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Město Český Brod 
Zápis 

4. řádná schůze rady města, konané dne 
02. února 2022 v 17:00 hod. 

v místě: distančně 
 
Přítomni: Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Mgr. Pavel Janík, Ing. 
Milan Majer, Pavel Kvasnička 
 
Omluveni: Ing. Filip Ulík, Ing. Aleš Kašpar 
 
Přítomni přizvaní: Ing. Jan Kopáček, Mgr. Hana Dočkalová, Ing. Šárka Jedličková, Mgr. Klára 
Uldrichová, MPA, Ing. Rostislav Vodička 
 
Předsedající: Mgr. Klinecký 
 
Zapsal: Pavlína Králová 
 
Příloha zápisu: Usnesení rady města č. 37/2022 - 69/2022 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Pavel Janík 
 
Zahájení v 17:04 hod. – pan místostarosta Mgr. Tomáš Klinecký přivítal přítomné členy RM a 
ostatní hosty a zahájil 4. řádnou schůzi RM, konstatoval, že kvůli aktuální situaci se s panem 
starostou domluvili na distanční formě jednání. Dále, že je přítomno šest radních, Ing. Ulík se 
omluvil, tudíž je zasedání usnášeníschopné. 
Na programu k projednání je 38 bodů a informací.  
Následně pan místostarosta otevřel diskuzi k navrženému programu jednání rady. 
Hlasování o programu (6/0/0). 
Ověřovatel dnešního zápisu: Mgr. Pavel Janík. 
Hlasování o ověřovateli (6/0/0). 
Zapisovatelkou byla jmenována Pavlína Králová. 
 
Program pro - 4. řádná schůze rady města 
 
1. Kupní smlouvy č. LW22-411, PVJ2022/1/85/522 a 5826/22 na prodej kulatiny a vlákniny 
se společností Wood & Paper, a. s. - 2022, do Labe Wood, s. r. o., Štětí 
2. Smlouvy o dílo na těžební činnost s Dominikem Lomosem a Zdeňkem Kadlecem na rok 
2022 
3. Doporučení schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2022 
4. Doporučení schválení střednědobého rozpočtového výhledu 2023-2025 
5. Souhlas s přípravou a realizací investičních akcí 
6. Souhlas se zadáním veřejné zakázky - Liblice, ul. Nová - oprava chodníků 
7. Souhlas se zadáním veřejné zakázky - Celková rekonstrukce areálové TS a areálové 
rozvodny NN 
8. Vyhodnocení VZ "RS - Servisní, montážní a revizní práce v oboru elektro pro budovy 
města Český Brod" 
9. Vyhodnocení veřejné zakázky - Rekonstrukce lesní cesty -  město Český Brod 
10. Souhlas s přijetím finančního příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury na 
projekt "Český Brod, ul. Tuchorazská - Rekonstrukce chodníku - východní strana", s realizací 
projektu a vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele. 
11. Rekonstrukce části chodníků v ulici Tyršova, Český Brod 
12. Oprava místní komunikace, ul. Za Rybníkem 
13. Prodej části pozemku Klučovská ul. (Dvojčata ČB, s.r.o.) 
14. Darovací smlouva na movitý majetek - Dobrovolný svazek obcí Český Brod - 
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Doubravčice 
15. Český Brod, Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská, č. p. 885 - Dodatek č. 3 k SoD 
16. Smlouva o bezúplatném převodu vodovodního řadu od Penny Marketu na parc. č. 
708/34, parc. č. 919/7, parc. č.708/3, parc. č.2011 a parc. č.2013 a parc. č.2012, k. ú. Český 
Brod 
17. Energie AG Kolín a. s. - dodávka tepelné energie od 1. 2. 2022 
18. Revokace usnesení č. 587/2021 
19. Studie proveditelnosti zajištění zásobování pitnou vodou města Český Brod 
20. Žádost o výjimku Novostavba RD s prostorem pro komerční využití J. Kouly Český Brod - 
příspěvek na technickou, dopravní a veřejnou infrastrukturu města Český Brod 
21. Zařazení pracovního stroje AVANT do rámcové smlouvy na pojištění vozidel města 
22. Re-use centrum - Využití a provoz 
23. VB ČEZ trafostanice Žitomířská KNN, parc. č. 996/2 Český Brod - výjimka 
24. VB ČEZ přeložka kNN ul. Sportovní Český Brod - výjimka 
25. Naplňování strategického plánu města prostřednictvím akčního plánování 
26. Akční plán rozvoje sociálních služeb a návazných služeb pro správní obvod ORP Český 
Brod na období 2022 - 2024 
27. Programy podpory sportu, kultury a volného času - aktualizace dokumentů pro rok 2022 
28. Program podpory aktivit v sociální oblasti - aktualizace dokumentů pro rok 2022 
29. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Školní jídelna Český Brod 
30. Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ky příspěvkové organizace 
Střední škola managementu a grafiky, Školní 145, Liblice 
31. Výmaz a změna zápisu školní jídelny, Školní 145, Liblice z činnosti Školní jídelny Český 
Brod, Bezručova 1099, z rejstříku škol a školských zařízení 
32. Žádost o přijetí dotace projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání na 
„Vzkvétání škol Českobrodska“ 
33. Připojení ke kampani Vlajka pro Tibet 2022 
34. Smlouva o spolupráci s Regionálním muzeem v Kolíně 
35.  Informace - Zápis z jednání komise pro sport a volný čas ze dne 11. 1. 2022 
36.  Informace - Zápis z jednání komise pro místní části ze dne 17. 01. 2022 
37.  Informace - Podněty od obyvatel místní části Liblice 
38.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města a další informace 
 
1. Kupní smlouvy č. LW22-411, PVJ2022/1/85/522 a 5826/22 na prodej kulatiny a 
vlákniny se společností Wood & Paper, a. s. - 2022, do Labe Wood, s. r. o., Štětí 
 
1) Informace o materiálu 
Na základě poptávkového řízení jsme dostali nové smlouvy na rok 2022, ve kterých jsou 
uvedeny ceny na 1. kvartál na smrkovou kulatinu do závodu Labe Wood, borovou, 
modřínovou a smrkovou kulatinu do závodu Maresh v Retz a jehličnatou vlákninu do mondi 
Štětí.  
Konkrétně je trend cen podle očekávání a tedy ceny veškeré jehličnaté kulatiny vzrostl v 
průmětu o 200 Kč/m3. Také vláknině se zvedla z 550 Kč na 750 Kč za m3. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme radě města tyto smlouvy schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Jedná se o rozpočet městských lesů. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
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Mgr. Tomáš Klinecký předal slovo správci městských lesů Ing. Kopáčkovi, který shrnul 
informace dle důvodové zprávy a doplnil, že uvedené ceny jsou za kvartál.  
 
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. 37/2022 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením kupních smluv č. LW22-411, PVJ2022/1/85/522 a 5826/22 na dodávku 
kulatiny a vlákniny na rok 2022 se společností Wood & Paper, a. s., se sídlem Hlína 138, 664 
91 Ivančice, IČO: 26229854. Smlouvy nabývají platnosti dnem schválení radou města a 
účinností zveřejněním v registru smluv. Návrhy smluv jsou přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
II.      pověřuje 

     
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených smluv.  
  
2. Smlouvy o dílo na těžební činnost s Dominikem Lomosem a Zdeňkem Kadlecem na 
rok 2022 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě vnitřní směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu bylo provedeno 
poptávkové řízení na zhotovení mýtní a předmýtní těžby. Byly osloveny firmy Dominik 
Lomos, Zdeněk Kadlec a společnost Deblice lesy s.r.o. Nabídku předložily firmy Dominik 
Lomos a Zdeněk Kadlec. Vzhledem k předpokládané potřebě těžeb pro rok 2022 a nabízené 
kapacitě výše uvedených dodavatelů služeb je zapotřebí uzavřít tuto rámcovou smlouvu s 
oběma subjekty.  
  
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme RM smlouvy schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Jedná se o rozpočet ML. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Mgr. Tomáš Klinecký předal slovo správci městských lesů Ing. Kopáčkovi, který shrnul 
informace dle důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Klinecký se zeptal, zda máme i další dodavatele. 
Ing. Kopáček odpověděl, že dle těžební činnosti a situace s kůrovcem, případně se bude 
poptávat i harvestor. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
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s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 38/2022 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením smlouvy o dílo na těžební činnost s panem Dominikem Lomosem, Štíhlice 52, 
281 63 Kostelec nad Černými Lesy, IČO: 07802391, a s panem Zdeňkem Kadlecem, 
Lomená 318, Zruč nad Sázavou 285 22, IČO: 16539745. Návrhy smluv jsou přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených smluv o dílo. 
 
Mgr. Klinecký poděkoval za účast na jednání Ing. Kopáčkovi a Ing. Vodičkovi a bylo 
přistoupeno k dalšímu bodu jednání. 
  
3. Doporučení schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2022 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě dostupných informací a projednání s řediteli příspěvkových organizací a vedením 
města je předložen návrh rozpočtu města Český Brod na rok 2022. 
 
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 
 
Mgr. Tomáš Klinecký předal slovo vedoucí finančního odboru Ing. Jedličkové, která shrnula 
informace z důvodové zprávy. Doplnila, že v přílohách je vložen soubor s komentářem k 
rozpočtu. Bc. Nekolný a Mgr. Klinecký poděkovali za vytvoření materiálu, který je 
předkládán. Ing. Jedličková dále sdělila, že na jednání finančního výboru nebyl přijat návrh 
rozpočtu kvůli nízké účasti. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Ing. Majer vznesl dotazy k jednotlivým položkám rozpočtu, které mu Ing. Jedličková objasnila 
a podala vysvětlení. 
Ing. Majer se dále dotázal na částku dotaci Synergie Sokol. Ing. Jedličková odpověděla, že 
na jednom z jednání ZM byla přislíbena dotace do výše 30 %. 
Mgr. Klinecký doplnil, že není v materiálech do únorového zastupitelstva a je nutné ověřit a 
případně bod doplnit. 
Bc. Nekolný dodal, že se jedná o transparentní řešení dle dohody mezi městem a T. J. 
Sokol. 
Mgr. Janík dodal připomínku, že TJ Sokol by měl podat novou žádost, (příslib je povinná 
příloha rozpočtu). 
Bc. Nekolný poznamenal, že se jedná o žádost na změnu v žádosti, ne novou žádost. 
Mgr. Janík dále navrhl úpravy a dotazy k jednotlivým položkám rozpočtu. 
Mgr. Klinecký souhlasil s výše uvedeným, ale dodal, že úpravy nelze vždy použít. 
Mgr. Janík se dále zajímal o EKO základnu ve Vrátkově, zda dle sdělení na ZM jdou náklady 
z rozpočtu městských lesů a kolik je v současnosti zaměstnanců základny. 
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Ing. Jedličková odpověděla, že mají samostatný účet, který je dotován z městských lesů, 
odkud se hradí náklady provozu a mezd. 
Bc. Nekolný doplnil, že personální zajištění je možné doložit a předat informace, dotace byla 
řešena na minulé mimořádně svolané radě města. 
Mgr. Janík sdělil, že měl být již zadán úkol a zatím se tak nestalo, žádá tedy o zadání úkolu. 
ÚKOL: Soupis personálního zabezpečení a nákladů na provoz EKO centra Vrátkov. 
Ing. Majer se dále zeptal, proč je u SŠMG o tolik vyšší rozpočet, dále upozornil na možnou 
chybu v příloze k bytovému hospodářství. 
Ing. Jedničková odpověděla, že je rozpočet vyšší kvůli zvýšení ceně energií a dodala, že 
přílohu prověří a případně opraví i pro materiály do ZM. 
Radní Charvát se dotázal, zda má SŠMG a MŠ oddělený plynoměr. 
Bc. Nekolný odpověděl, že zatím ještě ne, jedná se o přechodný stav. 
 
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. 39/2022 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
    
  zastupitelstvu města schválit rozpočet města Český Brod na rok 2022 ve znění přílohy, 
která je součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
4. Doporučení schválení střednědobého rozpočtového výhledu 2023-2025 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě dostupných informací a v souladu s platnými právními předpisy je předložen 
návrh na schválení střednědobého rozpočtového výhledu pro město Český Brod na rok 
2023-2025. 
 
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 
 
Mgr. Tomáš Klinecký předal slovo vedoucí finančního odboru Ing. Jedličkové, která shrnula 
informace z důvodové zprávy. Doplnila, že se jedná o výhled na 3 roky. Finanční výbor 
nehlasoval kvůli nízké účasti. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Janík doporučil, aby v komentáři bylo zvýrazněno, že se jedná o příjmy bez účelových 
dotací. 
 
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. 40/2022 
Rada města 
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I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod schválit střednědobý rozpočtový výhled na roky 2023-
2025 pro město Český Brod ve znění přílohy, která je součástí originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
5. Souhlas s přípravou a realizací investičních akcí 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Vzhledem k nástupu nového programovacího období a ke změnám dotačních podmínek v 
České republice plánujeme přípravu projektů, které zastupitelstvu předkládáme k 
odsouhlasení. 
 
Stezka kolem Kutilky - cyklostezka, která by vedla kolem areálu koupaliště a Kutilky a by 
pod mostem silnice I/12, nutno vypořádat majetkové vztahy, pozemky město nevlastní. 
 
Cyklostezka Klučovská 2. etapa - pokračování chodníku pro pěší a cyklisty od parkovitě 
P+R na Klučovské ulici, až po silnice Za drahou, veřejné osvětlení silnice za Drahou až k 
podjezdu pod tratí a převedení chodců bezpečným přechodem přes silnici Klučovská. 
 
Bezbariérový chodník, nový vodovod a oprava kanalizace v ul. Klučovská naproti P+R 
oprava stávající kanalizace, bezbariérové úpravy severní části chodníku Klučovská od 
Škvárovny po park na roku ulice Ruská. 
 
