užívání 
nebytových prostor v budově č. p. 1311, Žižkova ulice, 282 01 Český Brod, nájemci 
ProMedicus Home Care Services s.r.o., se sídlem Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6 - 
Dejvice, IČO: 01690124. Poskytnutí slevy z ceny nájmu ve výši 20 % z ceny nájmu ze 
40.910 Kč ročně na částku 32.728 Kč v nebytových prostorách v prvním patře budovy č. p. 
1311, pavilon E, který je součástí st. p. č. 1623 – nebytový prostor o celkové výměře 88,2 m2 
pronajatých dle nájemní smlouvy ze dne 2. 1. 2014, a to po dobu odstranění závad na 
předmětu pronájmu.  
Tento záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce dne 13. 04. 2022 a sejmut dne 02. 05. 
2022, do data sejmutí nebyla na podatelně města evidována námitka proti tomuto záměru. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM souhlasit se slevou z nájemného. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výnos z nájmu je příjmem na hospodářském středisku Bytové hospodářství - fond 
nemocnice. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace z 
důvodové zprávy. JUDr. Marková doplnila, že RM bere pouze na vědomí, není řešeno 
dodatkem, jedná se o dočasné řešení. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Radní Kvasnička se dotázal, zda poskytujeme slevu na majetek města. 
Mgr. Dočkalová odpověděla, že střecha je naše a nyní je v řešení i včetně zateplení. 
 
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) 
                                                                                                 Usnesení č. 172/2022 
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Rada města 
 
I.      bere na vědomí 
 
   poskytnutí slevy z nájmu společnosti ProMedicus Home Care Services s.r.o., se sídlem 
Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČO 01690124, ve výši 20 % z částky 
40.910 Kč ročně na částku 32.728 Kč, a to v nebytových prostorách v prvním patře budovy č. 
p. 1311, pavilon E, který je součástí pozemku p. č. St. 1623. Nebytové prostory o celkové 
výměře 88,2 m2 jsou pronajaty na základě nájemní smlouvy ze dne 2. 1. 2014. Sleva je 
poskytnuta po dobu odstranění závad na předmětu pronájmu. 
  
7. Revokace usnesení a vyhlášení záměru na prodej speciálního přívěsu z majetku 
MěL 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
RM vyhlásila záměr na na prodej speciální přívěsu - podvalu, výrobce ZTS Detva, rok výroby 
1993, výrobní číslo 050, barva šedá základní, rozměry ložné plochy délka 2.650 mm, šířka 
1.800 mm, celkové rozměry délka 4.700 mm, šířka 2.500 mm, výška 2.220 mm, hmotnost 
pohotovostní 1.300 kg, užitečná vč. obsluhy 3.100 kg, celková 4.400 kg, kola jednoduchá 
disková, pneumatiky 8,25 – 20NB 41 14 PR, ráfky 6,2 x 20, počet náprav 1, nejvyšší 
povolená rychlost 70 km/h, brzdy provozní, parkovací, spojovací zařízení oko s průměrem 40 
mm. Forma prodeje je obálkovou metodou, a to za minimální nabídkovou cenu 43.000 vč. 
DPH.   
Zároveň tento záměr na svém dalším jednání vyhodnotila. Jediný zájemce Josef Peroutka - 
Lesní činnost/údržba silnic při telefonickém hovoru uvedl, že zájem měl, ale již nemá. 
Původně podal nabídku i na prodej UNC, které získal jiný zájemce. 
Předkládáme RM tedy nový záměr na prodej speciálního přívěsu a revokaci usnesení o 
vyhodnocení nabídek. 
Záměr bude opět vyvěšen na úřední desce a zveřejněn na webu bazos.cz. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR navrhuje revokovat usnesení č. 156/2022 ze dne 27. 4. 2022 a vyhlásit nový záměr. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výnos z případného prodeje bude příjmem na hospodářském středisku Městské lesy. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace z 
důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
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. 173/2022 
Rada města 
 
I.      revokuje 
 
   své usnesení č. 156/2022 ze dne 27. 4. 2022. 
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II.      vyhlašuje záměr 
 
   na prodej speciální přívěsu - podvalu, výrobce ZTS Detva, rok výroby 1993, výrobní číslo 
050, barva šedá základní, rozměry ložné plochy délka 2.650 mm, šířka 1.800 mm, celkové 
rozměry délka 4.700 mm, šířka 2.500 mm, výška 2.220 mm, hmotnost pohotovostní 1.300 
kg, užitečná vč. obsluhy 3.100 kg, celková 4.400 kg, kola jednoduchá disková, pneumatiky 
8,25 – 20NB 41 14 PR, ráfky 6,2 x 20, počet náprav 1, nejvyšší povolená rychlost 70 km/h, 
brzdy provozní, parkovací, spojovací zařízení oko s průměrem 40 mm. Forma prodeje je 
obálkovou metodou, a to za minimální nabídkovou cenu 43.000 vč. DPH. 
  
8. Vyhlášení záměru - prodej pozemku v k.ú. Loučeň 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod jako vypravitel pohřbu zemřelého Vladimíra Stříbrského nabyl mj. 
pozemek KN p.č. 333/29 orná půda o výměře 2.500 m2 v obci a k.ú. Loučeň. Nyní je 
pozemek zbaven exekučního příkazu k prodeji nemovitosti a zahájení exekuce. Na pozemku 
je věcné břemeno užívání pro K. Chumlenu a M. Chumlenovou. Pro město je pozemek 
nepotřebný. 
Hodnota pozemku ke dni 26. 3. 2020 byla ve výši 20.000 Kč.   
 
Dle znaleckého posudku z 3/2022 je cena zjištěná dle cenového předpisu 33.550 Kč, 
obvyklá cena (tržní) 65.000 Kč. 
 
Žádáme radu města o zvážení navýšení prodejní ceny za pozemek, město hradilo znalecký 
posudek 3.073 Kč. 
 
Vyhlášení záměru pošleme na vyvěšení i na úřad do Loučně, navrhujeme dobu vyvěšení 
minimálně měsíc až dva. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje radě města vyhlásit záměr na prodej pozemku obálkovou metodou. 
Doporučujeme prodloužit lhůtu vyvěšení záměru. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Kupní cena bude příjmem do rozpočtu města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Bc. Nekolný navrhl sloučit diskuzi dohromady s body č. 8, 9 a 10 a následně předal slovo 
vedoucí odboru rozvoje, která shrnula informace k bodům dle důvodových zpráv. Dodala, že 
kde to je možné, oslovíme spoluvlastníky a i příslušnou obec.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
K č. 8 – Radní Kvasnička navrhl minimální cenu 90.000,- Kč. 
Bc. Nekolný navrhl termín podání nabídek na 15. 8. 2022 do 10:00 hod. – bude shodný pro 
všechny záměry – doplnit do usnesení. 
 
K č. 9 – Mgr. Dočkalová zmínila, že se jedná o hezký rekreační pozemek.  
Ing. Majer dodal, že dle územního plánu se jedná o pozemek pro výstavbu loděnic. 
Radní Kvasnička navrhl minimální cenu 100.000,-. Termín pro podání nabídek je také 15. 8. 
2022 do 10:00 hod. - doplnit do usnesení. 
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K č. 10 – návrh na minimální cenu 10.000,-. Termín pro podání nabídek je také 15. 8. 2022 
do 10:00 hod. - doplnit do usnesení. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení v upraveném znění. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 174/2022 
Rada města 
 
I.      vyhlašuje záměr 
 
   na prodej pozemku KN p. č. 333/29 v obci a k. ú. Loučeň za minimální cenu 90.000 
Kč/pozemek. Nabídky předejte v zalepené obálce označené slovy: "Neotvírat - pozemek 
Loučeň" do podatelny města Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, nejpozději do 15. 
8. 2022 do 10:00 hodin. Nabídka bude obsahovat jméno/název, adresu, tel. spojení a 
nabídnutou cenu v Kč. Na nabídky zájemců, kteří nemají uhrazeny závazky vůči městu 
Český Brod, nebude brán zřetel.  
  
9. Vyhlášení záměru - prodej podílu 1/2 pozemku v k.ú. Dolní Beřkovice 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod, jako vypravitel pohřbu zemřelé Aleny Žílové, nabylo v roce 2021, 1/2 
podílu vzhledem celku pozemku KN p.č. 68/7 zahrada o celkové výměře 598 m2 v obci a k.ú. 
Dolní Beřkovice. 
Nyní je pozemek zbaven všech exekučních příkazů a zahájení exekucí. Pro město je 
pozemek nepotřebný. Hodnota podílu pozemku ke dni 19. 5. 2021 byla ve výši 7.180 Kč.   
 
Dle znaleckého posudku z 3/2022 je cena zjištěná dle cenového předpisu 17.100 Kč, 
obvyklá cena (cena tržní) 85.510 Kč. 
 
Žádáme radu města o zvážení navýšení prodejní ceny za podíl pozemku, město hradilo 
znalecký posudek 2.638 Kč. 
 
Na odbor rozvoje byly doručeny 2 žádosti o odkoupení podílu ve vlastnictví Města Český 
Brod, od spoluvlastníka pozemku, pana Hájka a pak od dalšího zájemce pan Straky.  
 
Dle vyjádření JUDr. Markové bude nejlepší, když se vyhlásí záměr obálkovou metodou. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje radě města vyhlásit záměr na prodej pozemku obálkovou metodou. 
Doporučujeme prodloužit lhůtu vyvěšení záměru. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Kupní cena bude příjmem do rozpočtu města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Diskuze spojena s bodem č. 8.  
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení v upraveném znění. 
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s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 175/2022 
Rada města 
 
I.      vyhlašuje záměr 
 
   na prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 vzhledem k celku na pozemku KN p. č. 
68/7, zahrada, o výměře 598 m2 v obci a k.ú. Dolní Beřkovice, za minimální cenu 100.000 
Kč/spoluvlastnický podíl na pozemku. Na pozemku je věcné břemeno trpětí následky vzdutí 
vody zdymadlem Dolnobeřkovickým. Nabídky předejte v zalepené obálce označené slovy: 
"Neotvírat - podíl pozemku Dolní Beřkovice" do podatelny města Český Brod, náměstí 
Arnošta z Pardubic č. p. 56, nejpozději do 15. 8. 2022 do 10:00 hodin. Nabídka bude 
obsahovat jméno/název, adresu, tel. spojení a nabídnutou cenu v Kč/podíl pozemku. Na 
nabídky zájemců, kteří nemají uhrazeny závazky vůči městu Český Brod, nebude brán 
zřetel.  
  
