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Město Český Brod 
Zápis 

4. řádná schůze rady města,  
konaná dne 1. března 2023 v 17:30 hod. 

v místě: Kancelář starosty, nám. Husovo 70 
 
Přítomni: Mgr. Tomáš Klinecký, Ing. Milan Majer, Ing. Evžen Pospíšil, Ing. arch. Markéta 
Havlíčková, Pavel Kvasnička, Martin Sahula, DiS.  
 
Omluveni: PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D. 
 
Přítomni přizvaní: JUDr. Jana Marková – právnička města, Mgr. Jiří Paulů – tajemník MěÚ, 
Mgr. Hana Dočkalová – vedoucí OR, Ing. Šárka Jedličková – vedoucí FO, Ing. Jan Kopáček 
- lesní správce 
 
Předsedající: Mgr. Tomáš Klinecký 
 
Zapsal: Petronela Matějková 
 
Příloha zápisu: Usnesení rady města č. 82/2023 - 106/2023 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Milan Majer 
 
Zahájení (17:35 hod) – pan starosta Mgr. Tomáš Klinecký zahájil 4. řádnou schůzi RM a 
přivítal přítomné členy RM. Jednání proběhlo prezenčně v kanceláři starosty, nám. Husovo 
70. 
Pan starosta konstatoval, že je přítomno pět radních, tudíž je zasedání usnášeníschopné. 
Omluven z dnešního jednání je PhDr. Mrvík, paní místostarostka Havlíčková se ke schůzi 
připojí později. 
 
Mgr. Klinecký se dotázal radních, zda má někdo připomínky k dnešnímu programu, na 
kterém je předloženo 31 bodů a informací a otevřel diskuzi k programu. 
Radní k programu výhrady neměli. 
 
Pan starosta tedy ukončil diskuzi k programu. Nechal hlasovat o předloženém programu 
jednání. 
 
Schválení předloženého programu schůze. 
Schváleno  Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Jmenování ověřovatele zápisu – ověřovatelem dnešního zápisu je Ing. Milan Majer. 
Schváleno  Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Mgr. Klinecký se dotázal na ověření zápisu z minulého jednání, zápis je u ověřovatele P. 
Kvasničky, bude ověřen v nejbližších dnech. 
 
Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelkou dnešního zápisu je P. Matějková. 
 
Program pro - 4. řádná schůze rady města 
 
1. Aktualizace ceníku palivového dřeva s platností od 1. 3. 2023 
2. Kupní smlouva č. 2023-18OD-N-004 na prodej dříví se společností Česká zemědělská 
univerzita v Praze, Lesy ČZU na rok 2023 
3. Smlouva o vypořádání závazků, Ladislav Kejha, IČO: 15079562 
4. Souhlas s podáním žádosti o dotaci z fondu Středočeského kraje - Environmentální 
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vzdělávání Vrátkov 
5. Příměstské tábory ECV, ceník 2023 
6. Schválení rozpočtů PO a závazných ukazatelů PO na rok 2023 
7. Schválení střednědobých rozpočtových výhledů PO na roky 2024 - 2026 
8. Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině ZŠ Žitomířská 
9. Změna rozsahu nájmu v budově č. p. 1311 pavilon E - ProMedicus Home Care Services 
s.r.o. 
10. Průmyslová ul. - bezúplatný převod pozemku KN p.č. 648/5 v k.ú. Liblice u Českého 
Brodu 
11. Pacht pozemků (za školou) 
12. Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku - Polyfunkční dům nám. Arnošta z Pardubic - 
revokace 
13. Spolufinancování aktivit projektu "Vzkvétání škol Českobrodska" 
14. Souhlas s přijetím dotace pro DSO Český Brod - Doubravčice (Adaptační skupiny) 
15. Souhlas s přijetím dotace pro DSO Český Brod – Doubravčice od MV ČR na projekt 
"Českobrodsko společně“ 
16. Souhlas se zápisem školské právnické osoby Základní škola Pošembeří do školského 
rejstříku 
17. Navýšení kapacity žáků na Střední škole managementu a grafiky, Český Brod 
18. Dohoda o ukončení dohody o používání výplatního stroje 
19. Smlouva s městským dopravním inženýrem 
20. Smlouva s městským grafikem 
21. Smlouva o poskytnutí pomoci uživatelům služby tísňová péče Života Plus, z. ú. 
22. Rezignace člena redakční rady Českobrodského zpravodaje 
23. Výroční zpráva města 2021 
24. Pořádání Gothardské poutě mimo Gothardské posvícení 
25. Osobnost města 2023 
26. Zřízení kulturní komise a pracovní skupiny pro školství 
27. Zápis z jednání komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu dne 6. 2. 2023 
28.  Informace - Informace o bezpečnosti ve městě Český Brod 
29.  Informace - Vyhodnocení participace na téma revitalizace bývalého prostoru deponie 
30.  Informace - Vyhodnocení participace na téma rekonstrukce náměstí 
31.  Informace - Doporučení č. 1/2023 Radě města: Kontrola obhospodařování 
nepropachtovaných pozemků v extravilánu města a jejich přeměna na zatravňovací a 
vsakovací pásy 
 