Nové komunikace v lokalitě Na Křemínku ( Na Křemínku, V Lánech, U Dráhy, Na Prutě) 
- po vybudování vodovodních řadů budou v ulici provádět práce plynaři a následně 
předpokládáme vybudování konečných povrchů v ulicích Na Křemínku, V Lánech, U Dráhy, 
Na Prutě. 
 
Rekonstrukce chodníku Školní a Bylanská - řešení bezbariérového chodníku, odvodnění, 
zeleně v ulicích Školní a Bylanská v Liblicích, na dílčí etapy. 
 
Rekonstrukce ulice Bedřicha Smetany - ulice měla návaznost a částečně byla řešena 
projektem rekonstrukce ulice Žižkova, existuje projekt na propojení vodovodních řadů v ulici 
Bedřicha Smetany a Jana Koziny, je nutné řešit stav chodníků, komunikace, parkování místo 
tříděného odpadu, zeleň. 
 
Oprava střechy čp. 70 - budova má 2 střechy, kterými neznámým způsobem zatéká a 
občas se v 1. patře objeví mokrý strop. Mezi střechami jsou umístěny nádoby zachycující 
vodu, které je nutno pravidelně kontrolovat a vylévat. Doporučujeme zajistit projekt na novou 
střechu. 
 
Vybudování bezbariérového přístupu do čp. 70 - budova městského úřadu je bariérová, 
což je alarmující. Navrhujeme zpracovat PD na bezbariérový přístup budovy. 
 
Oprava fasády čp. 1 - nejstarší budova ve městě je nemovitou kulturní památkou, 
navrhujeme zajistit přípravu na opravu fasády. 
 
Vybudování zázemí knihovny ve 3 NP čp. 1 - návrh na zpracování projektové 
dokumentace zpřístupnění podkroví této budovy.  
 
Hřiště v SOŠ Liblice - město má ve výpůjčce celý areál Střední odborné školy 
managementu a grafiky v Liblicích. Na pozemku se nachází původní fotbalové hřiště, které 
navrhujeme zmodernizovat, zajisti projekt na umělý povrch a pokusit se získat dotaci.                                      
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2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Propojení s projekty je v materiálech do zastupitelstva. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy. Dodala, že bylo konzultováno na poradě vedení a do ZM jde každá 
akce jako samostatný bod. Bc. Nekolný dodal, že je zpracováno dle metodiky Ministerstva 
vnitra, kdy každá akce musí být odsouhlasena ZM. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Ing. Majer sdělil, že v usnesení by mělo být jen souhlasit s přípravou a ne i s realizací – podá 
protinávrh. 
Bc. Nekolný odpověděl, že vše podléhá schválení ZM.  
Ing. Majer dodal, že nemůže souhlasit s něčím, co neví, kolik bude stát. Pokud nebude 
doplněný rozpočet akcí, nebude hlasovat. 
Mgr. Janík navrhuje aktualizaci manuálu. Odkazoval se na projekt Zvýšení kvality a 
efektivity, jehož součástí je i nadprojekt Projektové řízení, ze kterého bychom měli vycházet. 
Materiál bere jako přílohu k rozpočtu. 
JUDr. Marková a Mgr. Dočkalová se odvolávaly na metodiku Ministerstva vnitra, podle které 
jsou projekty předloženy ke schválení. 
Mgr. Klinecký nesouhlasil a doplnil, že když není hotová projektová dokumentace, 
nemůžeme žádat o dotace. 
Mgr. Dočkalová sdělila, že je jedná o „předkrok“ – následně musí být zařazeno do rozpočtu, 
což nyní nelze, chtěla proces zjednodušit, materiál je možné během roku doplňovat. 
Radní Charvát dodal, že se jedná o střednědobý plán, který se bude upravovat a kvůli 
urychlení práce by zůstal u stávajícího návrhu usnesení. 
Radní Kvasnička dodal, že metodický plán je zastaralý a s Mgr. Janíkem navrhli úkol. 
ÚKOL: Aktualizace metodického pokynu (plánu) a definice stavů. 
Mgr. Dočkalová sdělila, že v některých případech je potřeba souhlas hodně dopředu. 
Mgr. Janík navrhuje výměnu – místo „s realizací“ za „s projektovou činností“. Ještě dodal, že 
se za 3 roky nekonal žádný seminář zastupitelů. 
Dále probíhala diskuze k jednotlivým akcím. 
Radní Kvasnička apeluje na přijetí materiálu. 
Mgr. Majer podal protinávrh – „Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s 
přípravou následujících investičních akcí“. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém protinávrhu 
usnesení. 
 
Nepřijato (Pro: 2, Proti: 3, Zdržel se: 1). Protinávrh nebyl přijat. 
 
Mgr. Janík svůj protinávrh stáhl. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení v původním znění. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2) 
                                                                                                 Usnesení č. 41/2022 
Rada města 
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I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města souhlasit s přípravou a s realizací následujících investičních akcí: 
stezka kolem Kutilky, 
cyklostezka Klučovská 2. etapa, 
bezbariérový chodník, nový vodovod a oprava kanalizace v ul. Klučovská naproti parkovišti 
P+R, 
nové komunikace v lokalitě Na Křemínku (Na Křemínku, V Lánech, U Dráhy, Na Prutě),  
rekonstrukce chodníku Školní a Bylanská,  
rekonstrukce ulice Bedřicha Smetany,  
oprava střechy na budově čp. 70,  
vybudování bezbariérového přístupu do budovy čp. 70,  
oprava fasády budovy čp. 1,  
vybudování zázemí knihovny ve 3. NP budovy čp. 1,  
hřiště v areálu SOŠ Liblice. 
  
6. Souhlas se zadáním veřejné zakázky - Liblice, ul. Nová - oprava chodníků 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Za účelem zlepšení dopravní obslužnosti a zvýšení bezpečnosti chodců došlo ke zpracování 
projektové dokumentace na rekonstrukci dvou úseků Nové ulice v Liblicích. Tato je přílohou 
materiálu. Radě města je v souladu s vnitřní směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
předložen návrh na souhlas se zadáním veřejné zakázky na tuto akci, a to za podmínky 
jejího následného schválení zastupitelstvem města. Celkové předpokládané náklady 
realizace činí 1.573.642,268 Kč včetně DPH. Předpokládaná realizace je rok 2022 s 
odhadem délky průběhu rekonstrukce 3 měsíce. Materiál byl konzultován s JUDr. Markovou. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje souhlasit s vyhlášením veřejné zakázky. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Celkové předpokládané náklady realizace činí 1.573.642,268 Kč včetně DPH. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Klíčová oblast 3: Doprava, podoblast: 3.3 Nemotorová doprava, specifické cíle: 3.3.3 
Vybudovat bezbariérové chodníky a přechody pro chodce, 3.3.11 Zajistit průběžnou údržbu a 
opravu infrastruktury nemotorové dopravy (komunikace, osvětlení ad.). 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
V souladu. 
  
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Ing. Majer dodal, že ulice je v hrozném stavu, lidé parkují na zeleni. 
Mgr. Dočkalová sdělila, že situace v místě byla šetřena místní pochůzkou, projektová 
dokumentace je jen na chodníky. 
Bc. Nekolný navrhl, že problémy by vyřešila v ulici jednosměrka. 
Mgr. Klinecký podoktl, že všichni mají vjezd na dvůr, ale parkují v ulici. 
Ing. Majer nesouhlasil s jednosměrkou. 
Radní Kvasnička navrhl úkol. 
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ÚKOL: Prověřit, zda lze z ulice udělat jednosměrnou a uspořádat veřejné projednávání s 
občany v Liblicích a představit jim projektovou dokumentaci. Veřejné projednání bude 
spojené i s diskuzí o podnětech, které byly zaslány obyvateli Liblic – viz bod č. 37. 
 
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. 42/2022 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s vyhlášením veřejné zakázky na realizaci projektu "Liblice, ul. Nová - oprava chodníku", a 
to za podmínky schválení této investiční akce zastupitelstvem města. 
  
II.      pověřuje 
 
   odbor rozvoje nezbytným upřesněním zadání a zajištěním případných dodatečných 
informací k výše uvedené veřejné zakázce. 
  
III.      jmenuje 
 
   hodnotící komisi veřejné zakázky "Liblice, ul. Nová - oprava chodníků" ve složení: 
Členové: Bc. Jakub Nekolný, Ing. Šárka Jedličková, Mgr. Hana Dočkalová, Ladislav Sajver, 
Štěpán Korenec. 
Náhradníci: Mgr. Tomáš Klinecký, Ing. Lucie Tlamichová. 
  
7. Souhlas se zadáním veřejné zakázky - Celková rekonstrukce areálové TS a areálové 
rozvodny NN 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Za účelem zkvalitnění areálových elektroinstalací, navýšení kapacity dodávky elektrické 
energie pro celý areál bývalé nemocnice, modernizace rozvodny pro bezpečný provoz 
elektrické soustavy v areálu a uvedení rekonstruované části do souladu s platnými předpisy 
je radě města předložen tento materiál, který navazuje v druhé fázi na již proběhlou 
částečnou rekonstrukci. Celkové odhadované náklady realizace činí 4,2 mil. Kč bez DPH. 
Předpokládaným termínem realizace je rok 2022. Materiál, resp. smlouva o dílo byla 
konzultována s JUDr. Markovou. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje souhlasit s vyhlášením veřejné zakázky. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Celkové předpokládané náklady realizace činí 4,2 mil. Kč bez DPH. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Klíčová oblast 5: Zdravotnictví a sociální služby, podoblast 5.1 Zdravotnictví, specifické cíle 
5.1.4 Zlepšit prostředí v Nemocnici pro dlouhodobě nemocné, 5.1.5 Zlepšit kvalitu 
zdravotnických služeb v Nemocnici. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
V souladu.  
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Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Ing. Majer vznesl dotaz, že by chtěl znát celkové náklady nemocnice. 
Ing. Jedličková sdělila, že jsme vloni středisko nemocnice posílili o 2 miliony Kč. 
Mgr. Janík dodal, že pan tajemník nemá splněný úkol, který byl zadaný a jeho termín uplynul 
31. 1. 2022 – úprava šablon v harmonogramech projektů. 
 
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. 43/2022 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s vyhlášením veřejné zakázky na realizaci projektu "Celková rekonstrukce areálové TS a 
areálové rozvodny NN", a to za podmínky schválení této investiční akce zastupitelstvem 
města. 
  
II.      pověřuje 
 
   odbor rozvoje nezbytným upřesněním zadání a zajištěním případných dodatečných 
informací k výše uvedené veřejné zakázce. 
  
III.      jmenuje 
 
   hodnotící komisi veřejné zakázky "Celková rekonstrukce areálové TS a areálové rozvodny 
NN" ve složení: 
Členové: Mgr. Tomáš Klinecký, Ing. Šárka Jedličková, Mgr. Hana Dočkalová, Marie 
Přistoupilová, Štěpán Korenec. 
Náhradníci: Bc. Jakub Nekolný, Lenka Farkasová. 
  
8. Vyhodnocení VZ "RS - Servisní, montážní a revizní práce v oboru elektro pro 
budovy města Český Brod" 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě usn. č. 572/2021 ze dne 15. 12. 2021 byla vyhlášena VZ "Rámcová smlouva - 
Servisní, montážní a revizní práce v oboru elektro pro budovy města Český Brod".   
Vyhlášení: dne 21. 12. 2021, na profilu zadavatele: 
https://ezak.cesbrod.cz/contract_display_75.html a zároveň bylo osloveno 7 dodavatelů. 
Lhůta pro podání nabídek: dne 24. 1. 2022 do 10:00 hod. 
Ve lhůtě pro podání nabídek celkem přijato: 6 nabídek 
 
Vyhodnocení nabídek proběhlo dle základních hodnotících kritérií – ekonomická výhodnost 
nabídky stanovené zadávací dokumentací. 
Výsledek hodnocení nabídek: 
1.     Radovan Sus (IČO: 61876372)                        94,62 bodů 
2.     Heřman Kůs (IČO: 13998439                           72,16 bodů 
3.    JD Projekt s.r.o. (IČO: 24159883)                    72,08 bodů 
4.     LZ elektro s.r.o. (IČO: 05493170)                     53,00 bodů 
5.     Elmoz Czech, s.r.o. (IČO: 47544929)              49,33 bodů 

https://ezak.cesbrod.cz/contract_display_75.html
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6.     DURAN ELEKTRO s.r.o. (IČO: 02283166)    42,29 bodů 
 
Protokol o hodnocení nabídek je přílohou tohoto bodu. 
Nabídkové ceny vítězné nabídky dle dílčích hodnotících kritérií: 
Identifikace uchazeče: Radovan Sus, IČO: 61876372, Vrátkov 111, 282 01 
1. Elektromontážní práce a opravy – nabíd. cena v Kč/1 hod. práce (s DPH)        
363,- Kč s DPH  
2. Revizní práce (elektroinstalace) – nabíd. cena v Kč/1 hod. práce (s DPH)        
605,- Kč s DPH  
3. Revizní práce (elektrospotřebiče) – nabíd. cena v Kč/1 elektrospotřebič (s DPH)      
78,65 Kč s DPH 
  
Vítězný uchazeč byl dne 27. 1. 2022 vyzván k doplnění platného Osvědčení k činnosti 
provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu E2A - § 9 podle vyhlášky č. 
50/1978 Sb., v platném znění (platné min. 5 let). Uchazeč danou zkoušku dle doloženého 
čestného prohlášení v nabídce vykonal dne 13. 1. 2022, ale ještě neobdržel vydané 
osvědčení od zkušebního orgánu. Uchazeč doložil předchozí osvědčení s platností od 12. 1. 
2017 do 12. 1. 2022. Doložení platného osvědčení je podmínkou k uzavření rámcové 
smlouvy (viz usnesení). 
PodAktivita: Notes Link 
 
AKTUALIZACE K 31. 1. 2022: 
Uchazeč Radovan Sus (IČO: 61876372) doložil požadované platné Osvědčení k činnosti 
provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu E2A - § 9 podle vyhlášky č. 
50/1978 Sb., v platném znění (platné min. 5 let) - viz příloha bodu. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje souhlasit s uzavřením smlouvy s vítězným dodavatelem. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Tato plnění budou hrazena z rozpočtu města a ze střediska hospodářské činnosti BH. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Vyhlášeno dle Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu - III. kategorie. 
  