10. Vyhlášení záměru - prodej podílu 1/12 pozemku v k.ú. Pornice 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod jako vypravitel pohřbu zemřelé Milady Navrátilové, nabyl 1/12 podílu 
vzhledem celku pozemku KN p. č. 1351 orná půda o celkové výměře 731 m2 v obci 
Pačlavice a k. ú. Pornice v okrese Kroměříž. Pro město je pozemek nepotřebný. Podíl 
pozemku byl předán městu jako "majetek nepatrné hodnoty" a finanční hodnotu neznáme.  
 
Dle znaleckého posudku z 3/2022 je cena zjištěná dle cenového předpisu 1.120 Kč, obvyklá 
cena (tržní) 1.770 Kč/podíl pozemku. 
 
Žádáme radu města o zvážení navýšení prodejní ceny za podíl pozemku, město hradilo 
znalecký posudek 2.638 Kč. 
 
Vyhlášení záměru bude zasláno všem spoluvlastníkům pozemku. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje radě města vyhlásit záměr na prodej pozemku obálkovou metodou. 
Doporučujeme prodloužit lhůtu vyvěšení záměru 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Kupní cena bude příjmem do rozpočtu města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Diskuze spojena s bodem č. 8. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení v upraveném znění. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 176/2022 
Rada města 
 
I.      vyhlašuje záměr 
 
   na prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/12 vzhledem k celku na pozemku KN p. č. 
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1351, orná půda, o výměře 731 m2 v obci Pačlavice, k. ú. Pornice, za minimální cenu 10.000 
Kč/spoluvlastnický podíl na pozemku. 
Nabídky předejte v zalepené obálce označené slovy: "Neotvírat - podíl pozemku k. ú. 
Pornice" do podatelny města Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic č. p. 56, nejpozději do 
15. 8. 2022 do 10:00 hodin. Nabídka bude obsahovat jméno/název, adresu, tel. spojení a 
nabídnutou cenu v Kč/podíl pozemku. Na nabídky zájemců, kteří nemají uhrazeny závazky 
vůči městu Český Brod, nebude brán zřetel.  
  
11. Odtahy, úschova vozidel z území města Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Rada města usnesením č. 576/2021 dne 15. 12. 2021 opakovaně vyhlásila veřejnou zakázku 
"Rámcová smlouva - Odtahy, úschova vozidel II". Termín pro příjem nabídek byl stanoven do 
28. 2. 2022. VZ byla uveřejněna na profilu dodavatele: 
https://ezak.cesbrod.cz/contract_display_77.html a zároveň byli osloveni 3 dodavatelé. V 
rámci stanovené lhůty nebyly opětovně podány žádné nabídky. Tímto radě města 
předkládáme k odsouhlasení zrušení stávající veřejné zakázky z důvodu neobdržení 
nabídky. 
 
Tedy je na zvážený jiný postup zajištění této problematiky, protože vypsané zakázky 
ukázaly, že dané nezajistí komplexně jeden dodavatel.  
Rozdělení jednotlivých plnění: 
 
1. Odvoz a ekologická likvidace autovraků  
- většina dodavatelů danou službu nabízí zdarma, nemusí se jednat přímo o odtahovou 
službu, která disponuje odtahovým vozidlem k zabezpečení šetrných odtahů (odtahové 
vozidlo s rukou) 
- nemusí být řešeno poptávkou dle Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu, pouze 
přímé oslovení dodavatelů 
- musí být určena oprávněná interní/externí osoba, která rozhodne, že dané vozidlo vykazuje 
známky vraku dle platných právních předpisů (s tímto jsou spojeny případné náklady pokud 
by odbornou osobou měla být externí osoba - např. technik STK apod.). 
 
2. Odtahy vozidel pro město Český Brod, která nejsou autovrakem 
- poptat dodavatele - odtahovou službu, která disponuje vozidlem k zabezpečení šetrných 
odtahů (odtahové vozidlo s rukou). Předpokládaná hodnota cca 40.000 Kč bez DPH/1 rok. 
- VZ "Rámcová smlouva - provádění odtahů vozidel pro město Český Brod". 
 
3. Uskladnění vozidel na odstavné ploše, která nejsou autovrakem 
- externí odstavná plocha- poptat dodavatele na zajištění odstavné zabezpečené plochy, 
správa uskladněných vozidel. Předpokládaná hodnota cca 250.000 Kč bez DPH/1 rok 
                       - VZ "Rámcová smlouva - provozování odstavné plochy pro město Český 
Brod" 
- interní odstavná plocha - uskladňovat odtažená vozidla na pozemku města (takto situaci 
řeší např. město Kolín a Lysá nad Labem - externě poptávají jen samotný odtah vozidel). 
 
Radě města předkládáme k odsouhlasení následující postup: 
- poptávka na dodavatele odtahové služby s termínem plnění do 30. 6. 2024, 
- poptávka na provozovatele odstavné plochy s termínem plnění do 30. 6. 2024. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor OR doporučuje zrušit stávající VZ "Rámcová smlouva - Odtahy, úschova vozidel II", 
rozdělit plnění na části a poptat dodavatele.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

https://ezak.cesbrod.cz/contract_display_77.html
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V případě nespolupráce provozovatele silničního vozidla budou náklady dodavateli za odtah 
a případně za úschovu uhrazeny z prostředků rozpočtu města, které budou následně po 
provozovateli vozidla vymáhány.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace k 
bodu z důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Klinecký se zeptal, zda poptávka bude zadána bez ceny za služby. 
Mgr. Dočkalová odpověděla, že ano, jelikož zatím nemáme zkušenost. 
 
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) 
                                                                                                 Usnesení č. 177/2022 
Rada města 
 
I.      ruší 
 
   veřejnou zakázku vyhlášenou dne 17. 1. 2022 pod názvem "Rámcová smlouva - Odtahy, 
úschova vozidel II" z důvodu nepřijetí vyhovující nabídky. 
  
II.      souhlasí 
 
   s vyhlášením veřejných zakázek "Rámcová smlouva - provádění odtahů vozidel pro město 
Český Brod" a "Rámcová smlouva - provozování odstavné plochy pro město Český Brod" dle 
Směrnice města Český Brod o zadávání zakázek malého rozsahu. 
  
12. Vyhlášení VZ Český Brod, ul. Tyršova – rekonstrukce chodníku a veřejného 
osvětlení 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města je předložena k souhlasu se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na další 
fázi rekonstrukce Tyršovy ulice, a to od sokolovny po křižovatku se ulicí Kollárovou. V rámci 
zhotovení zakázky je počítáno s rekonstrukcí chodníku, veřejného osvětlení a úpravou a 
výsadbou zeleně. Stavba je spolufinancována z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. 
Přílohou je zadávací dokumentace, návrh typizované smlouvy o dílo a projektová 
dokumentace. Smlouva byla revidována JUDr. Markovou. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje RM souhlasit s vyhlášením. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Předpokládaná spoluúčast města činí přibližně 72.000 Kč. 
 
4) Vazba na strategický plán či jiné dokumenty města 
3.3.3. Vybudovat bezbariérové chodníky a přechody pro chodce. 
 
5) Soulad se směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
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V souladu.  
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace k 
bodu z důvodové zprávy. 
 
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. 178/2022 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s vyhlášením veřejné zakázky na realizaci projektu "Český Brod, ul. Tyršova – 
rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení". 
  
II.      pověřuje 
 
   odbor rozvoje nezbytným upřesněním zadání a zajištěním případných dodatečných 
informací k výše uvedené veřejné zakázce. 
  
III.      jmenuje 
 
   hodnotící komisi veřejné zakázky "Český Brod, ul. Tyršova – rekonstrukce chodníku a 
veřejného osvětlení" ve složení: 
Členové: Bc. Jakub Nekolný, Ing. Lucie Tlamichová, Ing. Šárka Jedličková, Ladislav Sajver, 
Štěpán Korenec. 
Náhradníci: Mgr. Tomáš Klinecký, Lenka Farkasová. 
  
13. Zrušení a znovuvyhlášení VZ - Úsekové měření I/12 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Rada města svým usnesením č. 128/2022 ze dne 6. 4. 2022 souhlasila s vyhlášením veřejné 
zakázky na úsekové měření na silnici I/12(Notes Link). Projektová dokumentace byla v 
minulosti přepracována tak, aby se eliminovaly námitky účastníků uplatněné při předchozím 
vyhlášení. Při opětovném vyhlášení došlo ke zjištění, že přiložená projektová dokumentace 
obsahovala právě i část projektové dokumentace neaktuální. Z důvodu opatrnosti stran 
dalších námitek ve smyslu možné zmatečnosti zadávacího řízení přistoupil odbor rozvoje k 
řešení prostřednictvím zrušení a opětovného vyhlášení veřejné zakázky s aktuální 
upravenou projektovou dokumentací. Negativním důsledkem pro město je pak pouze zdržení 
výběru dodavatele. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
V souladu.  
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace z 
důvodové zprávy. Dodala, že se jedná o chybu ve zpracování, která je již napravena. 
 

notes:///C1257E4D002B7D3A/19C7A2D2537F4F95C1257E1B002BE035/CECDCFCB5871DE6AC125881B0039FA60
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Následně byla otevřena diskuze. 
 
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. 179/2022 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   se zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Úsekové měření rychlosti na I/12" a s 
jeho opětovným vyhlášením. 
  
II.      pověřuje 
 
   odbor rozvoje nezbytným upřesněním zadání a zajištěním případných dodatečných 
informací k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu. 
  
