
  1   

 Usnesení rady města ze dne 2. 2. 2022 

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn 
 

z 4. řádné schůze rady města, která se konala ve středu 2. 2. 2022 od 17:00 hod. distančně. 
 

  
 
37/2022 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 
 
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.  
  
38/2022 Smlouvy o dílo na těžební činnost s Dominikem Lomosem a Zdeňkem 
Kadlecem na rok 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. 
  
39/2022 Doporučení schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2022 
 
Rada města: 
 
doporučuje 
 

 zastupitelstvu města schválit rozpočet města Český Brod na rok 2022 ve znění přílohy, která je  
součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 

 
40/2022 Doporučení schválení střednědobého rozpočtového výhledu 2023-2025 
 
Rada města: 
 
doporučuje 
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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. 
  
41/2022 Souhlas s přípravou a realizací investičních akcí 
 
Rada města: 
 
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. 
  
42/2022 Souhlas se zadáním veřejné zakázky - Liblice, ul. Nová - oprava chodníků 
 
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. 
  
43/2022 Souhlas se zadáním veřejné zakázky - Celková rekonstrukce areálové TS a 
areálové rozvodny NN 
 
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. 
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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. 
  
44/2022 Vyhodnocení VZ "RS - Servisní, montážní a revizní práce v oboru elektro pro 
budovy města Český Brod" 
 
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": 
- 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.  
  
45/2022 Vyhodnocení veřejné zakázky - Rekonstrukce lesní cesty -  město Český Brod 
 
Rada města: 
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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, 
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.  
  
46/2022 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. 
 
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".  
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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, 
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. 
  
47/2022 Rekonstrukce části chodníků v ulici Tyršova, Český Brod 
 
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. 
  
48/2022 Oprava místní komunikace, ul. Za Rybníkem 
 
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.  
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49/2022 Prodej části pozemku Klučovská ul. (Dvojčata ČB, s.r.o.) 
 
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. 
  
50/2022 Darovací smlouva na movitý majetek - Dobrovolný svazek obcí Český Brod - 
Doubravčice 
 
Rada města: 
 
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. 
  
51/2022 Český Brod, Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská, č. p. 885 - Dodatek č. 3 k 
SoD 
 
Rada města: 
 
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.  
  
52/2022 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 
 
Rada města: 
 
I. doporučuje 
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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. 
  
53/2022 Energie AG Kolín a. s. - dodávka tepelné energie od 1. 2. 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. 
  
54/2022 Revokace usnesení č. 587/2021 
 
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 
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starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku k nájemní 
smlouvě. 
  
55/2022 Studie proveditelnosti zajištění zásobování pitnou vodou města Český Brod 
 
Rada města: 
 
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.  
  
56/2022 Žádost o výjimku Novostavba RD s prostorem pro komerční využití J. Kouly 
Český Brod - příspěvek na technickou, dopravní a veřejnou infrastrukturu města 
Český Brod 
 
Rada města: 
 
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. 

 
57/2022 Zařazení pracovního stroje AVANT do rámcové smlouvy na pojištění vozidel 
města 
 
Rada města: 
 
souhlasí 
 
se zařazením kolového nakladače AVANT do pojistné smlouvy č. 2739300790, uzavřené 
mezi městem Český Brod a společností UNIQA pojišťovna, a. s. se sídlem Evropská 136, 
160 12, Praha 6, IČO: 49240480. 
  
58/2022 VB ČEZ trafostanice Žitomířská KNN, parc. č. 996/2 Český Brod - výjimka 
 
Rada města: 
 
souhlasí 
 
s udělením výjimky pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s náhradou dle 
eBremen na uložení kabelového vedení kNN Český Brod, Žitomířská. 
 
59/2022 VB ČEZ přeložka kNN ul. Sportovní Český Brod - výjimka 
 
Rada města: 
 
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. 
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60/2022 Naplňování strategického plánu města prostřednictvím akčního plánování 
 
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. 
  
61/2022 Akční plán rozvoje sociálních služeb a návazných služeb pro správní obvod 
ORP Český Brod na období 2022 - 2024 
 
Rada města: 
 
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. 
  
62/2022 Programy podpory sportu, kultury a volného času - aktualizace dokumentů 
pro rok 2022 
 
Rada města: 
 
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.  
 
63/2022 Program podpory aktivit v sociální oblasti - aktualizace dokumentů pro rok 
2022 
 
Rada města: 
 
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. 
  
64/2022 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Školní jídelna Český 
Brod 
 
Rada města: 
 
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.  
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65/2022 Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ky příspěvkové 
organizace Střední škola managementu a grafiky, Školní 145, Liblice 
 
Rada města: 
 
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. 
  
66/2022 Výmaz a změna zápisu školní jídelny, Školní 145, Liblice z činnosti Školní 
jídelny Český Brod, Bezručova 1099, z rejstříku škol a školských zařízení 
 
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.  
  
67/2022 Žádost o přijetí dotace projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj, 
vzdělávání na „Vzkvétání škol Českobrodska“ 
 
Rada města: 
 
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. 
  
68/2022 Připojení ke kampani Vlajka pro Tibet 2022 
 
Rada města: 
 
souhlasí 
 
se zapojením města Český Brod ke kampani Vlajka pro Tibet 2022 a vyvěšením vlajky dne 
10. 3. 2022.  
  
69/2022 Smlouva spolupráci s Regionálním muzeem v Kolíně 
 
Rada města: 
 
I. doporučuje 
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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. 
  
 

 
 
 
 
 

Jakub Nekolný 
starosta města 

 