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Janík pochválil Ing. Kláru Mazákovou za zpracování. 
 
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. 44/2022 
Rada města 
 
I.      bere na vědomí 
 
   podané nabídky uchazečů v rámci veřejné zakázky "Rámcová smlouva – Servisní, 
montážní a revizní práce v oboru elektro pro budovy města Český Brod": 

notes:///C12579340049C17C/E78C42B1A2F1F62FC125749B00459145/36CE1034D7B9C6C7C12587A600469BD4
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- Elmoz Czech, s.r.o., IČO 47544929, Černoleská 2326, 256 01 Benešov, 
- JD Projekt s.r.o., IČO: 24159883, Dlouhá 196, 280 02 Veltruby, 
- Heřman Kůs, IČO: 13998439, Kaštanová 517, 250 90 Jirny, 
- LZ elektro s.r.o., IČO: 05493170, Českobrodská 96, Štolmíř, 282 01 Český Brod, 
- Radovan Sus, IČO: 61876372, Vrátkov 111, 282 01, 
- DURAN ELEKTRO s.r.o., IČO: 02283166, Jana Kouly 1349, 282 01 Český Brod. 
  
II.      určuje 
 
   vítěze veřejné zakázky "Rámcová smlouva – Servisní, montážní a revizní práce v oboru 
elektro pro budovy města Český Brod" uchazeče, Radovana Suse, IČO: 61876372, Vrátkov 
111, 282 01, s nabídkovou cenou: 
1. Elektromontážní práce a opravy – nabíd. cena v Kč/1 hod. práce (s DPH) - 363,- Kč s 
DPH,  
2. Revizní práce (elektroinstalace) – nabíd. cena v Kč/1 hod. práce (s DPH) - 605,- Kč s 
DPH,  
3. Revizní práce (elektrospotřebiče) – nabíd. cena v Kč/1 elektrospotřebič (s DPH) - 78,65 Kč 
s DPH.  
  
III.      souhlasí 
 
   s uzavřením rámcové smlouvy  v souladu s veřejnou zakázkou "Rámcová smlouva – 
Servisní, montážní a revizní práce v oboru elektro pro budovy města Český Brod" s vítězným 
dodavatelem, Radovanem Susem, IČO: 61876372. Návrh rámcové smlouvy je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
IV.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené rámcové smlouvy.  
  
9. Vyhodnocení veřejné zakázky - Rekonstrukce lesní cesty -  město Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod připravuje realizaci akce "Rekonstrukce lesní cesty - město Český Brod". 
V návaznosti na tuto akci a v souladu se stavebním zákonem byla připravena zadávací 
dokumentace na výběr dodavatele. 
Zastupitelstvo města Český Brod souhlasilo s realizací akce usnesením č. 123/2021 ze dne 
1. 12. 2021. 
Osloveno bylo 11 dodavatelů, nabídku podalo 9 společností. 
1. GREENAM s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00, Praha 8 - Karlín, IČO: 24193259, cena: 
3.875.000,- Kč bez DPH, 
2. Ridera Bohemia, a.s., 28. října 2092/216, 709 00 Ostrava, IČO: 26847833, cena: 
4.515.478,00,- Kč bez DPH, 
3. FRFOL s.r.o., Mírová 303/62, 417 72 Ledvice, IČO: 7070454, cena: 3.762.737,98,- Kč bez 
DPH, 
4. ZKP Kladno, s.r.o., Vinaře 669, 273 07 Vinaře, IČO: 47545445, cena: 4.320.786,22,- Kč 
bez DPH, 
5. Jan Březina, Bohouňovice I. č. p. 28, 280 02 Červené Pečky, IČO: 46395181, cena: 
4.583.900,60 Kč bez DPH, 
6. SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČO: 28447085, cena: 
5.350.000,00 Kč bez DPH, 
7. TANNACO, a.s., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady-Kluk, IČO: 61677272, cena: 3.942.170,28 
Kč bez DPH, 
8. Kaprálek Zdeněk, Tyršova 581,251 64 Mnichovice, IČO: 13279602, cena: 3.639.537,15 
Kč bez DPH,  
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9. Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice, IČO: 04046331, cena: 
3.766.666,- Kč bez DPH. 
 
Výběrová komise doporučuje radě města uzavřít smlouvu s fyzickou osobou - Zdeněk 
Kaprálek, Tyršova 581, Mnichovice 251 64, IČO: 13279602, s nabídkovou cenou 
3.639.537,15 Kč bez DPH. 
 
S ohledem na výzvu k doplnění cenové nabídky (lhůta pro doplnění je stanovena do 
28. 1., 8:00) bude materiál doplněn během 28. 1. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje uzavřít smlouvu s vítězným dodavatelem. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Dotace činí 90 % z uznatelných nákladů. 
Uznatelné náklady činí 3.639.537,15 Kč bez DPH. 
Dotace je 3.275.583,-  Kč bez DPH. 
Spoluúčast bude hrazena z rozpočtu městských lesů. 
DPH je uplatňováno na finančním úřadě. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Radní Charvát odchod 20:15 
 
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle 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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 45/2022 
Rada města 
 
I.      bere na vědomí 
 
   nabídky uchazečů o veřejnou zakázku "Rekonstrukce lesní cesty "Cesta Lásky": 
1. GREENAM s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00, Praha 8 - Karlín, IČO: 24193259, cena: 
3.875.000,- Kč bez DPH, 
2. Ridera Bohemia,a.s., 28.října 2092/216, 709 00 Ostrava, IČO: 26847833, cena: 
4.515.478,00,- Kč bez DPH, 
3. FRFOL s.r.o., Mírová 303/62, 417 72 Ledvice, IČO: 7070454, cena: 3.762.737,98,- Kč bez 
DPH, 
4. ZKP Kladno, s.r.o., Vinaře 669, 273 07 Vinaře, IČO: 47545445, cena: 4.320.786,22,- Kč 
bez DPH, 
5. Jan Březina, Bohouňovice I. č.p. 28, 280 02 Červené Pečky, IČO: 46395181, cena: 
4.583.900,60 Kč bez DPH, 
6. SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČO: 28447085, cena: 
5.350.000,00 Kč bez DPH, 
7. TANNACO,a.s., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady-Kluk, IČO: 61677272, cena: 3.942.170,28 
Kč bez DPH, 
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8. Kaprálek Zdeněk, Tyršova 581,251 64 Mnichovice, IČO: 13279602, cena: 3.639.537,15 
Kč bez DPH,  
9. Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice, IČO: 04046331, cena: 
3.766.666,- Kč bez DPH. 
 
II.      určuje 
 
   vítězem veřejné zakázky "Rekonstrukce lesní cesty "Cesta Lásky" fyzickou osobu - Zdeněk 
Kaprálek, Tyršova 581, Mnichovice 251 64, IČO: 13279602, s nabídkovou cenou 
3.639.537,15 Kč bez DPH. 
 
III.      souhlasí 
 
   s uzavřením smlouvy o dílo s fyzickou osobou - Zdeněk Kaprálek, Tyršova 581, 
Mnichovice 251 64, IČO: 13279602, s nabídkovou cenou 3.639.537,15 Kč bez DPH. 
  
IV.      pověřuje 
 
    starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo.  
  
10. Souhlas s přijetím finančního příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury 
na projekt "Český Brod, ul. Tuchorazská - Rekonstrukce chodníku - východní strana", 
s realizací projektu a vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele. 
 
Město Český Brod podalo žádost o finanční příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na projekt "Český Brod, ul. Tuchorazská - Rekonstrukce chodníku - východní 
strana". Projekt řeší chodníky od křižovatky ulic Tuchorazská a K Dolánkám až po křižovatku 
ulic Tuchorazská a Na Kutilce v celkové délce 391,2 m, podél silnice III/123 směr Tuchoraz. 
Cílem projektu je vybudovat bezpečný a bezbariérový chodník v trase stávajícího chodníku 
podél stávající zástavby. 
 
Projekt byl ze strany SFDI doporučen k financování s výší dotace 1.192.975,- Kč, celkové 
předpokládané náklady dle aktualizovaného rozpočtu činí 4.964.607,- Kč včetně DPH, 
spoluúčast bude v případě přijetí dotace hrazena z fondu infrastruktury. 
V rámci realizace projektu je třeba realizovat nový rozvod vody v blízkosti chodníku a 
vodovodní přípojky umístěné pod plánovaným chodníkem - předpokládané náklady 
6.600.000,- Kč včetně DPH. Dále bude třeba provést opravu stávající kanalizace. 
Předpokládané náklady na opravu kanalizace nejsou vyčísleny. Tyto náklady budou v 
případě souhlasu s realizací akce hrazeny z vodohospodářského fondu.  
Odbor rozvoje připravil vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na vybudování nových 
chodníků, vodovodního řadu včetně přípojek a opravu kanalizace v nejnutnějším rozsahu. 
Předpokládaná cena 12 mil Kč včetně DPH. Realizaci je třeba vzhledem k dotačním 
podmínkám SFDI  do konce roku 2022. Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky bude 
podmíněno souhlasem zastupitelstva s realizací projektu "Český Brod, ul. Tuchorazská - 
rekonstrukce chodníku - východní strana, výstavba vodovodního řadu včetně přípojek a 
oprava kanalizace". 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Souhlasit s přijetím dotace z rozpočtu SFDI a souhlasit s realizací projektu v navrženém 
rozsahu a s vyhlášením veřejné zakázky. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Předpokládané náklady na vybudování chodníků 4.964.607,- Kč včetně DPH, dotace 
1.192.975,- Kč, spoluúčast ve výši 3.771.632 Kč bude hrazena z fondu komunikací. 
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Předpokládané náklady na vybudování vodovodního řadu a přípojek ve výši 6,6 mil. Kč 
včetně DPH budou hrazeny z vodohospodářského fondu. 
Náklady na opravu kanalizace budou hrazeny z vodohospodářského fondu.. 
 
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 
  
Radní Charvát příchod 20:19 
 
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy. Bc. Nekolný doplnil, že rozhodnutí udělalo město. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Ing. Majer se zeptal, co bude s dešťovou vodou, aby nebyly ohroženy okolní domy, dále, že 
je potřeba dotáhnout projekt. 
Mgr. Dočkalová odpověděla, že projekt nemůže řešit novou přípojku, část dešťové vody 
odvede zeleň a část bude odvedena v rámci přepadu do kanalizace. 
Ing. Majer dodal, že v dokumentaci není projekt na kanalizaci, nejsou zahrnuty náklady a 
považuje projekt za nepřipravený. 
Mgr. Dočkalová odpověděla, že zpracovatel projekt vytvořil dle metodiky a dle uznatelných a 
neuznatelných nákladů u dotace. 
 
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. 46/2022 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s přijetím dotace ve výši 1.192.975 Kč z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na 
projekt "Český Brod, ul. Tuchorazská - rekonstrukce chodníku - východní strana". 
 
II.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města souhlasit s realizací projektu "Český Brod, ul. Tuchorazská - 
rekonstrukce chodníku - východní strana, výstavba vodovodního řadu včetně přípojek a 
oprava kanalizace".  
  
III.      souhlasí 
 
   s vyhlášením podlimitní veřejné zakázky na zhotovitele projektu za podmínky, že 
zastupitelstvo města bude souhlasit s realizací celého projektu. 
  
IV.      jmenuje 
 
   hodnotící komisi ve složení: 
Bc. Jakub Nekolný, starosta města, 
Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí OR, 
Ing. Šárka Jedličková, vedoucí FO, 
Ladislav Sajver, investiční technik OR, 
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Lenka Farkasová, projektový manažer OR. 
 
Náhradníci: 
Mgr. Tomáš Klinecký, místostarosta města, 
Ing. Lucie Tlamichová, projektový manažer OR, 
Ing. Aleš Kašpar, tajemník MěÚ, 
Ing. Petr Čermák, investiční technik OR. 
  
V.      pověřuje 
 
   odbor rozvoje nezbytným upřesněním zadávací dokumentace a zajištěním případných 
dodatečných informací k výše uvedené veřejné zakázce. 
  
VI.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
SFDI na výstavbu chodníku v ulici Tuchorazská. 
  
11. Rekonstrukce části chodníků v ulici Tyršova, Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod má zájem zrekonstruovat část chodníku v ulici Tyršova od výjezdu HZS, 
podél budovy sokolovny, až k přechodu přes ulici Kollárova. Celkové předpokládané náklady 
činí 1.437.500,-Kč. 
Na tuto akci byla podána žádost o dotaci do 8. výzvy z programu IROP - Bezpečnost 01 
MAS Pošembeří . Termín realizace předložených projektů je do 30. 06. 2023. Jedná se o 
rekonstrukci část chodníku v ulici Tyršova od výjezdu HZS, podél budovy sokolovny, až k 
přechodu přes ulici Kollárova, rekonstrukce VO  a sadové úpravy po délce celé ulice 
Tyršova.  
V průběhu měsíce března by mělo dojít k vyhodnocení projektů podaných na MAS 
Pošembeří. 
Předpokládané náklady projektu činí 1.437.500 Kč s DPH. 
Výše předpokládané dotace je 1.365.625- Kč s DPH. 
Na projekt je zpracovaná PD, vydané stavební povolení s nabytím právní moci.   
   
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
V případě získání dotace: 
Předpokládané náklady projektu činí 1.437.500 Kč s DPH. 
Výše předpokládané dotace je 1.365.625- Kč s DPH. 
Spoluúčast města 71.875,- Kč s DPH. 
 
V případě nepodpoření žádosti o dotaci budou náklady v plné výši hrazeny z rozpočtu města 
Český Brod. 
 
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 
  
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
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Ing. Majer dodal, že by realizoval i bez dotace. 
Mgr. Dočkalová doplnila, že je nutné si říct, zda akci budeme realizovat, i když dotaci 
nedostaneme. 
Ing. Majer navrhl připravit veřejnou zakázku, vyhlásil by ji a pak se uvidí, zda dotace vyjde. 
 