III.      jmenuje 
 
   hodnotící komisi veřejné zakázky malého rozsahu "Úsekové měření rychlosti na I/12" ve 
složení: 
Členové: Mgr. Tomáš Klinecký, Ing. Šárka Jedličková, Mgr. Hana Dočkalová, Marie 
Přistoupilová, Štěpán Korenec. 
Náhradníci: Bc. Jakub Nekolný, Ing. Lucie Tlamichová.  
  
14. Vyhodnocení veřejné zakázky - Český Brod, DPS Anna, Žitomířská 323 - oprava a 
zateplení stávající střechy, nová vzduchotechnika a nová kotelna – projektová 
dokumentace 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V návaznosti na usnesení RM č. 134/2022 ze dne 6. 4. 2022 došlo k vyhlášení veřejné 
zakázky na projekt "Český Brod, DPS Anna, Žitomířská 323 - oprava a zateplení stávající 
střechy, nová vzduchotechnika a nová kotelna – projektová dokumentace". V rámci zakázky 
bylo osloveno 5 subjektů, nabídku podal pouze jeden, společnost Revitali s.r.o., IČO: 
04308557, s nabídkovou cenou 1.707.310 Kč s DPH. Uchazeč byl následně vyzván k 
doplnění nabídky v rozsahu doložení profesních požadavků dle zadávací dokumentace. 
Nabídka byla ve stanovené lhůtě doplněna. Hodnotící komise tak na základě stanovených 
hodnotících kriterií vybrala po posouzení kvalifikačních a dalších požadavků dle zadávací 
dokumentace jako vítěznou nabídku společnosti Revitali s.r.o., IČO: 04308557, a doporučuje 
radě města určit tuto nabídku jako vítěze VZ, schválit uzavření smlouvy s vítězným 
uchazečem a pověřit starostu podpisem související smlouvy o dílo. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
V souladu. 
 
Bc. Nekolný předal slovo odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace k bodu z 
důvodové zprávy. Zmínila připomínky, že nejsou řešeny energie. 
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Následně byla otevřena diskuze. 
 
Ing. Majer sdělil, že ve smlouvě je zdroj vytápění plynová kotelna, ale dle dohody mělo být 
tepelné čerpadlo.  
Mgr. Klinecký dodal, že když už se budou opravy provádět, tak ať řádně.  
Bc. Nekolný navrhl tedy zrušení vyhlášení veřejné zakázky a vyhlášení nové s 
požadovanými úpravami. 
Ing. Majer podal protinávrh na znění usnesení ->  
první odrážka - rada města ruší veřejnou zakázku "Český Brod, DPS Anna, Žitomířská 323 - 
oprava a zateplení stávající střechy, nová vzduchotechnika a nová kotelna – projektová 
dokumentace".  
A druhá odrážka znění usnesení - rada města ukládá odboru rozvoje zpracování zadávací 
dokumentace veřejné zakázky na projektovou dokumentaci opravy střechy domova ANNA 
včetně požárně bezpečnostního řešení a návrhu energetických úspor – ÚKOL: ve stejném 
znění pro odbor rozvoje. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém protinávrhu 
Ing. Majera na znění usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 180/2022 
Rada města 
 
I.      ruší 
 
   veřejnou zakázku "Český Brod, DPS Anna, Žitomířská 323 - oprava a zateplení stávající 
střechy, nová vzduchotechnika a nová kotelna – projektová dokumentace". 
  
II.      ukládá 
 
   odboru rozvoje zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky na projektovou 
dokumentaci opravy střechy domova ANNA včetně požárně bezpečnostního řešení a návrhu 
energetických úspor. 
 
Původní návrhy usnesení:  
III.      bere na vědomí  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
 
   nabídku uchazeče o veřejnou zakázku Český Brod, DPS Anna, Žitomířská 323 - oprava a 
zateplení stávající střechy, nová vzduchotechnika a nová kotelna – projektová dokumentace, 
společnosti Revitali s.r.o., IČO: 04308557, s nabídkovou cenou 1.707.310 Kč s DPH. 
  
IV.      určuje  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
 
   vítězem veřejné zakázky Český Brod, DPS Anna, Žitomířská 323 - oprava a zateplení 
stávající střechy, nová vzduchotechnika a nová kotelna – projektová dokumentace, 
společnost Revitali s.r.o., IČO: 04308557, s nabídkovou cenou 1.707.310 Kč s DPH. 
  
V.      souhlasí  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
 
   s uzavřením smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku se společností Revitali 
s.r.o., IČO: 04308557. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
VI.      pověřuje  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
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   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy.  
  
15. Intenzifikace ČOV Český Brod - Dodatek č. 1 k SoD 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod uzavřelo dne 9. 7. 2021 smlouvu o dílo č. 202100129/OR na realizaci 
akce "Intenzifikace ČOV Český Brod" se společností ČOV Česky Brod, kde je vedoucím 
společníkem firma T4 Building, s.r.o., Třídvorská 1386, 280 02 Kolín V, IČO: 04352530, DIČ: 
CZ04352530 a společníkem firma Hakov, a.s., K Nádraží IV - Drahotuše, 753 61 Hranice, 
IČO: 48392855, DIČ: CZ48392855. Vedoucí společník firma T4 Building, s.r.o. je oprávněna 
ke smluvním věcem akce. Vzhledem ke zjištěným okolnostem na stavbě je nutné osadit 
nová hradítka v nátokovém žlabu ČOV a dále provést další stavební práce - osazení a 
dodávka kompozitního poklopu s úpravou otvoru pro tento poklop ve stropu kolektoru mezi 
nádržemi, osazení a dodávka ventilátoru v dmychárně, kde je nedostatečná stávající 
ventilace a pro zajištění kvalitnějšího a trvanlivějšího elektrického vedení dojde k dodávce 
vhodnějšího el. vedení stíněných kabelů do Dmychárny ČOV. Návrh dodatku č.1 k SoD, jako 
i změnové listy č. 1 - č. 4 s jejich rekapitulací jsou přílohami tohoto materiálu jednání RM.   
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje uzavřít dodatek č.1 k SoD se společností ČOV Český Brod.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Dodatkem č. 1 k SoD dojde k navýšení ceny o 213.126,47 Kč bez DPH (257.883,03 Kč vč. 
DPH). Bude hrazeno z VHF a dle vyúčtování dotačního titulu. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Vybudovat nové a vyměnit a opravit stávající technicky nevyhovující vodovodní a kanalizační 
sítě. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace z 
důvodové zprávy.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
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. 181/2022 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 202100129/OR se společností ČOV Česky 
Brod, kde je vedoucím společníkem firma T4 Building, s.r.o., Třídvorská 1386, 280 02 Kolín 
V, IČO: 04352530, DIČ: CZ04352530 a společníkem firma Hakov, a.s., K Nádraží IV - 
Drahotuše, 753 61 Hranice, IČO: 48392855, DIČ: CZ48392855, na akci "Intenzifikace 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.  
 
 16. Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český 
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Brod - dodatek č. 2 k SoD 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod uzavřelo dne 5. 5. 2021 smlouvu o dílo č. 20210074/OR a dodatek č. 1 k 
SoD č. 202100122/OR ze dne 14. 5. 2021 na realizaci akce "Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a 
jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod" se společností Česky Brod, kde je 
vedoucím společníkem firma VPK Suchý s.r.o., se sídlem Komenského náměstí 12, 281 44 
Zásmuky, IČO: 270 85 201, DIČ: CZ27085201 a společníky firmou IMOS Brno, a.s., se 
sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 25322257, DIČ: CZ25322257 a 
společníkem firmou T4 Building, s.r.o., Třídvorská 1386, 280 02 Kolín V, IČO: 04352530, 
DIČ: CZ04352530. Vedoucí společník, firma VPK Suchý s.r.o., je oprávněna ke smluvním 
věcem. Během realizace akce byly navrženy změny specifikace šachet nad vrty NV1 a NV2 
a vodoměrné šachty z monolitického provedení na prefabrikát a dále změna ocelového 
zábradlí na kompozitní provedení. Tyto změny specifikací byly navrženy vzhledem k 
budoucímu provozu na vodovodním přivaděči a urychlení vlastní výstavby.  
 
Dále jsou součástí dodatku č. 2 k SoD rozpočty pro provedení homogenizace komunikace 
dvou úseků a to:  
a) ulice Palackého zhruba od ulice 28. října po konec města Český Brod - komunikace č. 
II/113,  
b) od dopravní značky začátek obce Zahrady zhruba po vrt NV2 - komunikace č.III/133. 
  
Obě tyto komunikace jsou v majetku Středočeského kraje a ve správě KSÚS SK a 
Středočeský kraj vypsal dotační titul pro homogenizaci komunikací "Program 2022 pro 
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu homogenizace 
krajské dopravní infrastruktury", kde bude město Český Brod žádat o poskytnutí této dotace.  
Na základě tohoto dotačního titulu je poskytnuta dotace max. výše 850,- Kč/m2 plochy 
komunikace. Částky uvedené ve změnových listech souvisejících s homogenizací 
komunikací, by měly být zcela uhrazeny touto dotací po vyúčtování akce (zhotoviteli nejdříve 
hradí město Český Brod a poté proplácí Středočeský kraj dle skutečně provedeného 
objemu).      
 
Návrh dodatku č. 2 k SoD, jako i změnové listy č. 1 až č. 4 a s jejich rekapitulací jsou 
přílohami tohoto materiálu jednání RM.   
 
Rozpočty pro Homogenizaci jště posuzuje KSÚS SK v případě odsouhlasení, bude 
předloženo do RM, pokud nebude do jednání RM odsouhlaseno, bude materiál stažen 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje uzavřít dodatek č. 2 k SoD se společností Český Brod.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Dodatkem č. 2 k SoD z části související s vlastní realizací NV1 a NV2 dojde ke snížení ceny 
díla o - 25.230,54 Kč bez DPH (- 30.528,95 Kč vč. DPH).  
 