  
 
1. Aktualizace ceníku palivového dřeva s platností od 1. 3. 2023 
 
1) Informace o materiálu 
Vzhledem k rapidnímu nárůstu cen palivového dřeva v minulém roce, je letošní aktualizace 
ceníku palivového dřeva pouze ve znamení minimálního navýšení, spíše jde o srovnání cen 
s okolní konkurencí takovým způsobem, abychom nebyli výrazně cenově níž. Další malou 
úpravou je navýšení příplatku za délky 25 cm na 200 Kč/prms a zavedení nového příplatku 
za délky 30 cm - 100 Kč/prms. 
Odkaz na podaktivitu "Prodej dřevní hmoty".  
  
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme ceník schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Jedná se o rozpočet městských lesů. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
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5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
  
Mgr. Klinecký přivítal lesního správce Ing. Kopáčka a předal mu úvodní slovo. 
Ing. Kopáček shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy a uvedl, že se jedná o 
pravidelnou aktualizaci cen, která se dělá minimálně jednou ročně. 
Mgr. Klinecký se dotázal, zda jsou tyto ceny srovnané se současným trhem a otevřel diskuzi. 
Ing. Kopáček odpověděl, že šlo o dorovnání cen s okolními výrobci palivového dřeva, ve 
výsledku jsou ceny malinko pod průměrem. 
 
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. 82/2023 
Rada města 
 
 
I.      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. 
  
 
2. Kupní smlouva č. 2023-18OD-N-004 na prodej dříví se společností Česká 
zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU na rok 2023 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Další z řad odběratelů, kde je žádoucí spolupráce, jsou Lesy ČZU a jejich pila ve Smrčinách. 
Aktuálně nám nabídli velmi solidní cenu pro smrkovou kulatinu a také BO agregát, který nám 
nyní vyrábí harvestor v probírkách.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme radě města tuto smlouvu schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Jedná se o rozpočet městských lesů. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Smlouvy jsou v souladu s pravidly pro provoz Městských lesů Český Brod. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Jedná se o soulad se Směrnicí města Český Brod pro prodej dřevní hmoty. 
  
 
Mgr. Klinecký opět předal slovo Ing. Kopáčkovi. 
Ing. Kopáček uvedl, že se jedná o dlouhodobého partnera na prodej dříví, kdy největší 
výhodou spolupráce je, že se společnost nachází blízko. 
Mgr. Klinecký otevřel diskuzi, nikdo se do diskuze nepřihlásil. 
 
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) 
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                                                                                                 Usnesení č. 83/2023 
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.  
 
 
 