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. 47/2022 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s realizací akce Rekonstrukce části chodníků v ulici Tyršova. 
  
II.     doporučuje 
 
   zastupitelstvu města souhlasit s realizací akce Rekonstrukce části chodníků v ulici 
Tyršova. 
  
12. Oprava místní komunikace, ul. Za Rybníkem 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod má zájem opravit místní komunikaci ul. Za Rybníkem v části obce Štolmíř. 
Celkové předpokládané náklady činí 2.700.000 Kč. 
V prosinci 2021 byla podána žádost o dotaci do dotačního titulu vyhlašovaného MMR - 
"Podpora obnovy místních komunikací". Tento dotační titul je zaměřen na všechny 
konstrukční vrstvy vozovek a krajnic. 
Cílem projektu je "Oprava místní komunikace, ul. Za Rybníkem". V místě nově navrhované 
autobusové zastávky komunikace Českobrodská se jedná o novou stavbu. 
Vznikne obousměrná komunikace. Konstrukce vozovky je navržena dle provedené 
diagnostiky vozovky. V rámci rekonstrukce bude provedena recyklace vrstvy vozovky v 
tloušťce 150 mm za studena na místě s přídavkem cementu a asfaltové emulze. Poté se 
provede nástřik povrchu spojovacím postřikem kationaktivní emulze. Následně se provede 
pokládka obrusné vrstvy krytu v tloušťce cca 60 mm z asfaltové směsi typu asfaltový beton 
ACO 11 70/100.  
Nově vzniklá komunikace bude v délce 372 m. Více v přiložené technické zprávě. 
V rámci stavby je navrženo přesunutí současné autobusové zastávky (směr Český Brod), z 
prostoru křižovatky Za Rybníkem a Českobrodská za její rozjezd. V rámci realizace projektu 
musí být vybudován i přístup k přilehlé autobusové zastávce, který je neuznatelným 
nákladem.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
V případě získání dotace: 
Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu činí 2.400.000 Kč s DPH. 
Výše dotace max. 70 % z uznatelných nákladů. 
Neuznatelné náklady na vybudování chodníků k autobusové zastávce činí 300.000 Kč s 
DPH. 
V případě nepodpoření žádosti o dotaci budou náklady v plné výši hrazeny z rozpočtu města 
Český Brod. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
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Zajistit průběžnou údržbu a opravu infrastruktury veřejné dopravy (komunikace, osvětlení 
atd.) 3.2.5. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy. Doplnila, že je nutný souhlas od zastupitelstva města. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bc. Nekolný dodal, že by realizoval jen za předpokladu získání dotace. 
Radní Kvasnička sdělil, že jako radní pro místní části je pro realizaci i bez dotace. 
Mgr. Dočkalová dodala, že vznikl problém s autobusovou zastávkou a musí být stavební 
povolení, které půjde na Krajský úřad a je zde možnost odvolání.  
Mgr. Janík upozornil, že pokud by měla být dotace, mělo by být ve znění usnesení. 
Mgr. Dočkalová odpověděla, že se jedná jen o přípravnou akci, nejdříve musí být schváleno 
rozpočtové opatření. 
 
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. 48/2022 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s realizací akce Oprava místní komunikace, ul. Za Rybníkem. 
  
II.     doporučuje 
 
   zastupitelstvu města souhlasit s realizací akce Oprava místní komunikace, ul. Za 
Rybníkem.  
  
13. Prodej části pozemku Klučovská ul. (Dvojčata ČB, s.r.o.) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Odboru rozvoje byla doručena žádost o narovnání vlastnických vztahů u pozemku kolem 2 
nových bytových domů v ulici Klučovská. Vlastníkem pozemku č. 722/2 je společnost 
Dvojčata ČB, s. r. o., IČO: 05851297, zastoupena jednatelem Ing. Kosíkem. Při zaměření 
pozemku bylo zjištěno, že plot netvoří hranici pozemku. Vlastník pozemku má zájem tento 
stav narovnat. 
Nabízí následující: 
1) směna - na základě geodetického zaměření nabízejí směnu části pozemku č. 722/1 o 
výměře 6 m2 (pozemek ve vlastnictví města Český Brod) za část pozemku KN p. č. 722/6 o 
výměře 23 m2. Část pozemku č. 722/6 se nachází před pozemkem č. 722/2, pozemek č. 
722/1 tvoří pozemek parkoviště. Směnu pozemků projednalo zastupitelstvo města na jednání 
dne 1. 12. 2021 usnesením č. 120/2021 souhlasilo s uzavřením Smlouvy směnné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2) odkup části pozemku č. 709/5 o výměře cca 113 m2 od města Český Brod. Tato část 
pozemku se nachází v zadní části areálu. Celý areál byl chybně zaplocen předchozím 
majitelem. 
Jedná se o část pozemku v zadní části areálu a to KN p. č. 709/5 oddělenou geometrickým 
plánem č. 2336- 91/2021 vyhotoveného Ing. Milošem Němcem a označena jako pozemek č. 
709/29 o výměře 114 m2. 
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Rada města na jednání k bodu 2) dne 5. 1. 2022 přijala usnesení č.  5/2022 a vyhlásila 
záměr na prodej části pozemku za cenu 1.300 Kč/m2. Záměr je na úřední desce vyvěšen 7. - 
25. 1. 2022. Zatím nebyly přijaty žádné námitky ani připomínky. 
Nyní předkládáme Kupní smlouvu, která byla odsouhlasena JUDr. Markovou i Ing. Kosíkem, 
který zastupuje Dvojčata ČB, s.r.o. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Kupní cena bude příjmem do rozpočtu města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Jedná se o narovnání vlastnických vztahů. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Radní Charvát odchod 20:50 
 
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle 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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 49/2022 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy týkající se prodeje části 
pozemku KN p. č. 709/5 v obci a k. ú. Český Brod, oddělené geometrickým plánem č. 2336- 
91/2021, vyhotoveným Ing. Milošem Němcem, a označené jako pozemek p. č. 709/29, o 
výměře 114 m2, za cenu 1.300 Kč/m2, do vlastnictví společnosti Dvojčata ČB, s. r. o., IČO: 
05851297, z vlastnictví města Český Brod. Návrh kupní smlouvy je přílohou originálu zápisu 
k tomuto usnesení. 
  
II.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše 
uvedené kupní smlouvy. 
  
14. Darovací smlouva na movitý majetek - Dobrovolný svazek obcí Český Brod - 
Doubravčice 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Předkládáme RM k souhlasu darovací smlouvu mezi Městem Český Brod a Dobrovolným 
svazkem obcí Český Brod - Doubravčice, na převod majetku pořízeného v rámci realizace 
projektu Sdílené radosti a strasti škol III.  
Níže vysvětlení situace Ing. Jiřinou Soukupovou: 
"K 31. 12. 2021 byly ukončeny aktivity projektu podpořeného z Operačního programu 
Výzkum, vývoj, vzdělávání na realizaci projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, který 
realizovalo město Český Brod v partnerství s Regionem Pošembeří od 1. 1. 2018.  Vzhledem 
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ke svému charakteru není u projektu požadována udržitelnost. Na základě usnesení Řídícího 
výboru MAP ORP Český Brod byl regionální radou Středočeského kraje potvrzen DSO 
Český Brod – Doubravčice jako nositel pokračovacího projektu Vzkvétání škol 
Českobrodska. Hlavními aktivitami projektu je pokračování spolupráce mezi MŠ a ZŠ ve 
správním obvodu ORP Český Brod a aktualizace dokumentu místní akční plán výchovy a 
vzdělávání v tomto území a to v období od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2023, což je maximálně 
možná doba stanovená výzvou. Žádost o podporu projektu z Operačního programu Výzkum, 
vývoj, vzdělávání byla dne 25. 11. 2021 doporučena k financování Hodnotící komisí MŠMT v 
celkové maximálně možné výši 95 % z částky 2 578 998,80 Kč, o čemž byl DSO informován 
14. 12. 2021. V současné době se připravuje rozhodnutí o přidělení dotace, přičemž výdaje 
jsou uznatelné od 1. 1. 2022.  Dle bodu 8) článku VII. Stanov DSO je k přijmutí dotace nutný 
souhlas obou členů DSO, který uděluje zastupitelstvo členské obce. Realizaci projektu 
budou zajišťovat pracovnice DSO, které byly do konce roku 2021 členkami původního 
realizačního týmu (Soukupová, Svěcená, Vraj) a zároveň zaměstnankyněmi města Český 
Brod. Vzhledem ke skutečnosti, že DSO nevlastní žádný majetek, navrhujeme, aby město 
DSO darovalo pro realizaci projektu část vybavení, které bylo nakoupeno z dotačních 
prostředků minulých projektů. Obdobně tak učinila i o.p.s Region Pošembeří."     
Seznam darovaného majetku vč. pořizovacích cen je nedílnou přílohou darovací smlouvy. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM doporučit ZM souhlasit s uzavřením darovací smlouvy.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nejsou. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
V souladu se Strategickým plánem města Český Brod do r. 2022 
8.5.3 Realizovat společné projekty v oblasti vzdělávání 
8.5.5 Zabezpečit pracovní setkávání vedení škol a školských zařízení a zástupců města k 
řešení otázek vzdělávání ve městě a okolí. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Radní Charvát příchod 20:55  
 
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
JUDr. Marková sdělila, že bylo řešeno s Ing. Soukupovou, bod jde i na zastupitelstvo města, 
městu odpadnou náklady za zpracování znaleckých posudků. 
Bc. Nekolný doplnil, že byly hrazeny náklady na DSO, proto byl předtím projekt přímo pod 
DSO. 
Ing. Majer se dotázal, zda bychom neměli majetek prodat. 
Bc. Nekolný odpověděl, že město majetek nepořizovalo z vlastních nákladů, ale přímo z 
projektu. 
 
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. 50/2022 
Rada města 
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I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením darovací smlouvy na movitý majetek podle 
přílohy smlouvy mezi městem Český Brod a Dobrovolným svazkem obcí Český Brod - 
Doubravčice, se sídlem nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod, IČO: 09748989. Návrh 
darovací smlouvy je přílohou k originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
15. Český Brod, Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská, č. p. 885 - Dodatek č. 3 k SoD 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dne 10. 12. 2020 byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace 
DÚR+DSP+DPS akce" Český Brod, Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská, č. p. 885 - 
Projektová dokumentace" s firmou Grebner - projektová a inženýrská kancelář, Jeseniova 
1196/52, 130 00 Praha 3, IČO: 25076655, DIČ: CZ25076655. Dne 3. 5. 2021 byl uzavřen 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování PD a dne 23. 8. 2021 byl uzavřen Dodatek č. 2 k 
SoD.  
Během zpracování projektové dokumentace byly zjištěny další skutečnosti a okolnosti, které 
vedou ke změně obsahu a objemu předmětu díla.  
Jedná se o zpracování: 
- vybavení interiéru s podrobnou specifikací všech zařízení a materiálů v prostorech: vstupní 
haly, včetně recepce, ostatních společných prostor, chodeb, veřejného vstupu do tělocvičny, 
šaten žáků, šaten k tělocvičně,  
  respiria, kroužků družiny, školního klubu, kolárny a šatny zaměstnanců, zázemí školníka, 
úklidové místnosti a veškerých sociálních zázemí, 
- součástí dokumentace bude i rozmístění prvků vybavení, výkresy atypických prvků, 
- odpovídající soupisy prací a dodávek a kontrolní rozpočty dle členění PD, 
- výkon autorského dozoru, 
- součástí dokumentace není specifikace IT vybavení a AV techniky. 
Projekční kancelář zaslala cenovou nabídku na práce potřebné ke zdárnému pokračování 
projekčních prací.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme souhlasit s uzavřením Dodatku č. 3 k SoD.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Dodatkem č. 3 k SoD se cena díla navyšuje o 90.000,00 Kč bez DPH (o 108.900,00 Kč vč. 
DPH 21 %). Projekt bude financován z rozpočtu města.  
Zároveň byla poskytnuta dotace ze Středočeského kraje ve výši 1.575.000,00 Kč na úhradu 
části zpracování PD. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle 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. 51/2022 
Rada města 
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I.      souhlasí 
 
   s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 202000281/OR, na akci "Český Brod, 
Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská č. p. 885 - Projektová dokumentace", se společností 
GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s.r.o., Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 
3, IČO: 25076655. Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku.  
  
16. Smlouva o bezúplatném převodu vodovodního řadu od Penny Marketu na parc. č. 
708/34, parc. č. 919/7, parc. č. 708/3, parc. č. 2011 a parc. č. 2013 a parc. č. 2012, k. ú. 
Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V roce 2000 - 2001 v rámci výstavby supermarketu Diskont Plus byl vybudován i vodovodní 
řad a vodovodní přípojka pro tento objekt. Vodovodní řad se nachází v pozemcích parc. č. 
708/34, k. ú. Český Brod ve vlastnictví společnosti Trei Real Estate Czech Republic s.r.o. a v 
pozemcích parc. č. 919/7, 708/3, 2011 a 2013, k. ú. Český Brod ve vlastnictví města Český 
Brod a parc. č. 2012, k. ú. Český Brod ve vlastnictví Středočeského kraje.  
 
Pro narovnání majetkových vztahů a provozování vodovodní sítě bylo na jednáních se 
zástupci majitele Penny Marketu (dříve DISKONT-PLUS), firmou Trei Real Estate Czech 
Republic s.r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 25708261 
dohodnuto, že dojde k převodu vodovodního řadu do vlastnictví města Český Brod a 
provozování provozovatelem VH majetku města Český Brod, firmou 1. SčV, a.s. Zároveň si 
město Český Brod nechalo zpracovat znalecký posudek o ceně převáděného vodovodního 
řadu, jako podkladu pro tyto jednání a vyrovnání. Smlouva o bezúplatném převodu 
vodovodního řadu je přílohou tohoto materiálu RM.  
 