Částka rozpočtů pro Homogenizaci komunikace v případě odsouhlasení na KSÚS a 
Středočeském kraji bude hrazena z Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní 
infrastruktury.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Vybudovat nové a vyměnit a opravit stávající technicky nevyhovující vodovodní sítě. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
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K bodu neproběhla diskuze, byl stažen z programu a vrácen k přepracování. 
 
Rada města 
 
I.      souhlasí  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
 
   s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 20210074/OR a Dodatku č.1 k SoD 
č.202100122/OR se Společností Česky Brod, kde je vedoucím společníkem firma VPK 
Suchý s.r.o., se sídlem Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky, IČO: 270 85 201, DIČ: 
CZ27085201 a společníky firmou IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 704/174, 
Černovice, 627 00 Brno, IČO: 25322257, DIČ: CZ25322257 a společníkem firmou T4 
Building, s.r.o., Třídvorská 1386, 280 02 Kolín V, IČO 04352530, DIČ: CZ04352530 na akci 
"Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod". 
Návrh dodatku č. 2 je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II.      pověřuje  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 2.   
  
17. Nový vodojem a rekonstrukce stávajícícho vodojemu Český Brod - dodatek č. 3 k 
SoD 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod uzavřelo dne 14. 5. 2021 smlouvu o dílo č. 20210090/OR, dodatek č. 1 k 
SoD č.202100128/OR ze dne 14. 5. 2021 a dodatek č. 2 k SoD č.202100341/OR ze dne 30. 
9. 2021 na realizaci akce "Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod" 
se společností Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČO: 00014915, 
DIČ: CZ00014915. 
 
Během realizace akce byly navrženy a jsou oceněny stavební práce a dodávky ve 
změnových listech dodatku č. 3 k SoD zejména tyto a související další stavební práce a 
dodávky: 
a) Změny v provedení skladeb plochých střech stávající a nové komory vodojemu. Tyto 
změny jsou vzhledem k tomu, že některé navrhované materiály se dnes již nevyrábí. 
b) Celková změna střechy nad vstupní částí z obloukové vazníkové střechy na plochou 
střechu. Tato změna byla zvolena vzhledem ke klimatickým podmínkám a vlastnímu provozu 
a údržbě této stavební konstrukce. 
c) Po provedení zemních prací, bylo nutné upravit skladbu dilatace mezi novou komorou a 
stávajícími konstrukcemi a současně upravit polohu nové komory. Vše v důsledku objevení 
stavebních konstrukcí, které nemohly být dříve zjištěny a po geodetickém zaměření objektu.  
d) Dle zjištění skutečného stavu konstrukcí ve stávajících prostorech (m. č. 3) nebylo možné 
provádět celkovou sanaci některých stěn a stropu, proto došlo k méněpracem na objektu SO 
01 Rekonstrukce stávajícího vodojemu financovaného z části dotací MZe.  
e) Po vypuštění stávající komory vodojemu bylo zjištěno, že je zde stávající nevhodné 
sklolaminátové přizdění, které nebylo možné dříve zjistit. Tato přizdívka byla demontována a 
následně provedena sanace stávající komory dle PD. 
 
Návrh dodatku č. 3 k SoD, jako i změnové listy č. 1 až č. 4 s jejich rekapitulací jsou přílohami 
tohoto materiálu jednání RM.   
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje uzavřít dodatek č. 3 k SoD se společností Metrostav, a.s. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Dodatkem č. 3 k SoD se snižuje cena díla o - 1.064.826,25 Kč bez DPH ( -1.288.439,76 Kč 
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vč. DPH). 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Vybudovat nové a vyměnit a opravit stávající technicky nevyhovující vodovodní sítě. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace z 
důvodové zprávy.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
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) 
                                                                                                 Usnesení č. 182/2022 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 20210090/OR se společností Metrostav, a. 
s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČO: 00014915, DIČ: 
CZ00014915, na realizaci akce "Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český 
Brod". Návrh dodatku č. 3 je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II.      pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 3.   
  
18. Osazení a dodávka biofiltrů v ulici Palackého, Český Brod - Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo 1. SčV, a.s. 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod dne 16. 2. 2022 uzavřelo smlouvu o dílo akce "Osazení a dodávka 
biofiltrů v ulici Palackého, Český Brod". Vzhledem ke skutečně provedeným pracem a 
dodávkám (k náročnější montáži a nižšímu počtu dodaných kanalizačních poklopů revizních 
šachet) byl upraven předmět smlouvy. Cena díla zůstává beze změn. Návrh dodatku č. 1 k 
SoD a rozpočet skutečně provedených prací a dodávek jsou přílohami tohoto materiálu rady 
města.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje podepsat dodatek č. 1 k SoD s firmou 1. SčV, a.s. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Žádné 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace z 
důvodové zprávy.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
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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. 183/2022 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností 1. SčV, a.s., se sídlem Ke 
Kablu 971, 100 00 Praha 10, IČO: 47549793, na akci "Osazení a dodávka biofiltrů v ulici 
Palackého, 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.   
  
19. Žádost o povolení napojení vodovodní přípojky pro RD čp. 970, V Lukách, Český 
Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Ing. Lucie Prošková na základě plné moci majitelů nemovitosti RD čp. 970 v ulici V Lukách v 
Českém Brodě, se obrátila na město Český Brod se žádostí ze dne 6. 5. 2022 o napojení 
této nemovitosti na vodovodní řad v ulici V Lukách. Jelikož je od léta 2019 vyhlášen stop stav 
na napojování na vodovodní a kanalizační síť, jsou veškeré obdobné žádosti zamítánya  
žadatelka předpokládá faktické napojení až po uvolnění stopstavu, nyní chce však zadat 
přípravné projekční práce. V tomto případě jde o situaci, kde je nevyhovující kvalita vody ze 
stávající studně, doložena rozborem vody v příloze. Předkládáme radě města žádost paní 
Ing. Proškové a doporučujeme její žádosti vyhovět. Dalšími přílohami jsou plné moci od 
majitelů nemovitosti a rozbor vody. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme vyhovět. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace z 
důvodové zprávy.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
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. 184/2022 
Rada města 
 
I.      vyhovuje 
 
   žádosti o souhlas s napojením nemovitosti V Lukách čp. 970, Český Brod, na vodovodní 
řad.  
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20. Pražská plynárenská a.s. - žádost o obnovu smluvního ujednání 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dodavatel Pražská plynárenská a.s. (PPAS) zaslal odběratelům dopis s žádostí o obnovu 
smluvního ujednání pro dodávku komodit (viz příloha tohoto bodu). Předmětem dopisu je 
žádost o navýšení sjednaných cen z důvodu mimořádných a nepředvídatelných okolností s 
aplikací ustanovení § 1765 občanského zákoníku, kdy vznikl hrubý nepoměr v právech a 
povinnostech smluvních stran, který nemohla žádná ze smluvních stran rozumně 
předpokládat ani jakkoli ovlivnit a ke kterému došlo v důsledku skutečnosti, jež nastala až po 
uzavření smluvního ujednání.  
 
PPAS dodává městu Český Brod a příspěvkovým organizacím zemní plyn na rok 2022 na 
základě aukce uskutečněné na konci listopadu 2021 na komoditní burze PXE za cenu 1.888 
Kč/MWh, tedy za cenu již poměrně vysokou. Nyní se zemní plyn obchoduje za cca 2.500 
Kč/MWh.  
Podle kurzovních lístků burzy mají někteří odběratelé, kteří stihli načasovat aukci na začátek 
roku 2021 nebo uzavřeli víceleté kontrakty, cenu na rok 2022 fixovanou i pod 1.000 Kč/MWh. 
Tedy v kontextu uskutečněných aukcí se domníváme, že v našem případě nedošlo k 
naplnění ustanovení § 1765 občanského zákoníku, tedy aplikace tohoto ustanovení není 
adekvátní. V tomto znění je formulován dopis za město jako centralizovaného zadavatele na 
dodavatele Pražská plynárenská a.s., který je přílohou tohoto bodu. 
 
K bodu je přiloženo i stanovisko komoditní burzy PXE k dané situaci. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor OR doporučuje zaslat na dodavatele Pražská plynárenská a.s. vyjádření v navrženém 
znění. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace z 
důvodové zprávy.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
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) 
                                                                                                 Usnesení č. 185/2022 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   se zasláním vyjádření města Český Brod jako centrálního zadavatele dodavateli zemního 
plynu, společnosti Pražská plynárenská, a. s., IČO 60193492. Předmětem vyjádření je 
neakceptace žádosti dodavatele k obnovení smluvního ujednání. 
  
21. Dodávka zemního plynu a elektřiny na následující období - schválení nákupu na 
komoditní burze PXE 
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1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě usnesení RM č. 115/2022 ze dne 23. 3. 2022 byla uzavřena smluvní 
dokumentace s příspěvkovými organizacemi potřebná k nákupu komodit na komoditní burze. 
 
Pro přípravu a realizaci aukce na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL 
EUROPE, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČO 27865444 (dále PXE) je ještě 
zapotřebí schválit následující usnesení: 
        - RM souhlasí s provedením nákupů elektřiny a zemního plynu pro město Český Brod a 
jeho příspěvkové organizace na komoditní burze společnosti POWER EXCHANGE 
CENTRAL EUROPE, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČO: 27865444, pro období 
jednoho nebo dvou let od 1. 1. 2023 dle aktuální situace na energetickém trhu, a to v 
souladu s § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.  
       - RM pověřuje starostu města Bc. Jakuba Nekolného schválením aukce, uzavřením 
veškerých smluv a činění veškerých úkonů potřebných k realizaci předešlého usnesení. 
 
Usnesení je specifikováno obecnější formou na doporučení burzovní zástupkyně, protože v 
dnešní době nestability komoditního trhu, nelze s přesností určit, jestli daná aukce bude 
úspěšná v rámci dodávky na jednoleté nebo víceleté období. Dle zástupkyně komoditní 
burzy jsou dodavatelé velmi zdrženliví a během krátké doby se podmínky mohou lišit, 
především se jedná o dobu dodávky, zvolený postup nákupu.  
 