Mgr. Klinecký se dotázal, zda má někdo z přítomných ještě dotaz na Ing. Kopáčka. 
Ing. Majer se zeptal na aktuální situaci s mysliveckým samostatným sdružením, zda je 
vyřešena otázka, komu ze současných sdružení budou odebrány pozemky. 
Ing. Kopáček odpověděl, že situace se intenzivně řeší, proběhly konzultace s krajem, z 
hlediska průchodnosti je potřeba hlavně udržet stávající hranice honebního společenstva. 
Dotčený bude pouze honební společenstvo Dolánky, další myslivecké spolky dotčeny 
nebudou. V současnosti se řeší s Honebním společenstvím Dolánky, jak povede hranice, 
což není jednoduché, jelikož chtějí některé lokality, které nelze. Pro mě, jako zástupce města 
je důležité zasáhnout co nejméně cizích pozemků a co nejvíce vlastních. Sešli jsme se 
několikrát, je potřeba to během týdne dořešit. 
Ing. Majer se dotázal, zda personální zabezpečení bude z Dolánek. 
Ing. Kopáček uvedl, že tato otázka ještě bude diskutována, situace se musí vyřešit 
nejpozději dokonce března, kdy končí nájemní smlouva s Mysliveckým spolkem Dolánky, v 
případě potřeby by bylo možné tuto smlouvu prodloužit o půl roku, než se celá záležitost 
vyřeší. 
Mgr. Klinecký poděkoval lesnímu správci za účast. 
 
Odchod v 17:45 hod. Ing. Kopáček.  
  
 
 
3. Smlouva o vypořádání závazků, Ladislav Kejha, IČO: 15079562 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Předložená smlouva napravuje stav vzniklý neuveřejněním objednávky nad 50.000 Kč na 
zahradnické práce v registru smluv. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme souhlasit s uzavřením smlouvy. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Bez dalších dopadů, práce jsou hotové a zaplacené. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Nerelevantní. 
 



 

 5 

5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
V souladu. 
 
  
 
Mgr. Klinecký požádal o slovo JUDr. Markovou. 
JUDr. Marková uvedla, že se jedná pouze o nápravu vzniklé situace, kdy pan Kejha vystavil 
fakturu za zahradnické práce ve výši nad 50 tis., která nebyla zveřejněna. Tudíž je 
předložena dohoda o narovnání, která se zveřejní, vše bude tímto vypořádáno. 
Mgr. Klinecký otevřel diskuzi, do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil. 
 
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. 84/2023 
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. 
  
 
4. Souhlas s podáním žádosti o dotaci z fondu Středočeského kraje - Environmentální 
vzdělávání Vrátkov 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Souhlas s podáním žádostí o dotaci z fondu Středočeského kraje - Vybudování naučné 
stezky. Podání žádosti bylo odsouhlaseno RM Notes Link na druhé řádné schůzi dne 25. 1. 
2023, v usnesení však není formulace dle pravidel poskytovatele dotace. Ve formulaci chybí 
závazek minimálně 10% spoluúčasti. Předložený materiál tento nedostatek napravuje. 
Nejedná se tedy o novou žádost o dotaci. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme 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 uvedl, že se nejedná o novou dotaci, podání žádosti již bylo radou 
odsouhlaseno, pouze v usnesení chyběla potřebná formulace, dle pravidel dotace.  

notes:///C1257E4D002B7D3A/AE388F6A328237B2C1257E1B002B90FB/50FA541B40A21616C1258941002D6180
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Byla otevřena diskuze. 
JUDr. Marková navrhla přeformulovat v usnesení část „zavazuje se spolufinancovat...“ na 
„souhlasí se spolufinancováním.“ 
 
Příchod v 17:47 hod. Ing. arch. Havlíčková. Přítomno 6 radních. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o upraveném návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 85/2023 
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. 
  
 
5. Příměstské tábory ECV, ceník 2023 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Ceník příměstských táborů pořádaných EC Vrátkov v roce 2023. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Bez dopadu. Platby budou pokrývat náklady na provoz táborů. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
10-I Zajistit dostatečnou nabídku vyžití ve volném čase (kulturní, sportovní ad.).  
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Nerelevantní. 
 
 
  
Mgr. Klinecký uvedl, že tábory nebudou mít dopad na rozpočet města, platby za tábory, 
náklady pokryjí. Dodal, že ceník je přiložený v materiálu a otevřel diskuzi. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
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                                                                                                 Usnesení č. 86/2023 
Rada města 
 
 
I.      schvaluje 
 
   ceník letních táborů organizovaných Ekocentrem Vrátkov v roce 2023. 
  