Vodovodní přípojka pro Penny Market zůstává v majetku vlastníka Penny Marketu, firmy Trei 
Real Estate Czech Republic s.r.o. Pro obě části vodovodní sítě je nutné dále uzavřít 
Smlouvy o věcném břemeni, které jsou také přílohami tohoto materiálu RM.  
 
Obdobně bude nutné vypořádat i inženýrské sítě s vlastníkem prodejny LIDL Český Brod.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje radě města doporučit zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením 
uvedené smlouvy. 
Odbor rozvoje doporučuje radě města odsouhlasit podpis Smluv o věcných břemenech na 
vodovodní řad a vodovodní přípojku k Penny Marketu v rámci vzájemného vlastnictví 
pozemků a vodovodní sítě.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Žádné, bezúplatný převod. Věcná břemena budou vzájemně uhrazena ve výši 500,- Kč bez 
DPH.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Vybudovat nové, vyměnit a opravit stávající technicky nevyhovující vodovodní sítě. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní. 
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Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Klinecký navrhl doplnit do znění usnesení čísla smluv. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu znění 
usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 52/2022 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vodovodního 
řadu Penny Marketu na pozemcích parc. č. 708/34, parc. č. 919/7, parc. č. 708/3, parc. č. 
2011 a parc. č. 2013 a parc. č. 2012, k. ú. Český Brod z vlastnictví majitele Penny Marketu, 
společnosti Trei Real Estate Czech Republic s.r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 
8 - Karlín, IČO: 25708261, do vlastnictví města Český Brod, IČO: 00235334. Návrh smlouvy 
je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II.      souhlasí 
 
   souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene - přípojka pro prodejnu Penny 
Market s. r. o. na parc. č. 708/4 a smlouvy o zřízení věcného břemene - vodovodní řad pro 
prodejnu Penny Market, s.r.o. na parc. č. 708/4 se společností Trei Real Estate Czech 
Republic s.r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 25708261. Návrhy 
smluv jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
III.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených smluv o zřízení věcných 
břemen. 
  
17. Energie AG Kolín a. s. - dodávka tepelné energie od 1. 2. 2022 
 
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.  
Původní cena do 31. 12. 2021 cena byla 550 Kč bez DPH/GJ, nová cena dle cenového 
ujednání od 1. 1. 2022 byla stanovena na 590 Kč bez DPH/GJ. Zástupce společnosti 
Energie AG Kolín a. s. pan Hladík osobně navštívil vedení města a informoval ho, že 
dodavatel plynu, se kterým měla společnost Energie AG Kolín a. s. uzavřenu smlouvu na 
dodávku plynu, zkrachoval a ke dni 15. 1. 2022 ukončil smluvní vztah na dodávky zemního 
plynu. Nová smlouva je dle informací zástupce společnosti navýšena o více než 300 %, pro 
město Český Brod se cena oproti roku 2021 navyšuje o 34,63 % na částku 790 Kč bez 
DPH/GJ. 
 
Předkládáme k projednání nová cenová ujednání, která budou platná od 1. 2. 2022. Cenová 
ujednání jsou přílohou č. 3 ke kupním smlouvám č. 201500023 (12/05) a č. 201000022 
(12/02). 
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U objektu Žižkova č. p. 507, Český Brod nyní dochází k přepisu odběrných míst na nové 
provozovatele - ZŠ Žitomířská, Žitomířská č. p. 885, Základní škola a praktická škola Český 
Brod. Po přepisu těchto OM bude aktualizován seznam odběrných míst. 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor OR doporučuje s cenovým ujednáním souhlasit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy. Doplnila, že došlo k mimořádnému navýšení ceny zhruba o 35 %. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Ing. Majer sdělil, že mu nová cena přijde vysoká. 
JUDr. Marková doplnila, že smlouva je na dobu neurčitou a ceník je vždy na aktuální rok. 
Ing. Majer dodal, že by měli předložit normovaný výpočet, jak k ceně došli. 
Bc. Nekolný souhlasil, navrhl požadovat kalkulaci a bod stáhnout. 
JUDr. Marková upozornila, že dodávka je již od 1. 2. 2022, tudíž nelze schválit zpětně. Dále 
by upravila usnesení a omezila by časově. 
Bc. Nekolný doplnil, že úprava v usnesení bude podmínka doložení kalkulace ceny do 28. 2. 
2022 a platnost cenového ujednání do 30. 6. 2022. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém doplněném 
návrhu usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 53/2022 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   za podmínky doložení kalkulace ceny tepla v termínu do 28. 2. 2022 s cenovým ujednáním 
na dodávku a odběr tepelné energie od dodavatele Energie AG Kolín a. s., IČO: 47538457, 
platným od 1. 2. 2022. Cenové ujednání je přílohou kupní smlouvy č. 201000022 a č. 
201500023. Platnost ujednání bude do 30. 6. 2022. 
  
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených cenových ujednání za 
podmínky doložení kalkulace ceny tepla. 
  
18. Revokace usnesení č. 587/2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
RM dne 15. 12. 2021 usnesením č. 587/2021 souhlasila s uzavřením dodatku k nájemní 
smlouvě č. S-0006/ŠKSPO/2020 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
IČO: 04084063 Notes Link. Jedná se o dodatek k nájemní smlouvě na pronájem nebytových 
prostor pro umístění telekomunikačních zařízení v areálu SŠMG Liblice. Dodatek ke smlouvě 
byl podle usnesení vyhotoven a zaslán protistraně. Zástupce nájemce se ozval s tím, že 
společnost změnila název v České telekomunikační infrastruktury a.s., se sídlem Olšanská 
268/6, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČO: 04084063 na CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 

notes:///C1257E4D002B7D3A/751488704FF8F58CC1257DAC00373074/5D866580A5AD4DD0C12587A70054C322
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2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063. Po dohodě s právničkou města 
předkládáme RM revokaci usnesení v bodě společnosti CETIN, v usnesení RM souhlasila 
zároveň s uzavřením dodatků na všechny nájemní smlouvy na pronájem bytů v areálu 
SŠMG Liblice. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM revokovat usnesení a to v části, ve které byla schválena nájemní 
smlouva mezi Českou telekomunikační infrastrukturou  IČO: 04084063 a městem 
Český Brod, v ostatním je toto usnesení beze změn. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nejsou. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle 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. 54/2022 
Rada města 
 
I.      revokuje 
 
   usnesení č. 587/2021 a to v části, ve které byl schválen dodatek k nájemní smlouvě 
mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura,  IČO: 04084063, a městem 
Český Brod. V ostatním zůstává toto usnesení beze změn. 
  
II.      schvaluje 
 
   dodatek k nájemní smlouvě mezi CETIN a. s., se sídlem Českomoravská 5210/19, Libeň, 
190 00, Praha 9, IČO: 04084063 a městem Český Brod. Návrh dodatku je přílohou k 
originálu k tomuto usnesení. 
  
III.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku k nájemní 
smlouvě. 
  
19. Studie proveditelnosti zajištění zásobování pitnou vodou města Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Odbor rozvoje města Český Brod zadal společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 
zpracování studie proveditelnosti „Zajištění zásobování pitnou vodou ve vazbě na udržitelný 
rozvoj města Český Brod“. Závěry a doporučení ze studie poslouží městu Český Brod při 
rozhodování o způsobu zásobování pitnou vodou v rámci jeho dalšího rozvoje. Zvolená a 
následně přijatá koncepce má význam pro plánování účelného nakládání s obecními 
investičními prostředky do zmíněné problematiky.  
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Předmětem studie proveditelnosti je základní posouzení doplnění zdrojů vodárenského 
systému města Český Brod. Jedná se o analýzu vodárenského systému, která pojmenuje 
pojmy, definuje problémy, navrhne a posoudí možná technická opatření. Cílem je návrh 
vhodného doplnění zdrojů tak, aby bylo i do budoucna zajištěno zásobení vodou města 
Český Brod v potřebném množství a kvalitě. Studie zahrnovala některá předběžná vyjádření 
dotčených orgánů a dále i orientační finanční náklady jednotlivých variant:   
  
Varianta I. Posílení zásobování z místních zdrojů  
Uvedená opatření zajistí pokrytí současné potřeby pitné vody města Český Brod, tj. cca 6 
900 obyvatel. Požadovaná vydatnost nových zdrojů odpovídá výhledové potřebě vody, tj. 
výhledovému počtu 11 000 obyvatel.  
Rozšíření prameniště vyžaduje vyvrtání dvou nových vrtů se záplášťovými sondami o 
hloubce cca 80 m, které budou situovány do vydatných puklinových pásem v rámci 
permokarbonských vrstev blanické brázdy.  
V souladu se stanoviskem Státního zdravotního ústavu vyžaduje další rozšíření prameniště 
Zahrady výstavbu nové úpravny vody pro snížení tvrdosti vody bez použití fosforečnanů.  
 
Varianta II. Posílení zásobování ze skupinového vodovodu Nymburk 
V současné době nelze s ohledem na zásobované oblasti a s předpokladem dalšího rozvoje 
VaK Nymburk, a.s. v oblasti provozování přislíbit navýšení odběru vody pro Český Brod“.  
 
Varianta III. Posílení zásobování ze skupinového vodovodu JEKOZ  
Případnou realizaci záměru lze očekávat nejdříve v letech 2030 – 2035. Možnost posílení 
zásobování Českého Brodu ze skupinového vodovodu JEKOZ je tedy podmíněna výstavbou 
přiváděcího řadu ze štolového přivaděče do Říčan a dále napojením skupinového vodovodu 
JEKOZ na Říčany.  
Majetkoprávní poměry v lokalitě umožňují výstavbu přivaděče VDJ Kostelec – prameniště 
Vrátkov výhradně na obecních pozemcích nebo na pozemcích ve vlastnictví veřejných 
institucí.  
 
Varianta IV. Posílení zásobování z ÚV Káraný (Čelákovice a Mochov)  
V rámci této studie je uvažováno s výstavbou přiváděcího řadu do Českého Brodu v nejkratší 
trase, tj. umístěním odběrného místa v blízkosti obce Mochov. Tato varianta vyžaduje 
výstavbu nového vodojemu u obce Mochov, Majetkoprávní poměry v lokalitě umožňují 
výstavbu VDJ Mochov a přivaděče VDJ Mochov – VDJ Na Vrších výhradně na obecních 
pozemcích nebo na pozemcích ve vlastnictví veřejných institucí.  
Dle dostupných informací tyto obce mají dlouhodobý problém se zásobami vody v místních 
podzemních zdrojích. V případě vhodného navýšení velikosti akumulace nové návrhového 
VDJ Mochov umožňuje uvedené řešení přímé napojení obce Vyšehořovice na přiváděcí řad 
VDJ Mochov – VDJ Na Vrších.  
 
Varianta V. Posílení zásobování ze skupinového vodovodu Škvorec  
Aktuálně je v přípravě dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, která řeší zkapacitnění 
vodovodu Úval a navýšení odběru pro škvorecký vodovod. Předpokládané zahájení 
realizace této stavby je v roce 2022 (závisí na získání dotačních prostředků).  
Majetkoprávní poměry v lokalitě umožňují výstavbu VDJ Rostoklaty a přivaděče Břežany II – 
VDJ Na Vrších výhradně na obecních pozemcích nebo na pozemcích ve vlastnictví 
veřejných institucí.  
 
Varianta VI. Posílení zásobování z vodovodu Úvaly  
V současnosti je v přípravě dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, která řeší 
zkapacitnění vodovodního systému s předpokládaným zahájením realizace v roce 2022 
(závisí na získání dotačních prostředků).  
 
Navrhovaný další postup  
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Definitivní výběr vhodné varianty pro posílení zdrojů pitné vody města Český Brod 
doporučujeme provést za základě těchto doplňujících informací a podkladů:  
• Poloprovozní testy technologie nové úpravny vody (nanofiltrace resp. reverzní osmóza) v 
reálných podmínkách. Tyto testy by měly potvrdit funkčnost membrány pro daný účel tj. 
snižování tvrdosti jímané vody a dále by se měla potvrdit návrhová výtěžnost membrán. 
Výtěžnost má zásadní vliv na cenu zařízení a množství a kvalitu odpadní vody. V rámci 
poloprovozních testů bude nutné předjednat na příslušném povodí kvalitu a množství 
vypouštěné odpadní vody.  
• Geofyzikální průzkum lokality prameniště Zahrady s návrhem umístění nových vrtů a 
navazující hydrogeologický průzkum, v rámci kterého budou provedeny dlouhodobé 
hydrodynamické zkoušky, odběry vzorků a zjištění kvality jímané podzemní vody, posouzení 
a návrh úpravy ochranných pásem jímacího území.  
• Projednání a upřesnění podmínek pro posílení zásobování města Český Brod z 
navazujících skupinových vodovodů s jejich vlastníky: o Varianta III. – posílení zásobování 
ze skupinového vodovodu JEKOZ  
o Varianta IV. – posílení zásobování z ÚV Káraný (Čelákovice a Mochov)  
o Varianta V. – posílení zásobování ze skupinového vodovodu Škvorec a Varianta VI. – 
posílení zásobování z vodovodu Úvaly  
 