Záměr města: 
- nákup elektřiny a zemního plynu pro město a příspěvkové organizace na období 2023 nebo 
2023 - 2024, za fixní cenu nebo postupným nákupem na základě přičítacího nebo 
násobícího koeficientu dle aktuální situace na komoditním trhu.  
V příloze bodu: 
- platná Burzovní pravidla pro trh s komoditami pro konečné zákazníky (ČR) komoditní burzy 
PXE 
- cenovou nabídku burzy PXE za zprostředkování aukce - jedná se o předběžnou kalkulaci. 
Část ceny je variabilní a závisí na počtu odběrných míst a náročnosti přípravy podkladů za 
daná odběrná místa. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor OR doporučuje daná usnesení schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní. Jedná se o zakázku dle ZZVZ - JŘBU dle § 64 písm. c). 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace z 
důvodové zprávy.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bc. Nekolný dodal, že naposledy se nám nákup na burze vyplatil. 
 
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) 
                                                                                                 Usnesení č. 186/2022 
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Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s provedením nákupů elektřiny a zemního plynu pro město Český Brod a jeho příspěvkové 
organizace na komoditní burze společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., 
se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČO: 27865444, pro období jednoho nebo dvou let od 
1. 1. 2023 dle aktuálního vývoje na energetickém trhu, a to v souladu s § 64 písm. c) zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
  
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného schválením aukce, uzavřením veškerých smluv a 
činění veškerých úkonů potřebných k realizaci předešlého bodu usnesení. 
  
22. Energie AG Kolín a.s. - Dohoda o zrušení smlouvy o rozúčtování nákladů na čp. 1 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod má od 9. 12. 2013 uzavřenou smlouvu o rozúčtování dle RTN č. R2013 - 
04 (číslo objednatele 251/2013/OR) s dodavatelem dříve Městské tepelné hospodářství 
Kolín, spol. s r. o, nyní Energie AG Kolín a.s. (IČO: 47538457). Předmětem smlouvy je 
rozúčtování nákladů na vytápění v objektu nám. Arnošta z Pardubic čp. 1. Jelikož je celá 
budova svěřena příspěvkové organizaci Centrum Vzdělávání, informací a kultury Český 
Brod, okres Kolín, tak daná smlouva je již bezpředmětná. 
Radě města předkládáme ke schválení Dohodu o zrušení uvedené smlouvy. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor OR doporučuje souhlasit s navrženou dohodou o zrušení smlouvy o rozúčtování 
nákladů na vytápění pro objekt čp. 1. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
není relevantní 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace z 
důvodové zprávy.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
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. 187/2022 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením dohody o zrušení smlouvy o rozúčtování dle RTN č. R2013-04 (ev. číslo 
objednatele 251/2013/OR) s dodavatelem Energie AG Kolín a. s., IČO: 47538457, se sídlem 
Orebitská 885, Kolín IV, 280 02 Kolín.  
  
II.      pověřuje 
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   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené dohody o zrušení smlouvy 
o rozúčtování. 
  
23. Energie AG - dodávka tepelné energie - nové cenové ujednání 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Rada města na svém jednání 19. 1. 2022 přijala usnesením č. 30/22 změnu cenového 
ujednání na dodávku a odběr tepelné energie od dodavatele Energie AG Kolín a. s., IČO: 
47538457, s platností od 1. 1. 2022.  
Dále rada města usnesením č. 53/2022 ze dne 2. 2. 2022 schválila další navýšení ceny od 
dodavatele na základě předložené kalkulace s platností od 1. 2. 2022 do 30. 6. 2022. 
 
Nyní dodavatel doručil nové cenové ujednání, které opětovně navyšuje cenu dodávky 
tepelné energie s platností k 1. 5. 2022. Přílohou tohoto bodu je nová cenová kalkulace. 
Cenová ujednání jsou přílohou č. 3 ke kupním smlouvám č. 201500023 (12/05) a č. 
201000022 (12/02). 
 
Přehled vývoje cen: 
Do 31. 12. 2021             550 Kč bez DPH/GJ 
Od 1. 1. 2022                 590 Kč bez DPH/GJ 
Od 1. 2. 2022                 795 Kč bez DPJ/GJ (platnost omezena do 30. 6. 2022) 
Od 1. 5. 2022                 920 Kč bez DPH/GJ  
 
Zdůvodnění dodavatele: 
- neustálý nárůst cen elektřiny a zemního plynu a válka na Ukrajině. 
 
Jelikož poslední schválené cenové ujednání je v platnosti od 1. 2. 2022 - 30. 6. 2022, 
navrhujeme schválit nové cenové ujednání s platností až od 1. 7. 2022. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor OR doporučuje souhlasit s cenovým ujednáním s platností až od 1. 7. 2022 po 
ukončení platnosti předešlého cenového ujednání. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Navýšení ceny k 1. 2. 2022 bylo promítnuto do 2. rozpočtového opatření. Nyní je alokováno 
v rozpočtu 460 tis. Kč. Předložené nové navýšení ceny k 1. 7. 2022 při přepočtení na 
spotřebu tepla na čp. 56 z roku 2021 by se mělo projevit v celkových nákladech ve výši cca 
458.000 Kč včetně DPH. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní. 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace z 
důvodové zprávy. Dodala, že ujednání bude platné od 1. 7. 2022. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
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) 
                                                                                                 Usnesení č. 188/2022 
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Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s cenovými ujednáními na dodávku a odběr tepelné energie dodavatele Energie AG Kolín 
a.s., IČO: 47538457, která jsou přílohou kupní smlouvy č. 201000022 a č. 201500023, a to 
za podmínky platnosti cenových ujednání od 1. 7. 2022. 
  
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených cenových ujednání. 
  
24. Prodej pozemků v k.ú. Klučov u Českého Brodu 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na odbor rozvoje byla přijata žádost od společnosti General Public s.r.o, která zastupuje 
společnost General Property III s.r.o. o odkoupení 3 pozemků v obci Klučov a k.ú. Klučov u 
Českého Brodu. Nabízejí cenu 30 Kč/m2, tj. celkem 758 m2 za cenu 22.740 Kč. 
 
Jedná se o následující pozemky: 
383/3 trvalý travní porost o výměře 542 m2 

504/29 ostatní plocha o výměře 47 m2 

477 vodní plocha o výměře 169 m2. 
Tyto pozemky jsou ve vlastnictví města Český Brod a nesousedí s žádným dalším 
pozemkem ve vlastnictví města Český Brod. Pozemek č. 504/29 sousedí s pozemkem č. 
383/3, o oba je zájem k odkoupení. 
 
Znalecký posudek jsme objednali u realitního makléře, pana Jedelského, tržní cena za 
pozemky je stanovena 25 Kč - 35 Kč (pozemek 477, 383/3) a 15 Kč - 25 Kč (pozemek 
504/29). 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Pověřit odbor rozvoje  - vedení města jednáním se společností General Public s.r.o. o výši 
kupní ceny. Odbor rozvoje navrhuje 100 Kč/m2. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Kupní cena bude příjmem do rozpočtu města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace z 
důvodové zprávy. Dodala, že se jedná o zbytné pozemky, které městu neslouží. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Klinecký souhlasil s návrhem ceny od odboru rozvoje – 100 Kč/m2. Dodal, že by se 
mohl rovnou vyhlásit záměr se stejným termínem, jako u pozemků, který byly na programu 
na začátku jednání – obálky s nabídkou do 15. 8. 2022 do 10:00 hod. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení v doplněném znění. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
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                                                                                                 Usnesení č. 189/2022 
Rada města 
 
I.      vyhlašuje záměr 
 
   na prodej pozemků v k. ú. Klučov u Českého Brodu, a to pozemku p. č. 383/3, trvalý travní 
porost, o výměře 542 m2, pozemku p. č. 504/29, ostatní plocha, o výměře 47 m2, a pozemku 
p. č. 477, vodní plocha, o výměře 169 m2, za minimální cenu nabídkovou 150 Kč/m2. 
Nabídky předejte v zalepené obálce označené slovy: "Neotvírat - prodej pozemků v k. ú. 
Klučov u Českého Brodu" do podatelny města Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic č. p. 
56, nejpozději do 15. 8. 2022 do 10:00 hodin. Nabídka bude obsahovat jméno/název, 
adresu, tel. spojení a nabídnutou cenu v Kč/m2. Na nabídky zájemců, kteří nemají uhrazeny 
závazky vůči městu Český Brod, nebude brán zřetel. 
  
25. Žižkova ulice - Středočeský kraj - rozhodnutí o realizaci akce celkové rekonstrukce 
ulice 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dne 28. 4. 2022 zaslal zástupce Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, Ing. 
Martin Staněk, dotaz na město Český Brod, zda je možná realizace akce celkové 
rekonstrukce Žižkovy ulice I. a II. etapy v návaznosti na přeložky sítí ČEZ, které jsou 
součástí stavby. KSÚS SK je správcem komunikací Středočeského kraje. Město Český Brod 
má zpracovanou projektovou dokumentaci pro provedení celkové rekonstrukce ulice, vč. 
všech inženýrských sítí a zpevněných a ostatních ploch a platná stavební povolení na 
stavební objekty. Projektová dokumentace byla zhotovena v roce 2020, ale s projektovou 
kanceláří nelze počítat pro její případné úpravy, neboť pobočka, která PD zpracovávala, byla 
zrušena. Se Středočeským krajem má město Český Brod uzavřenou smlouvu o spolupráci 
veřejných zadavatelů.  
 