 
6. Schválení rozpočtů PO a závazných ukazatelů PO na rok 2023 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V souladu se schváleným rozpočtem na rok 2023 ze dne 30. 1. 2023 zastupitelstvem města, 
jehož součástí jsou stanoveny roční provozní příspěvky pro zřizované příspěvkové 
organizace, jsou předloženy návrhy rozpočtů PO a stanovení závazných ukazatelů rozpočtů 
jednotlivých příspěvkových organizací na rok 2023.  
Další částí návrhu usnesení je souhlas se změnami závazných ukazatelů během roku do 
výše 20 % a do maximální výše 100.000 Kč v jedné položce a u TS města Český Brod do 
maximální výše 200.000 Kč v jedné položce. Jedná se o souhlas s převáděním mezi 
jednotlivými položkami do této omezené výše. Uvedené změny do limitu budou projednány s 
finančním odborem a zapracovány do rozpočtu po změnách příslušné organizace. Tímto 
jsou posíleny pravomoce jednotlivých ředitelů organizací. Požadované změny nad uvedený 
limit budou nadále předmětem schvalování zřizovatelem a tím je rada města.  
Všem PO je dle z. 250/2000 Sb. § 28 odst. 9b., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, uložen v roce 2023 odvod z odpisů a to ve výši 75 % z celkových odpisů.   
Pozn:  
U TS města Český Brod - splátky investičních úvěrů - jistiny  budou v roce 
2023 ve výši 1.462.640 Kč - schválen investiční příspěvek ve výši 
1.463.000 Kč.  
U CVIK - promítací zařízení +úhrada brány pro ochranu fondu knihovny  - 
schválen investiční příspěvek ve výši 420.000 Kč. 
Součástí návrhu usnesení je udělení souhlasu s přijímáním finančních darů do výše 40.000 
Kč. Povinností organizace je tento souhlas mít před přijetím každého daru, tímto se umožní 
organizaci přijímat dary průběžně během roku, aniž by bylo nutné každý schvalovat 
jednotlivě. Tento souhlas je schvalován opakovaně a organizace plní podmínky stanovené 
usnesením. Souhlas s přijetím daru nad uvedený limit je nadále předmětem samostatného 
schvalování. 
Další částí návrhu usnesení je souhlas s přechodným čerpáním finančních prostředků na 
běžných účtech organizace, které kryjí fondy organizace. 
Návrhy rozpočtů PO byly řádně zveřejněny na úřední desce zřizovatele dne 10. 2. 2023. 
Pozn. Odpisový plán Střední odborné školy managementu a grafiky Liblice není 
(neodepisují) - majetek patří Středočeskému kraji.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
FO doporučuje souhlasit s uvedenými návrhy. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výše ročního provozního příspěvku je součástí rozpočtu na rok 2023 a v případě využití 
limitu na povolené přesuny se celková výše provozního příspěvku nezmění.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
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Mgr. Klinecký předal úvodní slovo paní vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková shrnula potřebné informace k bodu, dle podrobné důvodové zprávy a příloh. 
Dodala, že dokument visí na úřední desce od 10. února a byla schválen na lednovém 
zastupitelstvu. 
Mgr. Klinecký poté otevřel diskuzi. 
Ing. Majer se dotázal, zda si například technické služby odepisují celou částku při koupi 
nového auta, která je ale částečně krytá z dotace. 
Mgr. Jedličková odpověděla, že se odepisuje celá částka, resp. majetek, nemůžou městu 
odvést to, na co dostanou dotaci. 
 
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. 87/2023 
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.   
  
 
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.  
  
 



 

 9 

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.    
  
 
7. Schválení střednědobých rozpočtových výhledů PO na roky 2024 - 2026 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dle zákona č. 250/2000 Sb., zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou 
zpracovány a předloženy k projednání střednědobé rozpočtové výhledy příspěvkových 
organizací města Český Brod. Tyto výhledy vychází z již schváleného střednědobého 
rozpočtového výhledu zřizovatele, který byl schválen 30. 1. 2023 zastupitelstvem města 
Český Brod. V navržených výhledech je zapracováno zajištění financování organizací na 
roky 2024 - 2026. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
FO doporučuje schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
  