Projednání možné spolupráce na přípravě společného záměru, který bude spočívat v 
připojení města Říčany, skupinového vodovodu JEKOZ a města Český Brod na vodárenskou 
soustavu Střední Čechy (VSSČ).  
V roce 2021 byla dokončena studie „ZAJIŠTĚNÍ ZABEZPEČENOSTI DODÁVKY VODY 
PRO ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE V RÁMCI PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI“ 
[15]. Jedním z hlavních cílů této studie bylo posouzení a návrh možného rozšíření VSSČ na 
území středočeského kraje. Rozšíření VSSČ je uvažováno o oblasti, ve kterých je třeba 
zajistit posílení zásobení s ohledem na místní nekvalitní nebo nekapacitní zdroje vody. V této 
koncepční studii [15] je uvažováno s výhledovým připojením, resp. rezervou ve štolovém 
přivaděči pro pokrytí deficitu zdrojů jak města Říčany, obcí zásobených ze skupinového 
vodovodu JEKOZ, tak i města Český Brod.  
Projednání podmínek odběru a umístění odběrného místa pro město Český Brod. Projednání 
možné spolupráce obcí po trase navrhovaného přiváděcího řadu VDJ Mochov – VDJ Na 
Vrších. Např. dle dostupných informací obec Vyšehořovice a její místní část Kozovazy mají 
dlouhodobý problém se zásobami vody v místních podzemních zdrojích. Připojení těchto 
obcí za podmínky spolufinancování výstavby nového vodojemu a přiváděcího řadu částečně 
sníží náklady na opatření v této variantě.  
Možnost odběru pro Český Brod je v těchto variantách omezena kapacitou vodovodu města 
Úvaly. Aktuálně je v přípravě zkapacitnění vodovodního systému s předpokládaným 
zahájením realizace v roce 2022. Upozorňujeme, že již v současnosti ve velké části obcí 
zásobených z vodovodu města Úvaly nejsou vydávány souhlasy s připojením na obecní 
vodovod. Proto předpokládáme, že po realizaci zkapacitnění vodovodního systému města 
Úvaly bude jeho volná kapacita velmi rychle vyčerpána. Zároveň do termínu odevzdání této 
studie se nepodařilo oficiální stanovisko města Úvaly k možnosti připojení Českého Brodu 
zajistit. Na základě výše uvedených doplňujících informací a podkladů výběr vhodné varianty 
pro posílení zdrojů pitné vody města Český Brod a její následná realizace: o Provedení 
měrné kampaně, stanovení skutečných parametrů stávajících přiváděcích vodovodních řadů 
a aktualizace hydraulických výpočtů.  
o Dokumentace pro společné povolení (DUSP).  
o Zpracování a podání žádosti o změnu a aktualizaci „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
pro území kraje“ (PRVKÚK). Návrh se podává Krajskému úřadu Středočeského kraje 
Odboru životního prostředí a zemědělství v daném roce vždy do 31. 1. a 31. 7.  
o Zpracování (včetně podrobné finanční analýzy a modelu financování na základě DSP) a 
podání žádosti o dotace.  
o Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele (DPS).  
o Zahájení realizace projektu  
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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 
  
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bc. Nekolný sdělil, že nemůže být pouze jedna varianta, nejvíce se mu líbí varianty 1, 2 a 4 a 
ty jsou reálné v dlouhodobém výhledu. 
Mgr. Klinecký dodal, že je reálné dopracování, ale měli bychom řešit nejdříve s dotčenými 
obcemi. Navrhl hlasování pouze k první odrážce v usnesení. 
Ing. Majer navrhl svolání schůzky s Říčany. Zkoušky vody prokázaly extrémní tvrdost, což by 
se mělo řešit. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém upraveném 
návrhu usnesení – hlasování pouze k první odrážce. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 55/2022 
Rada města 
 
I.      bere na vědomí 
 
   Studii proveditelnosti zajištění zásobování pitnou vodou ve vazbě na udržitelný rozvoj 
města Český Brod zpracovanou společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, akciová 
společnost, a její závěry postupuje k projednání zastupitelstvu města.  
  
20. Žádost o výjimku Novostavba RD s prostorem pro komerční využití J. Kouly Český 
Brod - příspěvek na technickou, dopravní a veřejnou infrastrukturu města Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Odbor rozvoje obdržel žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu s prostorem pro 
komerční využití na parc. č. 124 a p. č. 135 v Českém Brodě. Spolu s žádostí o vyjádření ke 
stavbě byla žádost o výjimku z úhrady příspěvku na technickou, dopravní a veřejnou 
infrastrukturu. Důvody žadatele pro udělení výjimky jsou uvedeny v příloze tohoto materiálu.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje nesouhlasit s udělením výjimky. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
 Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
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Ing. Majer sdělil, že by o výjimce mělo rozhodnout zastupitelstvo města. Navrhl protinávrh ve 
znění: „Rada města doporučuje zastupitelstvu souhlasit s udělením výjimky z úhrady 
příspěvku na technickou, dopravní a veřejnou infrastrukturu při realizaci bytové a nebytové 
výstavby na území města Český Brod pro žadatele pana P. H.“ 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém protinávrhu 
znění usnesení dle Ing. Majera. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 56/2022 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
  zastupitelstvu města souhlasit s udělením výjimky z úhrady příspěvku na technickou, 
dopravní a veřejnou infrastrukturu při realizaci bytové a nebytové výstavby na území města 
Český Brod pro žadatele pana P. H.    
 
21. Zařazení pracovního stroje AVANT do rámcové smlouvy na pojištění vozidel města 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Na hospodářském středisku Městské lesy byl pořízen nový stroj, jedná se o pracovní stroj 
samojízdný, kolový nakladač AVANT (viz TP). Předkládáme RM k souhlasu zařazení tohoto 
pracovního stroje do rámcové flotilové smlouvy na pojištění vozidel města. Jedná se o 
povinné ručení + kompletní havarijní pojištění + výhledová skla s limitem 15.000 Kč. K 
tomuto bude ještě nutné případně dopojistit tzv. strojní all riskové pojištění a to do hlavní 
smlouvy č. 2739300790. Zde se očekává případné navýšení smlouvy o cca 25.000 Kč, před 
slevou dle smlouvy (10 %). 
Materiál byl zkonzultován s JUDr. Markovou. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM souhlasit se zařazením. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Pojistné za tento stroj bude hrazen z hospodářského střediska Městské lesy. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle 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. 57/2022 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   se zařazením kolového nakladače AVANT do pojistné smlouvy č. 2739300790, uzavřené 
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mezi městem Český Brod a společností UNIQA pojišťovna, a. s. se sídlem Evropská 136, 
160 12, Praha 6, IČO: 49240480. 
  
22. Re-use centrum - Využití a provoz 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod získalo dotaci na vybudování Re-use centra. 
Projekt řeší vybudování Re-use centra (místa pro předcházení vzniku odpadů; místo pro 
opětovné použití věcí). Centrum vznikne v jedné z budov původního ZZN. Jedná se tedy o 
rekonstrukci stávajících prostor v 1. a 2. NP velkého sila. Cílem projektu je motivovat občany, 
aby darovali nepotřebné funkční věci ze svých domácností namísto jejich vyhození a 
zároveň podpořit zájem jiných občanů podpořit podobnou věc převzít a nadále využívat. 
Udržitelnost projektu je 5 let. Podmínkou udržitelnosti je indikátor nově vybudované kapacity 
pro předcházení vzniku komunálního odpadu ve výši 39,50 tun/ročně. Tento indikátor je 
třeba zajistit po dobu 5 let v případě realizace. 
V ostatních městech to většinou řeší jako součást sběrného dvora a Re- use centra tam 
provozují Technické služby. Ředitel Technických služeb je s tímto modelem seznámen, ale 
vzhledem k současnému umístění sběrného dvora, o této možnosti neuvažuje. Po diskuzích 
se zástupci vedení města, TS, možných zájemců o provozování a NNO, máme k dispozici 
nabídku na provozování od obecně prospěšné společnosti Mamaloca. Z této nabídky plyne, 
že nabízená služba nebude samofinancovatelná a bude nutné ji z rozpočtu města finančně 
podpořit. 
V případě rozhodnutí  RM/ZM o realizaci této akce, bude nutné provozovatele této služby 
vybrat prostřednictvím veřejné zakázky. 
Termín dokončení realizace projektu: 31. 12. 2023. 
Celkové předpokládané náklady na výstavbu i vybavení činí 3.375.309 Kč. Tyto náklady 
zahrnují vlastní stavbu, vybavení nářadím, regály s váhou, PC a softwarem. 
Dotace činí 2.869.012 Kč. 
Spoluúčast města 506.296 Kč. 
Jeden z možných návrhů na financování je v příloze tohoto materiálu. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
Celkové předpokládané náklady na výstavbu i vybavení činí 3.375.309 Kč.  
Dotace činí 2.869.012 Kč. 
Spoluúčast města 506 296 Kč. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy. 
 
Ing. Majer je skeptický, drahá investice, nešel by do projektu. 
Mgr. Klinecký sdělil, že na využití ZZN můžeme přemýšlet, projekt by podpořil, ale bez 
bourání. 
Mgr. Janík sdělil, že stejný bod se již řešil na 29. radě města ze dne 16. 12. 2020.  
Bc. Nekolný navrhl stažení bodu, bod bude projednávat zastupitelstvo města. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém upraveném 
návrhu na stažení bodu z programu jednání. 
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s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0). Bod byl stažen. 
 
Rada města 
 
I.      souhlasí  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
 
   s realizací projektu vybudování Re-use centra v Českém Brodě. 
  
II.      doporučuje  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
 
   zastupitelstvu města souhlasit s realizací projektu vybudování Re-use centra v Českém 
Brodě. 
  
23. VB ČEZ trafostanice Žitomířská KNN, parc. č. 996/2 Český Brod - výjimka 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V rámci projektu města Český Brod "Přístavba ZŠ Žitomířská č. p. 885" je nutné provedení 
přeložky kabelového vedení a umístění nové trafostanice na pozemku p. č. 996/7 v k. ú 
Český Brod. Od roku 2021 společnost ČEZ Distribuce, a.s., se řídí metodikou při oceňování 
věcných břemen pro technickou infrastrukturu - energetickou infrastrukturu a nerespektuje 
ceník náhrad za zřízení věcných břemen města Český Brod, který byl schválen 
zastupitelstvem města č. 295/2017 ze dne 6. 9. 2017.  Po konzultaci s JUDr. Janou 
Markovou vyplynulo, že město Český Brod má povinnost řídit se ceníkem náhrad za zřízení 
věcných břemen města a tudíž není možné uzavírat smlouvy budoucí o zřízení smlouvy na 
základě metodiky oceňování společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Vzhledem k této skutečnosti 
projekční kancelář Maděra a Šípek, s.r.o. IČO: 45144664 se sídlem Poděbrady, Kluk 116, 
PSČ 290 01, zastupující společnost ČEZ Distribuce, a. s., žádá město Český Brod o udělení 
výjimky ohledně ocenění věcného břemene na plánovanou přeložku a smlouvu budoucí o 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřít s náhradou dle eBremen tj. 3.030 Kč 
bez DPH. Náhrada za zřízení VB dle ceníku města by v tomto případě byla 3.600 Kč bez 
DPH.  Metodiku ČEZ, výpočet eBřemen, sazebník města a návrh smlouvy jsou přílohou 
tohoto materiálu. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje radě města souhlasit s udělením výjimky pro uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene s náhradou dle eBremen. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle 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. 58/2022 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
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   s udělením výjimky pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s náhradou dle 
eBremen na uložení kabelového vedení kNN Český Brod, Žitomířská. 
 
24. VB ČEZ přeložka kNN ul. Sportovní Český Brod - výjimka 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V rámci projektu města Český Brod "Vybudování MŠ Kollárova" je nutné provedení přeložky 
kabelového vedení v ulici Sportovní. Od roku 1. 1. 2021 se společnost ČEZ Distribuce, a.s. 
řídí metodikou při oceňování věcných břemen pro technickou infrastrukturu - energetickou 
infrastrukturu a nerespektuje ceník náhrad za zřízení věcných břemen města Český Brod, 
který byl schválen zastupitelstvem města č. 295/2017 ze dne 6. 9. 2017.  Po konzultaci s 
JUDr. Janou Markovou vyplynulo, že město Český Brod má povinnost řídit se ceníkem 
náhrad za zřízení věcných břemen města a tudíž není možné uzavírat smlouvy budoucí o 
zřízení smlouvy na základě metodiky oceňování společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Vzhledem k 
této skutečnosti projekční kancelář Aleš Hemerka, IČO: 7951410, se sídlem Barákova 625, 
289 12 Sadská, zastupující společnost ČEZ Distribuce. a. s., žádá město Český Brod o 
udělení výjimky ohledně ocenění věcného břemene na plánovanou přeložku a smlouvu 
budoucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřít s náhradou dle eBremen v 
částce min. náhrady 2.000,-Kč. Náhrada za zřízení VB dle ceníku města by v tomto případě 
byla 12.900 Kč bez DPH. Metodiku ČEZ, výpočet eBřemen, sazebník města a návrh 
smlouvy přikládám jako přílohu tohoto materiálu. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje radě města souhlasit s udělením výjimky pro uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene s náhradou dle eBremen v částce min. náhrady 2.000,-Kč. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle 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. 59/2022 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s udělením výjimky pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s náhradou dle 
eBremen v částce min. náhrady 2.000,-Kč na přeložku kabelového vedení kNN, kVN ul. 
Sportovní, Český Brod. 
 
25. Naplňování strategického plánu města prostřednictvím akčního plánování 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V souladu se strategickým plánem města je realizováno akční plánování. Akční plán města 
obsahuje projekty a aktivity naplňující cíle ve strategickém plánu. 
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Radě a zastupitelstvu města je předloženo vyhodnocení akčního plánu za období roku 2021 
a návrh akčního plánu na období 2022 - 2023. 
 
Poznámka k Akčnímu plánu na období 2022 - 2023: sloupce "Zasmluvněno, Uhrazené 
faktury" se generují automaticky z programu Ginis a u faktur jsou generovány pouze faktury 
zaplacené v roce 2021. Poslední přenos dat mezi Ginis x Lotus proběhl k 7. 1. 2022. 
 
Aktualizace k 26. 1. 2022 - doplněny nové aktualizované tabulky 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje souhlasit s doporučením zastupitelstvu města vzít na vědomí vyhodnocení AP 
za období roku 2021 a souhlasit s návrhem AP 2022 - 2023. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
AP je provázán na rozpočet města. Návrh rozpočtu na rok 2022 - viz aktivita Finanční 
plánování města, podaktivita Rozpočet 2022 Notes Link 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
KO 9 Řízení rozvoje, správa města a spolupráce / podoblast 9.5 Řízení rozvoje / SC 9.5.1 
Vytvořit podmínky a zajistit naplňování cílů Strategického plánu (SP). 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Ing. Majer měl poznámku k materiálům, čísla by neměla být ve formátu textu a poprosil o 
opravu. 
 