V loňském roce byla provedena I. etapa chodníků od křižovatky Žižkovy ulice s ulicí 
Palackého po křižovatku s ulici Komenského a dále od této křižovatky po křižovatku 
Komenského ulice s ulicí Žitomířská, ale bez výměny přípojek pod nimi. Dále byly provedeny 
kamerové prohlídky stávající kanalizační stoky a momentálně se opravuje propad stoky před 
čp. 296, aby bylo možné dodělat zkamerování úseku stoky od čp. 296 po křižovatku Žižkovy 
ulice s ulicí Komenského.  
Zároveň bylo dle místního šetření zjištěno, že uvažované provedení sanace stávající 
kanalizační stoky od ulice Komenského po ulici Bedřicha Smetany, která vede po 
soukromých pozemcích, nelze s ohledem na vysoké finanční náklady na statické zajištění 
stavebních objektů a i celé částky sanace provést (několik desítek mil Kč.).  
 
Přílohy tvoří vlastní dotaz zástupce KSÚS SK, odpověď vedení města v roce 2021 a situace 
celkové rekonstrukce Žižkovy ulice se stavebními objekty spolu s oceněním z 09/2020. 
Na základě těchto zjištění a výše uvedeného dotaz KSÚS SK, resp. Středočeského kraje na 
možnost realizace akce celkové rekonstrukce Žižkovy ulice předkládáme tento materiál pro 
jednání rady města, aby rozhodla o této stavbě.  

2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje realizaci alespoň I. etapy celkové rekonstrukce Žižkovy ulice. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výše nákladů stavebních objektů I. etapy financované městem Český Brod dle orientačních 
nákladů z roku 2020 činí cca 60 mil. Kč bez DPH.  
Součástí všech stavebních objektů I. etapy jsou i retenční nádrže a odvod přepadu dešťové 
vody do Šembery dle orientačních nákladů z roku 2020 cca 30 mil. Kč bez DPH. 
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4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace z 
důvodové zprávy, Ing. Majer doplnil informace z kontrolního dne. Je nutné přeprojektovat 
stávající kanalizaci. Doplnili, že veřejnou zakázku bude vyhlašovat kraj, chce po nás 
zadávací dokumentaci. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Klinecký zmínil, že by ho zajímaly aktuální údaje a hlavně ceny. 
Bc. Nekolný sdělil, že si město musí říct, zda chceme dělat obě etapy a v jakém horizontu. 
(Časový údaj 2023 je třeba doplnit do znění usnesení). Dále dodal, že je nutné dát jako bod 
do zastupitelstva ke schválení jako investiční akci. 
Usnesení ve znění:  
První odrážka – Rada města bere na vědomí žádost o vyjádření města Český Brod k 
realizaci akce rekonstrukce Žižkovy ulice zaslanou Krajskou správou a údržbou silnic 
Středočeského kraje, příspěvkovou organizací.  
Druhá odrážka – rada města pověřuje odbor rozvoje přípravou odpovědi na žádost Krajské 
správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, s tím, že město Český 
Brod uvažuje o realizaci celkové rekonstrukce Žižkovy ulice v časovém horizontu roku 2023 
a starostu města podpisem takto připravené odpovědi. ÚKOL: ve znění druhé odrážky pro 
odbor rozvoje. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém znění 
usnesení v doplněném znění. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 190/2022 
Rada města 
 
I.      bere na vědomí 
 
   žádost o vyjádření města Český Brod k realizaci akce rekonstrukce Žižkovy ulice zaslanou 
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací.  
  
II.      pověřuje 
 
   odbor rozvoje přípravou odpovědi na žádost Krajské správy a údržby silnic Středočeského 
kraje, příspěvkové organizace, s tím, že město Český Brod uvažuje o realizaci celkové 
rekonstrukce Žižkovy ulice v časovém horizontu roku 2023 a starostu města podpisem takto 
připravené odpovědi. 
 
Původní návrh usnesení: 
lII.      pověřuje  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
   odbor rozvoje přípravou odpovědi na žádost KSÚS SK ve smyslu, že město Český Brod 
neuvažuje o realizaci celkové rekonstrukce Žižkovy ulice a pana starostu podpisem této 
odpovědi. 
 
26. Změna termínu plnění SoD - stavební úpravy chodníků v ulici Havlíčkova 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Technické služby připravily zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na "Stavební úpravy 
chodníků v ulici Havlíčkova". Tato akce měla být realizovaná v letošním roce a zadána 
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Technickými službami města. 
Oprava chodníků v ulici Nová byla řádně vysoutěžena a byla podepsána smlouva se 
společností AVE Kolín s.r.o. Ta měla 4. 4. 2022 začít s opravou chodníků v této ulici. Až po 
podpisu smlouvy vhodila společnost ČEZ letáky do schránek obyvatel ulice Nová, s 
informací, že se zpracovává projektová dokumentace na rekonstrukci distribuční sítě. Město 
Český Brod tuto informaci od ČEZ Distribuce, a.s. ve vyjádřeních k akci nemělo. Město 
iniciovalo jednání s projektantem a bylo zjištěno, že tato rekonstrukce distribuční sítě 
proběhne ještě v letošním roce na podzim.  
 
Se společnosti AVE bylo odsouhlaseno uzavření smlouvy na akci "Stavební úpravy chodníků 
v ulici Havlíčkova", usnesením č. RM 132/2022 ze dne 6. 4. 2022. Návrh smlouvy byl 
vytvořen Technickými službami Český Brod a byl převzat k odsouhlasení náhradní zakázky 
pro společnost AVE Kolín, s.r.o. 
Termín plnění je pro společnost AVE Kolín, s.r.o. nereálný a žádá o prodloužení termínu 
zhotovení díla. 
Termín na zhotovení stavby byl v původní smlouvě 30 dnů, po domluvě se společností AVE 
Kolín, s.r.o. byl termín upraven tak, aby korespondoval s termínem prací v ulici Nová, tedy na 
120 dnů. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje uzavřít smlouvu s upraveným termínem plnění se společností AVE s.r.o. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace z 
důvodové zprávy. Dodala, že je způsobeno řešením autobusové zastávky. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bc. Nekolný potvrdil již zmíněné, hovořil s vedením společnosti AVE Kolín. 
Ing. Majer porovnal se situací, co vznikla u Žižkovy ulice. Navrhl, aby ve smlouvě bylo 
uvedeno, že nebudou současně rozkopány oba chodníky naráz. Dále, že 1. – 2. etapa úprav 
nebude trvat déle než 30 dnů a 3. – 4. etapa úprav také nebude trvat déle než 30 dnů. 
Mgr. Dočkalová souhlasila, doplnění bude zapracováno do znění smlouvy. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém znění 
usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 191/2022 
Rada města 
 
I.      revokuje 
 
   své usnesení č. 133/2022 ze dne 6. 4. 2022. 
  
II.      souhlasí 
 
   s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavebních úprav chodníků v ulici Havlíčkova se 
společností AVE Kolín, s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín 5, IČO: 25148117. Návrh 
smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
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III.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
  
27. Stavební úpravy ulice Klučovská - 2. etapa (Development Brod) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Odbor rozvoje připravuje akci "Stavební úpravy ulice Klučovská – 2. etapa". Pro správní 
řízení potřebujeme souhlasy vlastníků pozemku. Z tohoto důvodu předkládáme ke schválení 
návrh smlouvy o právu provést stavbu s dalším vlastníkem pozemku. Jedná se o stavbu 
chodníku pro pěší i cyklisty - od parkoviště P+R v Klučovské ulici až k viaduktu směrem do 
Liblic. 
 
Zbývá dořešit pozemek č. 464/17 - byl dohodnutý návrh smlouvy se společností Epico, 
změnil se vlastník pozemku - společnost Euphemia Real Estate (dříve Epico), kontaktní 
osoba pan Nováček, nyní nereaguje na tel. volání, ani na emaily a pozemek č. 464/18 - 
spoluvlastnictví pozemku Development Brod a Euphemia Real Estate - viz výše. 
Pozemky před areálem Dvojčata ČB, s.r.o. jsou vlastnicky narovnané, došlo ke směně 
pozemků a pozemky jsou ve vlastnictví města Český Brod. 
Pozemky před areálem PRO-DOMA, SE, jsou vlastnicky narovnané, došlo k odkupu do 
vlastnictví města Český Brod. 
Na část pozemku ve vlastnictví společnosti Karma Český Brod a.s. je uzavřena Smlouva o 
právu provést stavbu, dodatkem prodloužen termín do 31. 12. 2023. 
Na část pozemku 464/14 chtělo město uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu se 
společností Karoseria a.s., ale nechtějí chodník na části svého pozemku, i když je za plotem 
ve veřejné části, plánují rozšíření areálu. Proběhlo několik jednání i tel. hovorů. Chodník v 
tomto místě povede po pozemcích Kraje. 
 
Předkládáme smlouvu se společností Development Brod s. r .o., která je vlastníkem 
pozemku KN p.č. 464/16 ostatní plocha v obci Český Brod a k.ú. Liblice u Českého Brodu. 
Město Český Brod má zájem o část tohoto pozemku, která se nachází před plotem areálu, 
ve veřejné části, o výměře 50 m2. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje souhlasit s uzavřením Smlouvy. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
x 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
x 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
x 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace z 
důvodové zprávy.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém znění usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 192/2022 
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Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku KN p.č. 464/16 ostatní 
plocha, část o výměře 50 m2, v obci Český Brod, k. ú. Liblice u Českého Brodu, ve vlastnictví 
společnosti Development Brod s. r. o., IČO 11996536. Návrh smlouvy o právu provést 
stavbu je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
28. Dodatek č. 4 k SoD č. 202000201 - PD Okružní křižovatka 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město má uzavřenou smlouvu se společností Advisia s.r.o. IČO 24668613 na zpracování 
projektové dokumentace Okružní křižovatka  - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a 
technický areál města, Český Brod. K původní smlouvě jsou uzavřeny 3 dodatky. Nyní 
předkládáme radě města návrh dodatku č. 4,  z níže uvedených důvodů: 
  - získání souhlasu soukromého vlastníka dotčeného pozemku k umístění a provedení 
stavby /zajistí město Český Brod/,  
  - společnost GasNet, s.r.o. podmiňuje vydání stanoviska k PD uzavřením smlouvy o 
zajištění přeložky plynárenského zařízení a smlouvami o budoucích smlouvách o zřízení 
věcného břemene se všemi vlastníky pozemků dotčených přeložkou NTL plynovodu.   
 