Mgr. Klinecký opět předal slovo Ing. Jedličkové, která k připomínce radního Kvasničky 
uvedla, že rozpočtové výhledy vychází ze schváleného rozpočtového výhledu města, který 
byl schválen na lednovém ZM a musí s ním být v souladu. Stagnace tam je nyní z důvodu, 
že v budoucnu by mohly klesat výdaje za energie, uvidíme, jak se bude vše vyvíjet, příští rok 
bude zase nový výhled. Doplnila, že již dnes má informaci o zlepšení hospodářských 
výsledků, tudíž by se příspěvky pro PO nemusely navyšovat. Myslím, že takový 
dvoumilionový zisk je hezká částka a je potřeba prověřit z čeho to vzniklo. Až to přijde na 
radu ke schválení, je potřeba si říct, zda jí nechat ve fondu, nebo ji má PO převést do 
rozpočtu města. 
Mgr. Klinecký otevřel diskuzi. 
Radní Sahula se dotázal, zda zmíněné dva miliony byl zisk dohromady za PO. 
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Ing. Jedličková sdělila, že je to zisk ZŠ Žitomířské. 
Radní Kvasnička doplnil, že podobný zisk mají i technické služby, cca 1,7 mil. 
Ing. Jedličková dodala, že například mateřské školy nejsou tak velké, tudíž ani zisky nejsou 
tak velké. 
Ing. Majer vznesl dotaz, zda budou tyto peníze použity na realizaci nějaké akce. 
Ing. Jedličková odpověděla, že to není na akce, ale na provoz. Přebytek mohl vzniknout tím, 
že něco plánovaného nestihli zrealizovat, proto je potřeba provést kontrolu. Na RM poté 
bude předložen bod – přezkum hospodaření PO, kde bude vše vyčísleno. Až po kontrolách 
uvidíme, z čeho jim hospodářský výsledek vznikl. 
Mgr. Klinecký zdůraznil, že město nechce, aby byly PO tak moc v plusu, na druhou stranu je 
to důkaz toho, že hospodaří dobře. 
 
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. 88/2023 
Rada města 
 
 
I.      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. 
  
 
8. Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině ZŠ Žitomířská 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Předkládáme RM změnu v příloze zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 
Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín, 282 01 Český Brod, IČO: 46383506. Změna 
přílohy ZL byla vyvolána rozhodnutím RM o právu stavby pro DSO, na pozemcích, které má 
svěřeny do užívání ZŠ Žitomířská. Tento bod byl již jednou předložen a pozemky byly 
převedeny, ale jedná se ještě o jeden pozemek, který byl statutárem DSO opomenut, viz bod 
jednání ZM, jedná se o vyjmutí pozemku p. č. 996/30. Další pozemky, kterých se týká 
vyjmutí ze ZL ZŠ Žitomířská: p. č. 195/12 k.ú. Český Brod a p. č. 196/9 k. ú. Český Brod. 
Pozemek 195/12 se nachází mezi a za budovou č. p. 760, tvoří vjezd do areálu školy ZŠ 
Tyršova a Základní škola a Praktická škola a dále ke garážím, které jsou za budovou č. p. 
760 a jsou v majetku města. Domníváme se, že tento pozemek by neměl být svěřen 
příspěvkové organizaci, ale měl by být v majetku města. Pozemek 196/9 tvoří hranici mezi 
pozemkem, na kterém stojí budovy školní jídelny v ulici Bedřicha Smetany a pozemkem 
Penzionu ANNA. Vzhledem k tomu, že pozemky, které byly svěřeny p. o. Školní jídelna, se 
převáděly do majetku města, navrhujeme i tento pozemek převést na město. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM doporučit ZM souhlasit se změnou přílohy ke ZL. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nejsou. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
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5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
Mgr. Klinecký požádal vedoucí odboru rozvoje o slovo. 
Mgr. Dočkalová přednesla bod dle důvodové zprávy a popsala, o jaké pozemky se konkrétně 
jedná. 
Mgr. Klinecký uvedl, že navrženo je doporučující usnesení pro zastupitelstvo a otevřel 
diskuzi. 
 