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. 60/2022 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města vzít na vědomí vyhodnocení akčního plánu za období roku 2021. 
  
II.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města schválit návrh akčního plánu na období 2022 - 2023. Návrh akčního 
plánu je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
26. Akční plán rozvoje sociálních služeb a návazných služeb pro správní obvod ORP 
Český Brod na období 2022 - 2024 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Tvorba plánu sociálních a návazných služeb je jedním ze strategických cílů formulovaných 
ve Strategickém plánu města Český Brod do roku 2022.  Cílem komunitního plánování je 
vytvořit takový systém sociálních služeb, který bude reagovat na zjištěné potřeby v území.   

notes:///C12579340049C17C/E78C42B1A2F1F62FC125749B00459145/A10A39EDCAB33FD1C125879900274738
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Město Český Brod využívá metodu komunitního plánování již od roku 2008 a od této doby 
bylo zpracováno 5 komunitních plánů sociálních služeb. Poslední plán byl schválen ZM dne 
4. 12. 2019, kdy byly nově schváleny dva dokumenty, Komunitní plán sociálních a 
návazných služeb pro správní obvod ORP Český Brod na období 2020 – 2024 a Akční plán 
rozvoje sociálních služeb a návazných služeb pro správní obvod ORP Český Brod na období 
2020 - 2021.  
Nyní je předkládán ke schválení aktualizovaný Akční plán na období 2022 až 2024, který je 
prováděcím dokumentem ke Komunitnímu plánu sociálních a návazných služeb pro správní 
obvod ORP Český Brod pro období 2020 - 2024.  
Tento dokument obsahuje rozpracovaná opatření dle jednotlivých tematických oblastí 
Komunitního plánu: 
Oblast 1 - Společné cíle sociálních služeb  
Oblast 2 – Senioři a osoby se zdravotním postižením   
Oblast 3 – Rodina, děti a mládež 
Oblast 4 – Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením  
Velká část opatření zůstává v původní podobě, je to dáno tím, že jejich potřeba je trvalá. 
Možnosti realizace také ovlivnila epidemiologická situace v roce 2020 a 2021, v jejímž 
důsledku nebylo možné některé aktivity zrealizovat. K vypracování plánu byly využity závěry 
ze schůzek v rámci komunitního plánování, podněty od veřejnosti, výsledky individuálních 
schůzek s aktéry komunitního plánování a rovněž vlastní činnost odboru sociálních věcí a 
školství.  
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OSVŠ doporučuje schválení tohoto dokumentu.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Na realizaci komunitního plánu je vyčleněna v rozpočtu města částka 180.000 Kč.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Obsahově návrh na podání žádosti vychází z klíčové oblasti 5 Zdravotnictví a sociální 
služby, podoblast 5.2. Sociální služby pro ohrožené před sociálním vyloučením, seniory, 
rodiny s dětmi, zdravotně a tělesně postižené, děti a mládež, specifický cíl 5.2.2 Realizovat a 
aktualizovat Komunitní plán sociálních služeb. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní.  
  
Diskuze mezi body jednání:  
Ing. Majer  
– Holasovi – ukončit jednání, výkup pozemků. 
ÚKOL: jednat o náhradním pozemku, který vede při Kounickém potoce (ulice Císaře 
Zikmunda), klidně i formou směny, pozemek dodá odbor rozvoje do 31. 3. 2022. 
– Jednání v Anně – již proběhlo, řešeno s p. Přistoupilovou, bude zadána veřejná zakázka, 
projektant nyní řeší požárníka. 
– Čerpaní stanice ve Sportovní ul. (Powerbolt) – vyvoláme jednání, možná bude nutný 
geometrický plán, úkol je již v řešení. 
Následně Mgr. Klinecký poděkoval za účast vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové. 
 
Mgr. Klinecký shrnul informace dle důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Janík požádal, aby všichni zúčastnění odpovídali na připomínky přes tlačítko 
„Reagovat“. 
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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. 61/2022 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod schválit Akční plán rozvoje sociálních služeb a návazných 
služeb pro správní obvod ORP Český Brod na období 2022 - 2024, který je nedílnou 
součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
27. Programy podpory sportu, kultury a volného času - aktualizace dokumentů pro rok 
2022 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Programy podpory sportu, kultury a volného času z fondu sportu, kultury a volného času 
města Český Brod byly schváleny zastupitelstvem města Český Brod usnesením č. 
116/2019 dne 4. 12. 2019 a následných dodatků. 
 
Na základě zkušeností s realizací programů a poskytováním dotací z fondu sportu, kultury a 
volného času v roce 2020 a 2021, s cílem zajištění souladu s požadavky zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou předloženy následující úpravy 
programů, statutu fondu a souvisejících dokumentů. 
Při zpracování jsme vycházeli z následujících skutečností: 
 

 statut je dokument, kterým byl zřízen fond, do statutu byl doplněn dodatek č. 1. 

 programy jsou nástrojem čerpání prostředků z fondu, čerpání je možné na základě 
programové výzvy (viz čl. 2 odst. 1 statutu), byly zde doplněny dodatky č. 1, č. 2 a č. 
3, termín pro vyhlášení výzvy programu 3 navrhujeme na základě poznatků od NNO 
na březen, aby finanční prostředky mohly být rozděleny do poloviny kalendářního 
roku. 

 ve smlouvě musí být uvedena nejen celková částka poskytnuté dotace, ale také 
rozpis poskytnuté dotace na jednotlivé akce, vč. konkrétních částek (týká se 
programů č. 2 a č. 3). Dále je do smlouvy vložena informace, že minimální 
spoluúčasti na projekt/akci činí 30 %. Snažili jsme se o zjednodušení sankčních 
ustanovení v článku V.  

 formuláře k žádosti - žádost o dotaci - doplněn řádek v přílohách k žádosti o výpis 
z evidence skutečných majitelů, požadavek dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech.   

      Rozpočet žádosti o dotaci - odstraněn řádek Výnos z projektu. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
V rámci rozpočtu města schvaluje ZM výši příspěvku do fondu sportu, kultury a volného 
času. Dílčí dotace jsou následně schvalovány RM nebo ZM (viz podmínky uvedené ve 
statutu). 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
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Klíčová oblast 10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času, podoblast 10.3 
Financování kulturních, sportovních a volnočasových aktivit a investičních akcí, SC 10.3.1 
Naplňovat programy pro podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit a investičních akcí.  
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Mgr. Klinecký shrnul informace dle důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Janík dodal, že by se hospodáři měli sejit s IT, protože tabulky vykazují technické 
nedostatky. 
 
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. 62/2022 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod schválit úpravu Statutu a programů podpory sportu, 
kultury a volného času, vč. souvisejících příloh, které jsou nedílnou součástí originálu zápisu 
k tomuto usnesení.   
 
28. Program podpory aktivit v sociální oblasti - aktualizace dokumentů pro rok 2022 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Od r. 2014 lze získat finanční prostředky na sociální služby a další aktivity v sociální oblasti v 
rámci dotačního titulu města Český Brod „Program podpory aktivit v sociální oblasti“, jehož 
poslední znění bylo schváleno ZM dne 22. 1. 2020. 
Praktické poznatky v poskytování dotací ukázaly potřebu tento dotační program aktualizovat. 
Rovněž bylo nutné reagovat na novou právní úpravu, zejména na nabytí účinnosti zákona č. 
37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů a související novelizací zákona č. 250/2000 Sb. 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dále byly provedeny úpravy vedoucí k 
sladění procesu poskytování dotací s programem podpory sportu, kultury a volného času, 
především v oblasti kontroly a vyúčtování dotací a sankčních ustanovení. 
Přehled hlavních změn:  
Dokument Program podpory aktivit v sociální oblasti  
- zrušeno předložení výroční zprávy jako povinné přílohy k žádosti,   
- upřesněna časová způsobilost výdajů, 
- upřesněn postup při žádosti o změnu projektu, 
- v části Kontrola a vyúčtování dotací, Zvláštní ustanovení a Závěrečná ustanovení 
provedeny úpravy v souladu se zněním Programu podpory sportu, kultury a volného času.  
 
Smlouva o poskytnutí dotace  
- tento dokument byl upraven v článku III. Práva a povinnosti smluvních stran, v čl. IV. 
Kontrola realizace projektu a použití dotace a čl. V. Sankční ustanovení a čl. VI. Další 
ustanovení a čl. VII. Závěrečná ustanovení v souladu se zněním smlouvy dle Programu 
podpory sportu, kultury a volného času.  
 
Formulář žádosti 
- formulář byl upraven v souladu s obsahem tohoto formuláře příslušného pro Program 
podpory sportu, kultury a volného času.  
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- provedena úprava reagující na zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. 
 
Čestné prohlášení  
- ve formuláři nebyly provedeny žádné změny.     
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor sociálních věcí a školství doporučuje schválit předložené dokumenty.  
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Na rok 2022 je vyčleněno z rozpočtu města vyčleněno na Program aktivit v sociální oblasti 
700.000 Kč. 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Obsahově návrh vychází z klíčové oblasti 5 Zdravotnictví a sociální služby, podoblast 5.2. 
Sociální služby pro ohrožené před sociálním vyloučením, seniory, rodiny s dětmi, zdravotně 
a tělesně postižené, děti a mládež, specifický cíl 5.2.2 Realizovat a aktualizovat Komunitní 
plán sociálních služeb. 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní.  
   
Mgr. Klinecký shrnul informace dle 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. 63/2022 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod schválit úpravu Programu podpory aktivit v sociální 
oblasti, smlouvy a souvisejících příloh, které jsou nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
29. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Školní jídelna Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Usnesením zastupitelstva města č. 26/2020 ze dne 13. 5. 2020 byla schválena zřizovací 
listina příspěvkové organizace Školní jídelna Český Brod. Tato zřizovací listina byla doposud 
měněna pouze v rozsahu příloh. Příspěvková organizace v současné době provozuje školní 
jídelny v Bezručově ulici a ulici Bedřicha Smetany a dále školní jídelnu v ulici Školní v 
Liblicích. Jedná se o jídelnu liblické střední školy, kam se nyní dováží jídlo uvařené v kuchyni 
v Bezručově ulici.  
 
Na doporučení odboru školství krajského úřadu je třeba upravit zřizovací listinu této 
příspěvkové organizace tak, aby v předmětu činnosti zahrnovala i "školní jídelnu - výdejnu". 
V tomto smyslu dochází ke změně schválené zřizovací listiny dodatkem č. 1. Součástí 
dodatku je úplné znění zřizovací listiny.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuji schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
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Klíčová oblast 8. Vzdělávání / specifický cíl 8.2 Materiálně – technické zajištění včetně 
stravování ve školských zařízeních / 8.2.4 Zajistit dostatečnou kapacitu pro stravování ve 
školách 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní 
Mgr. Klinecký shrnul informace dle 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. 64/2022 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Školní jídelna Český Brod, IČO 09276599, který je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení.  
  
30. Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ky příspěvkové organizace 
Střední škola managementu a grafiky, Školní 145, Liblice 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Rada města na svém zasedání dne 13. 10. 2021, usnesením č. 479/2021, jmenovala Ing. 
Darinu Doškářovou ředitelkou příspěvkové organizace Střední škola managementu a grafiky, 
IČO: 11925311. Jmenování bylo na dobu určitou do doby jmenování ředitele vybraného na 
základě výsledku konkurzního řízení dle § 166 odst. 2 školského zákona.  
Dne 1. 1. 2022 byla Střední škola managementu zapsána do rejstříku škol. Dalším krokem je 
vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele školy, které je v kompetenci rady města. 
Konkurzní řízení upravuje vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a 
konkursních komisích ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb. ze dne 1. 5. 2019. 
Přikládáme návrh znění konkurzního řízení, kde je třeba rozhodnout o datu nástupu.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
S ohledem na výše uvedené je nutné vyhlášení konkurzního řízení radou města. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Mgr. Klinecký shrnul informace dle důvodové zprávy. Doplnil, že komise bude jmenována 
později. 
 
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. 65/2022 
Rada města 
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I.      vyhlašuje 
 
   konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ky příspěvkové organizace Střední škola 
managementu a grafiky, se sídlem Školní 145, Liblice, 282 01 Český Brod, IČO: 11925311. 
 
31. Výmaz a změna zápisu školní jídelny, Školní 145, Liblice z činnosti Školní jídelny 
Český Brod, Bezručova 1099, z rejstříku škol a školských zařízení 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Školní jídelna v ul. Školní 145, Liblice, Český Brod je od 3. 1. 2022 zapsána v rejstříku škol a 
školských zařízení v rámci činnosti Školní jídelny Český Brod, Bezručova 1099, 282 01 
Český Brod. Jedná se o jídelnu liblické střední školy, kam se nyní dováží jídlo uvařené v 
kuchyni v Bezručově ulici.  
Na doporučení odboru školství krajského úřadu je potřeba změny zápisu v rejstříku škol. V 
situaci, kdy je v jídelně v Liblicích jídlo pouze vydáváno, je potřeba zápisu této jídelny v 
rejstříku škol jako "školní jídelny - výdejny". Zároveň musí být tato "školní jídelna" (ne 
výdejna) z činnosti Školní jídelny v rejstříku škol vymazána. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme schválení tohoto bodu. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Netýká se tohoto bodu. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Netýká se tohoto bodu. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Netýká se tohoto bodu. 
  
Mgr. Klinecký shrnul informace dle 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. 66/2022 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s výmazem školní jídelny, ul. Školní čp. 145, Liblice, Český Brod, z činnosti Školní jídelny 
Český Brod, Bezručova 1099, 282 01 Český Brod,  
IČO: 09276599, v rejstříku škol a školských zařízení k datu 11. 2. 2022. 
 