Zhotovitel není schopen dodržet zasmluvněný termín a požádal o prodloužení doby 
zhotovení díla. Žádost i návrh dodatku č. 4 jsou v příloze tohoto materiálu. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme souhlasit s uzavřením dodatku č. 4. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
bez dopadu 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace z 
důvodové zprávy.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Klinecký sdělil, že by měl být daný konečný termín, který by měl být prodlužován. 
Mgr. Dočkalová dodala, že ke zdržení došlo kvůli jednání s krajem. 
Bc. Nekolný navrhl termín k 30. 6. 2022. 
Mgr. Dočkalová souhlasila, dodala, že se termín zhotovení bude prodloužen nejdéle do 30. 
6. 2022 – bude doplnění do znění usnesení. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém znění 
usnesení v doplněném znění. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 193/2022 
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Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 202000201 se spol. ADVISIA s.r.o. IČO: 
24668613, na zajištění projektové dokumentace okružní křižovatky ulic Jana Kouly, 
Zborovská, Krále Jiřího a vjezdu do a z "technického areálu města", Český Brod, jehož 
předmětem je prodloužení termínu nejdéle do 30. 6. 2022. Návrh dodatku č. 4 je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 4. 
  
29. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 
souvisejících - PD Okružní křižovatka 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod připravuje dokumentaci pro společné povolení (DUSP) na úpravu 
stávající křižovatky ulic J. Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města. Křižovatka 
bude přestavěna na kruhový objezd. V rámci přestavby je potřeba provést přeložku 
plynárenského zařízení - NTL plynovodní řad spol. GasNet, s.r.o. Smlouva o zajištění 
přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících číslo: 4000244804 je v 
příloze tohoto materiálu.   
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme souhlasit s podepsáním smlouvy. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Předpokládané náklady 739.000,00 Kč bez DPH. Předpoklad realizace 2023.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace k 
bodu z důvodové zprávy.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém znění usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 194/2022 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 
souvisejících č. 4000244804 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 
940/96, Ústí nad Labem. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
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30. Souhlas s uzavřením darovací smlouvy na vybavení kuchyní se společností Oresi 
s.r.o. 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Společnost Oresi s.r.o., IČO: 27240479, městu opět nabídla dar v podobě vestavěné 
chladničky určené pro ukrajinské občany ubytované v prostorách veterinární kliniky. Návrh 
darovací smlouvy je identický se smlouvou, kterou rada schválila na své 9. schůzi (Notes 
Link), mění se pouze její příloha, v níž bude specifikováno darované vybavení a dále 
hodnota daru. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje souhlasit RM s uzavřením smlouvy. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace k 
bodu z důvodové zprávy.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém znění usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 195/2022 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením darovací smlouvy se společností Oresi s.r.o., IČO: 27240479, jejímž 
předmětem je darování kuchyňského vybavení do rekonstruovaných prostor pro ukrajinské 
uprchlíky na adrese Klučovská 1280, 282 01 Český Brod, do majetku města Český Brod. 
Návrh darovací smlouvy je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené darovací smlouvy. 
  
31. Přehled nákladů parkovacího systému MPLA 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města je pro informaci předložen přehled dosavadní bilance přijatých plateb proti 
nákladům na nový parkovací systém, a to od přijetí dodatků ke stávajícím smlouvám, tedy od 
února 2022. Za měsíc únor byly ze strany poskytovatele fakturovány jednorázové víceméně 
implementační poplatky, které přehled zkreslují, nicméně i bez jejich započtení částka, 
kterou město měsíčně na systém vynakládá nad rámec příjmů z této služby, činí přibližně 
5.800 Kč. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

notes:///C1257E4D002B7D3A/19C7A2D2537F4F95C1257E1B002BE035/3B184D1B495482AAC125882100275B0D
notes:///C1257E4D002B7D3A/19C7A2D2537F4F95C1257E1B002BE035/3B184D1B495482AAC125882100275B0D
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4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové a Ing. Jedličkové, které 
shrnuly informace k bodu z důvodové zprávy. Dodaly, že náklady jsou vysoké. Ing. 
Jedličková sdělila informace o výsledku hospodářské činnosti. Zdůraznila, že zisk z 
parkování výrazně poklesl a náklady se zvýšily.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Klinecký podotkl, že by situaci sledoval.  
Ing. Jedličková zhodnotila, že se aplikace v tuto chvíli nezaplatí. 
Radní Charvát dodal, že rozdíl je veliký, ale jedná se i o následek covidu. 
Mgr. Dočkalová sdělila, že by se systém měl rozšířit na více míst. 
Radní Kvasnička zmínil, že porovnáváme investiční a provozní náklady, což nelze. 
Ing. Jedličková reagovala, že předává pouze informace, které má k dispozici. 
Ing. Majer se přimlouval za rozšíření systému na parkoviště u nádraží. 
ÚKOL: rozšířit systém MPLA na parkoviště na nádraží. 
Ing. Majer dále zmínil software MP. 
Radní Kvasnička sdělil, že udržitelnost projektu (softwaru MP) je do roku 2025. Dále byly 
zmíněny příklady z praxe se systémem. 
Bc. Nekolný dodal, že není problém svolat schůzku s MP a pobavit se nad možnostmi. 
ÚKOL: vytvořit přehled nákladů a výnosů střediska parkování za období od roku 2018 až 
2021 - Ing. Jedličková, bez termínu.  
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém znění 
usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 196/2022 
Rada města 
 
I.      bere na vědomí 
 
   informaci o nákladech a výnosech platebního portálu MPLA. 
  
32. Strategický plán participativně 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Předložený materiál navazuje na bod jednání a usnesení č. 16/2022 zasedání rady města z 
5. ledna 2022, kterým rada odsouhlasila Prohlášení o partnerství s o. p. s. Agora na projektu 
"Adaptace souboru existujících elektronických nástrojů pro participaci veřejnosti na 
strategickém plánování města Český Brod". Od té doby proběhlo několik on-line i 
prezenčních schůzek přípravného týmu, které směřují v ustavení základních řídících, 
výkonných pracovních týmů a pracovních skupin pro tvorbu nového strategického plánu. V 
těchto dnech došlo k oslovení klíčových osobností, které se aktivně zapojují do dění ve 
městě a jsou perspektivní pro strategii jeho rozvoje v následujících osmi až deseti letech. 
Připravuje se první projednání strategie s veřejností (21. června 2022 v 17:30) a dále tradiční 
dotazníkové šetření spokojenosti obyvatel města s rozvojem a podmínkami života ve městě 
(šetření probíhá pravidelně každé dva roky ve spolupráci se společností Agora). Na první on-
line schůzce, na níž byli zváni také členové rady města, byla vedle první verze 
harmonogramu konzultována také otázka financování. V případě, že by Agora neobdržela 
grant, město by postupovalo nejúspornější variantou procesu tvorby strategického plánu v 
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nákladech cca 400.000 až 500.000 Kč. Vzhledem k tomu, že společnost Agora byla v 
grantovém řízení úspěšná, bude část týkající se participace veřejnosti na tvorbě SP zcela 
zdarma. Úhrada ve výši 152.000 Kč se bude týkat výhradně procesu týkající se vytváření a 
administrace samotné strategie. V rozpočtu města se úhrada rozloží dle termínu realizace v 
letech 2022 a 2023, což bylo konzultováno s vedoucí finančního odboru. Po právní stránce 
byl postup konzultován s právničkou města JUDr. Janou Markovou. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Úhrada ve výši 152.000 Kč v letech 2022 a 2023. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Bc. Nekolný předal slovo tajemníkovi MěÚ Ing. Kašparovi, který shrnul informace k bodu z 
důvodové zprávy.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Janík sdělil, že se mu nelíbí, že takto důležitý dokument byl předložen na jednání rady 
na poslední chvíli. Dále zmínil, že na bodu není připojen projekt – doplnil pan místostarosta 
při jednání. Ještě dodal, že mu chybí vyhodnocení končícího strategického plánu. 
Bc. Nekolný potvrdil, že končící plán by měl být vyhodnocen. 
Ing. Kašpar dodal, že práce probíhají od dubna tohoto roku. 
 
Radní Kvasnička odchod 18:55 hod – přítomno 5 radních 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém znění 
usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 197/2022 
Rada města 
 
I.      schvaluje 
 
   smlouvu o partnerství na realizaci projektu "Digitální Agora v Českém Brodě - strategické 
plánování se zapojením veřejnosti s využitím inovativních nástrojů, včetně digitálních, a 
šíření těchto postupů mezi další obce", mezi městem Český Brod a společností Agora CE, o. 
p. s., IČO: 27885348. Návrh smlouvy o partnerství je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o partnerství. 
  
33. Revokace usnesení č. 166/2022 a schválení smluv o spolupráci při zajištění 
ubytování se Středočeským krajem 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
 
Rada města na své 10. schůzi schválila usnesení č. 166/2022 smlouvu o spolupráci při 
zajištění ubytování ukrajinským občanům se Středočeským krajem (Notes Link). Po jejím 

notes:///C1257E4D002B7D3A/751488704FF8F58CC1257DAC00373074/A48E8D67DDE65613C125882C0042D0F5
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zaslání druhé smluvní straně bylo město vyzváno k úpravě založené na formálních 
nesrovnalostech. Tyto kraj spatřuje zejména v bližší specifikaci ubytovacích zařízení a 
rozdělení do dvou smluv, kdy upravené byty v ZZN se řídí z pohledu kraje odlišným 
postupem. Smlouvy byly upraveny dle těchto požadavků a jsou přílohou. Návrh smluv byl 
také konzultován s JUDr. Markovou. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Bc. Nekolný shrnul informace z důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém znění usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 198/2022 
Rada města 
 
I.      revokuje 
 
   své usnesení č. 166/2022 ze dne 27. 4. 2022. 
  