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. 89/2023 
Rada města 
 
 
I.      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. 
  
 
9. Změna rozsahu nájmu v budově č. p. 1311 pavilon E - ProMedicus Home Care 
Services s.r.o. 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Předkládáme RM k projednání zúžení nájmu pro společnost ProMedicus Home Care 
Services s.r.o. se sídlem Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6, IČO: 01690124. Tato 
společnost užívá na základě smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v budově č. p. 
1311, Žižkova ulice Český Brod, pavilon E, v prvním patře. Na budově je plochá střecha, 
která při velkých srážkách protéká, a tudíž se na zdech v pronajatých prostorách tvoří plíseň. 
Je to dlouhodobý problém, který prozatím nemá jiné řešení, než nová střecha, což je projekt, 
který je nyní ve zpracování. Nájemce podal žádost o snížení nájemného, které bylo 
poskytnuto, dále společnost žádala o pronájem za 1 Kč, této žádosti nebylo vyhověno. Nyní 
na jednání vedení města a nájemce došlo k dohodě o zúžení nájmu. Společnost má 
pronajaty prostory za uzamykatelnými prosklenými dveřmi a to: chodbu, dvě místnosti nalevo 
a tři místnosti napravo viz situační plánek. Zúžení nájmu spočívá ve vyjmutí chodby a dvou 
místností nalevo z nájemní smlouvy. Chodba musí být vyjmuta z důvodu přístupnosti 
opouštěných prostor. Nájemné je vypočítané z původního nájemného před poskytnutím 
slevy na nájemném z důvodu zatékání, protože prostory, které bude nájemce dále užívat, 
zasaženy nejsou. Dále se jedná o soukromou společnost, mohlo by tedy být specifikováno 
jako veřejná podpora. 
Původní nájemné bylo ve výši 40.910 Kč ročně za 89,43 m2, tj. 457,45 Kč/m2/ročně. Nový 
rozsah nájmu bude: místnost č. 2.04 o výměře 14,56 m2, místnost č. 2.05 o výměře 14,92 m2 
a místnost č. 2.06 o výměře 6,93 m2, tj. celkem 36,41 m2 za cenu 16.656 Kč ročně.  
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje vyhlásit záměr na změnu rozsahu nájmu. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výnos z nájemného je příjmem na hospodářském středisku Bytové hospodářství - fond 
nemocnice. 
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4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
  
Mgr. Klinecký opět požádal vedoucí odboru rozvoje o slovo. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle podrobné důvodové zprávy. Dodala, že 
odstoupit z nájmu nechtějí, proto budou pronajaty tři místnosti do Žižkovy ulice bez chodby, 
kterou se musíme dostat do dvou místností, kam zatéká. 
Mgr. Klinecký otevřel diskuzi. 
 
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. 90/2023 
Rada města 
 
 
I.      vyhlašuje záměr 
 
   na změnu rozsahu nájmu prostor sloužících k podnikání v areálu nemocnice Český Brod, 
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. 
  
 
10. Průmyslová ul. - bezúplatný převod pozemku KN p.č. 648/5 v k.ú. Liblice u 
Českého Brodu 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
K odkupu pozemků v Průmyslové ulici byl přidělen úkol. 
Město Český Brod plánuje rozšíření ulice Průmyslové, která se nachází v Liblicích a vede k 
ČOV. Rada města na jednání dne 20. 5. 2020 přijala usnesení č. 216/2020, kterým pověřila 
odbor rozvoje jednáním s vlastníky pozemků v ulici Průmyslová v k. ú. Liblice u Českého 
Brodu o odkoupení pozemků nebo částí pozemků do vlastnictví města Český Brod za kupní 
cenu podle znaleckého posudku. 
Jedním z pozemků je pozemek p.č. 648/5 o výměře 180 m2 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, který je ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM). Vzhledem k tomu, že 
se jedná o pozemek pod komunikací, bude nám pozemek převeden bezúplatně. 
ÚZSVM nám poslal informace k dalšímu postupu pro převod pozemku.  Nyní zastupitelstvo 
města odsouhlasí záměr s bezúplatným převodem pozemku. Jakmile dostaneme návrh 
smlouvy, bude předložena radě města a zastupitelstvu města k odsouhlasení. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje souhlasit se záměrem bezúplatného převodu pozemku. 
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3) Dopady řešení na rozpočet 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 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
Mgr. Klinecký opět požádal vedoucí odboru rozvoje o slovo, načež Mgr. Dočkalová shrnula 
informace k bodu dle důvodové zprávy. Doplnila, že po odsouhlasení zastupitelstvem, dojde 
k bezúplatnému převodu zmíněného pozemku. 
Mgr. Klinecký otevřel diskuzi. 
 