II.      souhlasí 
 
   se zápisem školní jídelny - výdejny, ul. Školní čp. 145, Liblice, Český Brod, do činnosti 
příspěvkové organizace Školní jídelna Český Brod, Bezručova 1099, 282 01 Český Brod, 
IČO: 09276599, v rejstříku škol a školských zařízení od data 11. 2. 2022.  
  
32. Žádost o přijetí dotace projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání 
na „Vzkvétání škol Českobrodska“ 
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1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
K 31. 12. 2021 byly ukončeny aktivity projektu podpořeného z Operačního programu 
Výzkum, vývoj, vzdělávání na realizaci projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, který 
realizovalo město Český Brod v partnerství s Regionem Pošembeří od 1. 1. 2018.   
Vzhledem ke svému charakteru není u projektu požadována udržitelnost.  
Na základě usnesení Řídícího výboru MAP ORP Český Brod byl regionální radou 
Středočeského kraje potvrzen DSO Český Brod – Doubravčice jako nositel pokračovacího 
projektu Vzkvétání škol Českobrodska. Hlavními aktivitami projektu je pokračování 
spolupráce mezi MŠ a ZŠ ve správním obvodu ORP Český Brod a aktualizace dokumentu 
místní akční plán výchovy a vzdělávání v tomto území a to v období od 1. 1. 2022 do 30. 11. 
2023, což je maximálně možná doba stanovená výzvou.  
Žádost o podporu projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání byla dne 25. 
11. 2021 doporučena k financování Hodnotící komisí MŠMT v celkové maximálně možné 
výši 95 % z částky 2 578 998,80 Kč, o čemž byl DSO informován 14. 12. 2021.  
V současné době se připravuje rozhodnutí o přidělení dotace, přičemž výdaje jsou uznatelné 
od 1. 1. 2022.  Dle bodu 8) článku VII. Stanov DSO je k přijmutí dotace nutný souhlas obou 
členů DSO, který uděluje zastupitelstvo členské obce. Realizaci projektu budou zajišťovat 
pracovnice DSO, které byly do konce roku 2021 členkami původního realizačního týmu 
(Soukupová, Svěcená, Vraj) a zároveň zaměstnankyněmi města Český Brod.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
RM po projednání: 
doporučuje zastupitelstvu města Český Brod udělit  Dobrovolnému svazku obcí Český Brod 
– Doubravčice souhlas  s přijetím dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání 
na realizaci projektu „Vzkvétání škol Českobrodska“, reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022927 v částce 2.450.048,86 Kč. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Bez dopadu. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
V souladu se Strategickým plánem města Český Brod do r. 2022 
8.5.3 Realizovat společné projekty v oblasti vzdělávání 
8.5.5 Zabezpečit pracovní setkávání vedení škol a školských zařízení a zástupců Města k 
řešení otázek vzdělávání ve městě a okolí 
 
V souladu s MAP výchovy a vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod, schváleným 
dne 4. 10. 2017.  
Navrhované řešení schváleno Řídícím výborem MAP dne 26. 10. 2017. – viz příloha   
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Irelevantní. 
  
Mgr. Klinecký shrnul informace dle důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Ing. Majer se dotázal, zda 5 % zaplatí svazek obcí. 
Bc. Nekolný odpověděl, že ano, v rámci členského příspěvku. 
Mgr. Janík uvedl, že mu chybí navazující projekt, chtěl by vědět, kdo bude zajišťovat 
ekonomický servis. 
Bc. Nekolný uvedl, že se jedná o externí tým, který bude vše zajišťovat. 
Mgr. Janík uvedl, že by měl být vedený jako samostatný projekt. 
Ing. Jedličková doplnila, že p. Voříšková bude účtovat celou příspěvkovou organizaci. 
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Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 67/2022 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod udělit Dobrovolnému svazku obcí Český Brod – 
Doubravčice souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání na 
realizaci projektu „Vzkvétání škol Českobrodska“, reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022927 v částce 2.450.048,86 Kč. 
  
33. Připojení ke kampani Vlajka pro Tibet 2022 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
20. 1. 2022 jsme obdrželi žádost (viz příloha) Spolku Lungta o projednání připojení se k 
mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Vyvěšením Tibetské vlajky v oknech budovy radnice 
č. p. 70 dne 10. 3. 2022 vyjádříme symbolickou podporu malému národu, který má podobně 
jako naše země před rokem 1989 přímou zkušenost s totalitním režimem a s okupací.  
Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se 
jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí na podporu Tibetu. 
V roce 1996 se k akci připojila první čtyři česká města, v loňském roce už to bylo 844 měst, 
obcí, městských částí nebo krajů včetně našeho města. viz Notes Link 
Město Český Brod se k této kampani připojilo již v roce 2003. (Statistka v přiložené tabulce.) 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Navrhujeme souhlasit s navrženým usnesením.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Tato žádost nemá dopad na rozpočet města.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Žádná vazba není.   
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Nerelevantní. 
 
6) Vypořádání s připomínkami  
  
Mgr. Klinecký shrnul informace dle 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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 68/2022 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 

notes:///C1257E4D002B7D3A/77986F3759CEAF0CC1257F3700436B68/D61E67AAEA178F98C12583A80028C917
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   se zapojením města Český Brod ke kampani Vlajka pro Tibet 2022 a vyvěšením vlajky dne 
10. 3. 2022.  
  
34. Smlouva spolupráci s Regionálním muzeem v Kolíně 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dne 23. 11. 2021 byla městu doručena žádost Regionálního muzea v Kolíně o finanční 
podporu při úpravě výstavních prostor v Podlipanském muzeu v Českém Brodě. Muzeum se 
dlouhodobě potýká s neutěšeným stavem interiérů budovy, kvůli kterému muselo před 
časem uzavřít stálou expozici "Bitva u Lipan" a další výstavy, kde skončila životnost 
multimediálních prvků, také se zhoršil stav proskleného stropu hlavního výstavního sálu. 
Dále je pro veřejnost uzavřena i historická archivní síň v přízemí budovy, proto se veřejnosti 
nabízí pouze zanedbatelné množství přístupných prostor muzea. Zřizovatel muzea 
Středočeský kraj přislíbil přistoupení k celkové rekonstrukci budovy, která je zatím v 
nedohlednu. Město se do této záležitosti na straně muzea vložilo a iniciovalo jednání se 
zástupci krajského úřadu.  
 
Do doby rekonstrukce budovy, na kterou zatím není připravena ani projektová dokumentace, 
chce Regionální muzeum v Kolíně přistoupit k nejnutnější základní obnově výstavních 
prostor a expozice v 1. patře muzea. Odhadovaná cena oprav je 120.000 - 150.000 Kč. 
Radě města je předloženo ke schválení, zda a v jaké výši je město ochotno se na aktuálních 
úpravách podílet. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku tvoří přílohu tohoto materiálu. 
 
Materiál byl předložen na jednání rady města 15. 12. 2021 jako informace s tím závěrem, že 
město vstoupí do jednání se zástupci muzea. Následně proběhala jednání vedení města s 
ředitelem Regionálního muzea v Kolíně, p. Vladimírem Rišlinkem. Předběžně bylo 
dohodnuto, že město poskytne muzeu finanční podporu ve výši 100.000,- Kč a muzeum 
zajistí instalaci expozice o bitvě u Lipan ve zpřístupněných prostorách a dále zajistí 
rozsáhlejší zpřístupnění prostor budovy a pozemku muzea pro potřeby obyvatel a 
návštěvníků města Český Brod. Vzájemné závazky jsou obsahem smlouvy o spolupráci, 
která je navržena radě a zastupitelstvu města ke schválení.    
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuji schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Částka 100.000,- Kč by byla v případě schválení hrazena z rozpočtu města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Klíčová oblast 7, cestovní ruch a památky, specifický cíl 7.2.6 Zkvalitnit služby Regionálního 
muzea (kvalitní výstavní projekty a akce pro veřejnost, publikační a vydavatelská činnost ad.)  
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Mgr. Klinecký shrnul informace dle důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Janík sdělil, že mu chybí rozpočet, měli by doložit výdaje příspěvku. 
Bc. Nekolný odpověděl, že se jedná o jednorázový příspěvek, muzeum si ještě nějakou 
částku přidá. 
Mgr. Klinecký dodal, že by podmínku doložení rozpočtu dal raději do smlouvy. 
Mgr. Janík souhlasil, necháme tak, jak je a opravy si prověříme. 
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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. 69/2022 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města souhlasit s finanční spoluúčastí města na obnově výstavních prostor a 
expozice v budově Podlipanského muzea částkou ve výši 100.000,- Kč. 
  
II.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením smlouvy o spolupráci s Regionálním muzeem v 
Kolíně, IČO 00410047. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
III.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše 
uvedené smlouvy o spolupráci. 
  
35. Zápis z jednání komise pro sport a volný čas ze dne 11. 1. 2022 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města je předložen zápis z jednání komise ze dne 11. 1. 2022. 
 
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 
  
Mgr. Klinecký shrnul informace dle důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Klinecký zmínil skatepark – proběhly schůzky se společnostmi za účasti radních. 
 
Nikdo další se do diskuze nepřihlásil, bylo přistoupeno k dalšímu bodu jednání. 
  
36. Zápis z jednání komise pro místní části ze dne 17. 01. 2022 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Zápis z jednání komise pro místní části ze dne 17. 01. 2022.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
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Mgr. Klinecký a radní Kvasnička shrnuli informace dle důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Ing. Majer zmínil průjezdnost Liblic, obchvat Říčany – Úvaly přinese ještě větší zatížení. 
ÚKOL: Ing. Pohůnek – svolat schůzku ohledně omezení nákladní dopravy ve městě a 
místních částech. 
Radní Kvasnička – zastávka v Liblicích – přidat jako podnět i kvůli školám a školce – proti 
bývalé jednotě ve středu obce.  
Dále zmínil fotopasti na začátku stezky ve Štolmíři, jedna se ztratila, údajně se tam opět 
naváží odpad. 
Radní Charvát – technické služby odsud odvezli několik nákladních aut odpadu, také 
zajišťovali instalaci a servis fotopastí. 
ÚKOL: Technické služby – provést kontrolu fotopastí a předat zprávu – termín do 28. 2. 
2022. 
ÚKOL: Technické služby – provést revizi všech závor a zámků – některé údajně nejdou 
zamknout – termín do 28. 2. 2022. 
 
Radní Kvasnička dále zmínil stezku do Klučova – jezdí po ní auta, sám ověřil, stezka je pak 
neprůchodná, podal námět na vybudování závory u sběrného dvora. 
 
Nikdo další se do diskuze nepřihlásil, bylo přistoupeno k dalšímu bodu jednání. 
  
37. Podněty od obyvatel místní části Liblice 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města je předložen pro informaci materiál, který byl doručen na podatelnu města pod 
č. j.: MUCB 4981/2022, jedná se o soupis podnětů (petici) od obyvatel místní části Liblice, 
který je adresován panu starostovi. 
 
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 
  
Mgr. Klinecký shrnul informace dle důvodové zprávy. Doplnil, že by se veřejné projednávání 
mohlo spojit s projednáváním Nové ulice v Liblicích, viz bod č. 6. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Janík sdělil, že by podněty zaslal k vyjádření vedoucím dotčených odborů. 
 
Nikdo další se do diskuze nepřihlásil, bylo přistoupeno k dalšímu bodu jednání. 
  
38. Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města a další informace 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Obvyklou součástí programu jednání orgánů města je bod: kontrola plnění usnesení rady 
(zastupitelstva) města. Na jednání RM 16. 1. 2019 bylo dohodnuto, že součástí programu 
bude také bod kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města. Bod bude opětovně zařazen 
jako poslední na pořadu jednání rady. 
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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. 
  
Mgr. Klinecký shrnul informace dle důvodové zprávy. Dodal, že úkoly z předešlé RM jsou v 
řešení. Ohledně zajištění kamer do ZZN byla svolána schůzka. Ohledně radaru již první 
schůzka proběhla. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Janík sdělil, že tajemník Ing. Kašpar k dnešnímu dni nepřijal zadané úkoly – šablony v 
harmonogramech projektů – termín do 31. 1. 2022, svolání schůzky s IT k budoucímu rozvoji 
IT. Dále je nesplněný termín úkolu Aktualizace údajů v evidenci projektové činnosti, kde byl 
termín do 31. 1. 2022. 
Dále dodal, že mu chybí hodnocení vedoucích odborů a příspěvkových organizací a také, že 
zpracovaný Plán rozvoje sportu považuje za kompilát.  
Požaduje zjednání nápravy a opatření vůči tajemníkovi. 
 
Radní Kvasnička opět požadoval zpřehlednění úkolů, které vyplynou z jednání RM. 
 
Následně proběhla diskuze. 
 
Nikdo se do diskuze nepřihlásil, bylo přistoupeno k obecné rozpravě. 
 
Obecná rozprava 
 
Ing. Majer  
- jednání Zahrady – Vrátkov 
ÚKOL: Ing. Pohůnek – vypracovat studii lokality (dopravní značení křižovatky Zahrady) – 
termín do 28. 2. 2022. 
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ÚKOL: Ing. Pohůnek – nechat zpracovat nabídku na jednosměrný vjezd do ZZN z křižovatky 
Zborovská/J. Kouly – termín do 28. 2. 2022. 
- Zpětná vazba na jednání ohledně radaru  
- Mgr. Klinecký informoval o průběhu jednání – příprava projektové dokumentace, která 
bude upravena do 28. 2. 2022. Dle dokumentace se pak zadá veřejná zakázka. 
 
Mgr. Janík – úkoly z 33. RM – uvedl, že úkoly nejsou vůbec zadané a ani splněné. Dále 
připomněl, že na jeho podněty z rozprav vedení neodpovídá. 
 
Diskuze byla ukončena. 
 
Vzhledem k tomu, že ze strany radních nebyly vzneseny další náměty a připomínky, pan 
místostarosta poděkoval zúčastněným za jednání a ukončil je. 
 
Konec 22:31 hod. 
  
 
 

 
 
 

Jakub Nekolný  Mgr. Pavel Janík 
starosta města ověřovatel zápisu 

 
 