II.      souhlasí 
 
   s uzavřením smluv o spolupráci při zajištění ubytování mezi městem Český Brod a 
Středočeským krajem, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, IČO: 70891095. Návrhy 
smluv tvoří přílohu originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
III.     pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených smluv. 
  
34. Žádost o individuální dotaci z Programů podpory sportu, kultury a volného času - 
Program č. 2 - Habada Martin 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V souladu s Programy podpory sportu, kultury a volného času, program č. 2 - Podpora 
tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a 
seniory, reprezentace města - je předložena individuální žádost o přidělení dotace v 
mimořádném termínu za účelem podpory aktivit fyzických osob reprezentujících příslušnost k 
městu Český Brod. 
Žadatel: Habada Martin 
Účel: účast na Mistrovství světa 2022 (freestyle BMX ), Montpellier, Francie. 
Termín: 24. 5. - 29. 5. 2022. 
Požadovaná dotace: 19.000 Kč. 
Alokovaná částka na Program 2 nebyla celá rozdělena právě pro tyto individuální žádosti. 
Částka ponechaná na tyto účely je 20.000,- Kč. 
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2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Finanční odbor navrhuje maximální výši dotace 10.000,- Kč, zbytek (10.000,- Kč) ponechat 
pro případné další žádosti.  
 
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 
  
Bc. Nekolný předal slovo místostarostovi Mgr. Klineckému, který shrnul informace k bodu z 
důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Janík dal protinávrh na zvýšení dotace na 15.000 Kč. 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o usnesení ve znění 
protinávrhu. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 199/2022 
Rada města 
 
I.      schvaluje 
 
   poskytnutí dotace z Programu č. 2, Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce 
i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory ve výši 15.000,- Kč Martinu Habadovi na 
reprezentaci města na FISE Montpellier 2022. 
  
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
35. Jmenování členů hodnotící komise Programu podpory aktivit v sociální oblasti 
2022 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V návaznosti na usnesení zastupitelstva města Český Brod č. 139/2022 ze dne  9. 2. 2022, 
kterým  byl schválen Program podpory aktivit v sociální oblasti, byla dne 11. 2. 2022 
vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotaci na rok 2022. Z rozpočtu města Český Brod, 
který byl schválen zastupitelstvem města č. 136/2022 ze dne 9. 2. 2022, se čerpá výše 
přidělených finančních prostředků, což je 700.000 Kč.   
V souladu s bodem 5.2. Programu jmenuje hodnotící komisi rada města. Komise hodnotí 
žádosti o dotaci v souladu s kritérii uvedenými v Programu a navrhuje výši dotací, které 
následně schvaluje RM a ZM. Současně komise vykonává roli kontrolního orgánu dle bodu 
7. Závěry komise pro schvalující orgány mají pouze doporučující charakter. Do výběrové 
komise pro rok 2022, která bude hodnotit všechny vyhlášené výzvy k Programu, navrhujeme 
následující členy z řad pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb, zástupců 
příspěvkových organizací, města a rady města: 
Tomáš Charvát, radní, ředitel Základní umělecké školy Český Brod - předseda komise, 
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Ing. Lucie Hovorková, zastupitelka, ředitelka ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory - 
členka komise,  
Ing. Lucie Tlamichová, odbor rozvoje MěÚ Český Brod, projektová manažerka - členka 
komise, 
Ing. Miloslava Tůmová, vnitřní auditorka MěÚ Český Brod - členka komise, 
Mgr. Bc. Jana Tůmová, odbor sociálních věcí a školství MěÚ Český Brod, koordinátorka 
komunitního plánování - členka komise.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Schválení hodnotící komise je v kompetenci rady města.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Z rozpočtu města Český Brod, který byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 
136/2022 ze dne 9. 2. 2022, je vyčleněna částka 700.000 Kč na tento dotační program. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Vazba na Strategický plán města Český Brod - KO 5 - Zdravotnictví a sociální služby, vazba 
na Komunitní plán sociálních služeb pro období 2020 - 2024 a prováděcí dokument: Akční 
plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v sociální oblasti pro správní obvod ORP 
Český Brod na období 2022 - 2024. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní.  
  
Bc. Nekolný předal slovo místostarostovi Mgr. Klineckému, který shrnul informace z 
důvodové zprávy.  
 
Radní Kvasnička příchod v 18:59 hod. – přítomno 6 radních. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Radní Charvát poznamenal, že by bylo na zvážení navýšit částky v programech. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém znění 
usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 200/2022 
Rada města 
 
I.      jmenuje 
 
   hodnotící komisi Programu podpory aktivit v sociální oblasti pro rok 2022 ve složení:  
 
Tomáš Charvát, radní, ředitel Základní umělecké školy Český Brod - předseda komise, 
Ing. Lucie Hovorková, zastupitelka, ředitelka ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory - 
členka komise,  
Ing. Lucie Tlamichová, odbor rozvoje MěÚ Český Brod, projektová manažerka - členka 
komise, 
Ing. Miloslava Tůmová, vnitřní auditorka MěÚ Český Brod - členka komise,  
Mgr. Bc. Jana Tůmová, odbor sociálních věcí a školství MěÚ Český Brod, koordinátorka 
komunitního plánování - členka komise.  
 
36. Osobnost města Český Brod 2022 
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1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Předkládáme zápis kulturní komise včetně hlasování o nominacích a nominace/žádosti 
ocenění Osobnost města Český Brod 2022. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Kulturní komise doporučuje radě města Český Brod udělit ocenění Osobnost města Český 
Brod Dětské skupině La Palomita - paní učitelkám v Českém Brodě, Davidu Fikejzovi,  
MUDr. Ireně Drahoňovské,  Ivaně Nývltové, Ing. Antonínu Řezáčovi, Zdeňkovi Chybnému a 
Matúši Kociánovi. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Potřebné finance závisí na počtu udělených ocenění, o kterých RM rozhodne. Na jednoho 
oceněného se počítají náklady cca 1.500 Kč na zakoupení plakety, dárkové kazety a 
drobného občerstvení. K předání ocenění by mělo dojít na slavnostním setkání, které ještě 
bude upřesněno. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
STRATEGIE KLÍČOVÝCH OBLASTÍ ROZVOJE MĚSTA: KO 10 Rekreace, sport, kultura, 
aktivity volného času. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není předmětem předloženého bodu. 

Bc. Nekolný předal slovo místostarostovi, který shrnul informace z důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bc. Nekolný sdělil, že je třeba doplnit jména učitelek z dětské skupiny. 
Mgr. Klinecký odpověděl, že není problém a doplní se jmenovitě, následně se provede 
změna ve znění usnesení. 
Mgr. Janík dodal, že u bodu chybí související projekt – Mgr. Klinecký jej doplnil. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém znění 
usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 201/2022 
Rada města 
 
I.      vyhlašuje 
 
   Osobností města Český Brod:  
Veroniku Pivoňkovou a Markétu Rücklovou, učitelky dětské skupiny La Palomita Český Brod 
- za záchranu života, 
Davida Fikejze - za aktivní pomoc při současnému dění, 
MUDr. Irenu Drahoňovskou - za celoživotní přínos dětské pediatrii, 
Ivanu Nývltovou - za záslužnou činnost pro město, 
Ing. Antonína Řezáče - za celoživotní činnost v Klubu českých turistů, 
Zdeňka Chybného - za celoživotní činnost v Šachovém klubu Český Brod, 
Matúše Kociána - za záslužnou činnost pro město.  
  
37. 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 
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(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 odpovědné osoby.   
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 DZR, 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. 
  
Bc. Nekolný předal slovo místostarostovi Mgr. Klineckému, který shrnul informace dle 
důvodové zprávy. Dále sdělil, že na úkolech, které byly zadány v minulých jednáních, se 
pracuje. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Janík sdělil, že vše shrnul do připomínek, dále zmínil úkoly v DZR, některé úkoly z 
minulého jednání nejsou zadané a jsou již dávno po termínu splnění.  
Dále proběhla diskuze na téma sekání trávy a manuálu pro TS. 
 
Nikdo další se do diskuze nepřihlásil, informace byla projednána. 
Následně bylo přistoupeno k obecné rozpravě. 
 
Mgr. Janík odchod 19:18hod. 
 
Obecná rozprava 
 
Bc. Nekolný otevřel obecnou rozpravu a následně rovnou otevřel diskuzi. 
 
Radní Kvasnička zmínil stav komunikace v Dolánkách. 
Mgr. Klinecký se dále zeptal, kdy bude opravena silnice od čerpací stanice MOL ke státovce. 
Mgr. Dočkalová odpověděla, že by mělo být hotovo do roku 2023, ale není to závazek. 
Radní Kvasnička zmínil úklid v průběhu stavby v Zahradech, lidé si stěžují na nepořádek. 
Ing. Majer sdělil, že u skateparku stále není svolané žádné jednání, i přes zadaný úkol, byl 
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by rád za jeho svolání. Dále se dotazoval na dopravní studii, ke které se chystá veřejné 
projednání. 
Radní Kvasnička reagoval a popsal situaci v Mozartově ulici. 
Ing. Majer se dotázal, zda se tímto splní úkol, který byl zadán na 27. jednání RM. 
Mgr, Klinecký odpověděl, že nikoliv. 
Mgr. Dočkalová zmínila parkovací stání (místa) – proběhla diskuze. 
Ing. Jedličková se zeptala, co bude s pumptrackem, kde byla smlouva do 30. 4. 2022, nyní 
prodloužena formou objednávky o měsíc, tj. do 31. 5. 2022. 
Bc. Nekolný odpověděl, že čeká na vyjádření smluvní strany, zda bude k prodeji, pokud ano, 
máme předkupní právo. 
 
Diskuze byla ukončena 
 
Vzhledem k tomu, že ze strany radních nebyly vzneseny další náměty a připomínky, pan 
starosta poděkoval zúčastněným za jednání a ukončil je. 
 
Konec 19:45 hod. 
  
 
 
 
 
 
 
Jakub Nekolný  Pavel Kvasnička 
starosta města ověřovatel zápisu 
 


