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 Usnesení rady města ze dne 1. 3. 2023  

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn  
 

ze 4. řádné schůze rady města, která se konala ve středu 1. 3. 2023  
od 17:30 hod v: Kancelář starosty, nám. Husovo 70  

  
 
 
82/2023 Aktualizace ceníku palivového dřeva s platností od 1. 3. 2023 
 
Rada města  
 
schvaluje 
ceník prodeje palivového dřeva hospodářského střediska Městské lesy Český Brod s 
platností od 1. 3. 2023, který je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
83/2023 Kupní smlouva č. 2023-18OD-N-004 na prodej dříví se společností Česká 
zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU na rok 2023 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy č. 2023-18OD-N-004 na prodej dříví s Českou zemědělskou 
univerzitou v Praze, Lesy ČZU, Náměstí Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, 
IČO: 60460709, DIČ: CZ60460709. Smlouva nabývá platnosti dnem schválení radou města 
a účinností zveřejněním v registru smluv. Návrh kupní smlouvy je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedené smlouvy.  
  
 
 
84/2023 Smlouva o vypořádání závazků, Ladislav Kejha, IČO: 15079562 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o vypořádání závazků mezi městem Český Brod a p. Ladislavem 
Kejhou, IČO: 15079562. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem smlouvy o vypořádání závazků mezi 
městem Český Brod a panem Ladislavem Kejhou, IČO: 15079562. 
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85/2023 Souhlas s podáním žádosti o dotaci z fondu Středočeského kraje - 
Environmentální vzdělávání Vrátkov 
 
Rada města  
 
I. revokuje 
usnesení č. 28/2023 ze dne 25. 1. 2023. 
  
 
II. schvaluje 
podání žádosti o dotaci na projekt „Naučná stezka v blízkém okolí Ekocentra Vrátkov“ z 
rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a souhlasí 
se spolufinancováním uvedeného projektu ve výši minimálně 10 % z celkových nákladů 
projektu. 
  
 
 
86/2023 Příměstské tábory ECV, ceník 2023 
 
Rada města  
 
schvaluje 
ceník letních táborů organizovaných Ekocentrem Vrátkov v roce 2023. 
  
 
 
87/2023 Schválení rozpočtů PO a závazných ukazatelů PO na rok 2023 
 
Rada města  
 
I. schvaluje 
ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací města Český Brod závazné ukazatele 
rozpočtů jednotlivých organizací na rok 2023 ve znění přílohy, která je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení.   
  
II. souhlasí 
ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací města Český Brod, kromě Technických 
služeb Český Brod, se změnami závazných ukazatelů rozpočtů příspěvkových organizací 
roku 2023 do výše 20 %, maximálně do výše 100.000 Kč u jedné položky, s výjimkou 
položek na teplo, elektrickou energii a plyn, s tím, že celková výše schválených závazných 
ukazatelů se nezmění. O těchto změnách budou příspěvkové organizace informovat finanční 
odbor Městského úřadu Český Brod. U položek teplo, elektrická energie a plyn jsou změny 
možné pouze po předchozím souhlasu rady města.   
  
III. souhlasí 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod se změnami 
závazných ukazatelů rozpočtu roku 2023 do výše 20 %, maximálně do výše 200.000 Kč u 
jedné položky, s výjimkou položek na elektrickou energii a plyn s tím, že celková výše 
schválených závazných ukazatelů se nezmění. O těchto změnách bude příspěvková 
organizace informovat finanční odbor Městského úřadu Český Brod. U položek elektrická 
energie a plyn jsou změny možné pouze po předchozím souhlasu rady města.   
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IV. souhlasí 
ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací města Český Brod s přijímáním finančních 
darů příspěvkovými organizacemi v roce 2023 do výše 40.000 Kč od jednoho dárce s tím, že 
bude vedena evidence přijatých darů a doloženo jejich použití, vždy k datu roční účetní 
závěrky.  
  
V. souhlasí 
ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací města Český Brod s přechodným použitím 
finančních prostředků, které kryjí fondy příspěvkových organizací během kalendářního roku 
2023 s tím, že tyto stavy budou vždy k datu roční účetní závěrky vyrovnány.  
  
 
VI. schvaluje 
ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací města Český Brod odpisové plány 
jednotlivých příspěvkových organizací na rok 2023 ve znění příloh, které jsou nedílnou 
součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
 
VII. ukládá 
dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v roce 2023 
všem zřízeným příspěvkovým organizacím města Český Brod, kromě Střední školy 
managementu a grafiky, 75% odvod z odpisů.    
  
 
 
88/2023 Schválení střednědobých rozpočtových výhledů PO na roky 2024 - 2026 
 
Rada města  
 
schvaluje 
ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací střednědobé rozpočtové výhledy 
příspěvkových organizací města Český Brod na roky 2024 - 2026 ve znění příloh, které jsou 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
89/2023 Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině ZŠ Žitomířská 
 
Rada města  
 
doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit se změnou přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín, 282 01 Český Brod, 
IČO: 46383506. Příloha č. 1 ke zřizovací listině je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
 
 
90/2023 Změna rozsahu nájmu v budově č. p. 1311 pavilon E - ProMedicus Home Care 
Services s.r.o. 
 
Rada města  
 
vyhlašuje záměr 
na změnu rozsahu nájmu prostor sloužících k podnikání v areálu nemocnice Český Brod, 
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Žižkova 1311, 282 01 Český Brod, spočívající v ukončení nájmu místnosti č. 2.03 o výměře 
15,04 m2, místnosti č. 2.15 o výměře 14,99 m2 a místnosti č. 2.16 o výměře 22,99 m2 v 
budově č. p. 1311, která je součástí pozemku st. p. č. 1623, k. ú. Český Brod, společností 
ProMedicus Home Care Services s.r.o., se sídlem Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6 – 
Dejvice, IČO: 01690124. Předmětem nájmu budou nově tři místnosti v prvním patře budovy 
č. p. 1311, která je součástí pozemku st. p. č. 1623, za prosklenými dveřmi, vlevo od 
schodiště, o celkové výměře 36,41 m2, za cenu 16.656 Kč/ročně. Nájem je na dobu 
neurčitou. 
  
 
 
91/2023 Průmyslová ul. - bezúplatný převod pozemku KN p.č. 648/5 v k.ú. Liblice u 
Českého Brodu 
 
Rada města  
 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit se záměrem bezúplatného převodu pozemku p. č. 648/5, k. ú. 
Liblice u Českého Brodu, obec Český Brod, z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodaření Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových, do vlastnictví města Český 
Brod. 
  
II. doporučuje 
zastupitelstvu města pověřit starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem žádosti o 
bezúplatný převod pozemku p.č. 648/5 v k. ú. Liblice u Českého Brodu do vlastnictví města 
Český Brod. 
  
 
 
92/2023 Pacht pozemků (za školou) 
 
Rada města  
 
vyhlašuje záměr 
na pacht pozemků "za školou" za účelem zemědělského využití. Jedná se o pacht pozemku 
p. č. 999/36, orná půda, o výměře 545 m2 a pozemku p. č. 2027, orná půda, o výměře 465 
m2, vše v obci a k. ú. Český Brod, na dobu určitou do 30. 9. 2027 za cenu 11.500 Kč/ha/rok 
předem určenému zájemci p. Janu Královi, IČO: 46392530, se sídlem Břežany II č. p. 23, 
282 01 Český Brod. K částce pachtovného bude každoročně připočítána míra inflace určená 
Českým statistickým úřadem. 
  
 
 
93/2023 Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku - Polyfunkční dům nám. Arnošta z 
Pardubic - revokace 
 
Rada města  
 
I. revokuje 
usnesení č. 350/2022 ze dne 30. 8. 2022 v části 3. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedené dohody o poskytnutí 
finančního příspěvku. 
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94/2023 Souhlas s přijetím dotace pro DSO Český Brod - Doubravčice (Adaptační 
skupiny) 
 
Rada města  
 
doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s přijetím dotace pro Dobrovolný svazek obcí Český Brod – 
Doubravčice od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na projekt 
„Českobrodské AS“ na základě výzvy č. j. 31306/2022-2 Adaptační skupiny pro děti cizinců 
migrujících z Ukrajiny leden – červen 2023, v maximální výši 1.500.000 Kč. 
  
 
 
95/2023 Souhlas s přijetím dotace pro DSO Český Brod – Doubravčice od MV ČR na 
projekt "Českobrodsko společně“ 
 
Rada města  
 
doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s přijetím dotace pro Dobrovolný svazek obcí Český Brod – 
Doubravčice od Ministerstva vnitra České republiky na projekt „Českobrodsko společně“ na 
základě výzvy Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu 
integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023, ve výši 1.719.000 Kč. 
  
 
 
96/2023 Souhlas se zápisem školské právnické osoby Základní škola Pošembeří do 
školského rejstříku 
 
Rada města  
 
souhlasí 
s umístěním školské právnické osoby Základní škola Pošembeří na území města Český 
Brod. 
  
 
 
97/2023 Navýšení kapacity žáků na Střední škole managementu a grafiky, Český Brod 
 
Rada města  
 
souhlasí 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Střední škola managementu a grafiky, Školní 
145, 282 01 Český Brod - Liblice, IČO: 11925311, s navýšením kapacity žáků ze 180 na 240 
v souvislosti s žádostí o změnu údajů v rejstříku škol a školských zařízení. 
  
 
 
98/2023 Dohoda o ukončení dohody o používání výplatního stroje 
 
Rada města  
 
souhlasí 
s uzavřením dohody o ukončení dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za 
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poštovní služby č. 981203-0034/2008 ze dne 23. 1. 2008 uzavřené s Českou poštou, s. p., 
se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 47114983. Návrh dohody je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem této dohody. 
  
 
 
99/2023 Smlouva s městským dopravním inženýrem 
 
Rada města  
 
I. schvaluje 
smlouvu o poskytování služeb dopravního inženýra s městským dopravním inženýrem Ing. 
Michalem Fottem, IČO: 02783584. Smlouva je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedené smlouvy o poskytování 
služeb dopravního inženýra. 
  
 
 
100/2023 Smlouva s městským grafikem 
 
Rada města  
 
I. schvaluje 
smlouvu o poskytování služeb městského grafika s Bc. Kateřinou Čechovou, IČO: 06924565. 
Návrh smlouvy je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedené smlouvy o poskytování 
služeb městského grafika. 
  
 
 
101/2023 Smlouva o poskytnutí pomoci uživatelům služby tísňová péče Života Plus,  
z. ú. 
 
Rada města  
 
I. schvaluje 
smlouvu o bezplatném poskytnutí pomoci uživatelům sociální služby tísňová péče Života 
Plus, z. ú. s Život Plus, z. ú., IČO: 04616685, se sídlem Benešova 632, 284 01 Kutná Hora. 
Návrh smlouvy je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedené smlouvy. 
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102/2023 Rezignace člena redakční rady Českobrodského zpravodaje 
 
Rada města  
 
I. bere na vědomí 
rezignaci člena redakční rady Českobrodského zpravodaje Ing. Jakuba Nekolného. 
  
 
II. jmenuje 
členem redakční rady Českobrodského zpravodaje Ing. Filipa Ulíka. 
  
 
 
103/2023 Výroční zpráva města 2021 
 
Rada města  
 
schvaluje 
výroční zprávu města Český Brod za rok 2021 ve znění, které je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
  
 
 
104/2023 Pořádání Gothardské poutě mimo Gothardské posvícení 
 
Rada města  
 
souhlasí 
s vyhlášením výzvy na pořadatele "Jarní Gothardské pouti".  
  
 
 
  
105/2023 Zřízení kulturní komise a pracovní skupiny pro školství 
 
Rada města  
 
I. ruší 
komisi pro školství a kulturu zřízenou dne 1. 11. 2022 usnesením č. 446/2022. 
  
 
II. odvolává 
pana Tomáše Charváta z funkce předsedy komise pro školství a kulturu. 
 
  
III. odvolává 
členy komise pro školství a kulturu, a to Vladimíra Jakuba Mrvíka, Jakuba Nekolného, Jiřího 
Slavíka, Janu Bízkovou, Darinu Doškářovou, Jitku Majerovou, Martinu Fejfarovou, Hanu 
Bohatovou, Karolínu Blažkovou, Lucii Ulíkovou, Petra Fořta, Irenu Kuklovou, Evu 
Petráskovou, Evu Vedralovou, Karolínu Davidovou, a Kateřinu Novákovou. 
  
 
IV. zřizuje 
kulturní komisi. 
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V. jmenuje 
Karolínu Blažkovou předsedkyní kulturní komise. 
  
 
VI. jmenuje 
Evu Vedralovou, Lucii Ulíkovou, Evu Petráskovou, Kateřinu Novákovou, Jakuba Nekolného, 
Irenu Kuklovou, Petra Fořta, Karolínu Davidovou, Hanu Bohatovou a Tomáše Charváta členy 
kulturní komise. 
  
 
VII. zřizuje 
pracovní skupinu pro školství. 
  
 
VIII. jmenuje 
Tomáše Charváta vedoucím pracovní skupiny pro školství. 
 
  
IX. jmenuje 
Jiřího Slavíka, Jakuba Nekolného, Jitku Majerovou, Vladimíra Jakuba Mrvíka, Martinu 
Fejfarovou, Darinu Doškářovou, Hanu Bohatovou a Janu Bízkovou členy pracovní skupiny 
pro školství. 
  
 
 
106/2023 Zápis z jednání komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu dne 6. 2. 
2023 
 
Rada města  
 
I. bere na vědomí 
zápis z jednání komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu ze dne 6. 2. 2023. 
  
 
II. projednala 
doporučení komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu dle zápisu z jednání ze dne  
6. 2. 2023. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Klinecký 
starosta města 

 