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. 91/2023 
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. 
  
 
11. Pacht pozemků (za školou) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod má uzavřenou pachtovní smlouvu č. 202200295/OR ze dne 21. 9. 2022 
na pozemky "za školou", na dobu určitou 5 let od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2027, za 
vysoutěženou cenu 11.500 Kč/ha/rok (minimální cena ve vyhlášeném záměru byla, na 
základě usnesení č. 291/2022 ze dne 13. 7. 2022, 9.000 Kč/1 hektar/rok). K částce 
pachtovného byla každý rok připočítána míra inflace.   
Jednalo se o následující pozemky: 
KN p.č. 999/35 orná půda o výměře 7.777 m2,  KN p.č. 999/1 orná půda o výměře 1.312 m2,  
KN p.č. 999/29 orná půda o výměře 788 m2, vše v obci a k.ú. Český Brod. 
Nyní jsme byli informováni, že se podél pozemku č. 999/35 nachází tenkým, postupně 
zužujícím se pruhem (směrem od domů k silnici na Štolmíř) pozemek p.č. 999/36 orná půda 
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o výměře 545 m2 a pruhem do poloviny sousedního pozemku pozemek p.č. 2027 orná půda 
o výměře 465 m2 (viz barevná situace). 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje radě města vyhlásit záměr předem určenému zájemci, který si 
obálkovou metodou vysoutěžil pacht pozemků v lokalitě "za školou" za vysoutěženou cenu, 
doba určitá do 30. 9. 2027. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Pachtovné bude příjmem do střediska OHČ. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
x 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
x 
 
 
  
Mgr. Klinecký znovu požádal o úvod vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy a vysvětlila, o které pozemky se jedná a je 
navrženo vyhlásit záměr předem určenému zájemci. 
Mgr. Klinecký otevřel diskuzi. 
Ing. Majer se dotázal, zda je vše v souladu s původní smlouvou, což Mgr. Dočkalová 
potvrdila. 
Ing. arch. Havlíčková vznesla dotaz, zda orání, obhospodařování mezí atd. je v souladu s 
podmínkami, které zemědělci mají. 
Mgr. Dočkalová uvedla, že ti se řídí obecními zásadami pro zemědělce. 
JUDr. Marková dodala, že zemědělci si mezi sebou pozemky vyměňují, aby je měli vcelku, 
kvůli přístupům atd., péče o meze vyplývá z obecných zásad, město toto do smluv nedává. 
Hnojení kontrolují nadřízené orgány, které v případě pochybění udělují pokuty zemědělcům. 
Mgr. Klinecký uvedl, že pachtýř půdu neničí, ale pokud by vzniklo podezření, že někdo 
nehospodaří správně, měli bychom zasáhnout. 
JUDr. Marková upozornila, že město, jakožto vlastník, může maximálně podezření nahlásit 
inspekci. 
Poté proběhla diskuze ohledně možností obnovy neudržovaných částí mezi různými 
pozemky, zda se vyplatí investovat finance i práci, či vstoupit do diskuze se zemědělci, nebo 
to dále nechat fungovat jen mezi nimi. Dále se diskutovalo ohledně možností pronajmout 
podíly z pozemků.  
 
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. 92/2023 
Rada města 
 
 
I.      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 
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Břežany II č. p. 23, 282 01 Český Brod. K částce pachtovného bude každoročně připočítána 
míra inflace určená Českým statistickým úřadem. 
  
 
12. Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku - Polyfunkční dům nám. Arnošta z 
Pardubic - revokace 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě schválených zásad pro poskytování příspěvků na technickou, dopravní a 
veřejnou infrastrukturu při realizaci bytové a nebytové výstavby na území města Český Brod 
schválené zastupitelstvem města usnesením č. 80/2019 ze dne 5. 6. 2019 byla předložena 
radě města ke schválení dohoda o poskytnutí investičního příspěvku pro stavitele Tran Tuan 
Su a Tran Kim Nhung, kteří plánují výstavbu polyfunkčního domu na pozemku p.č. st. 27/1. 
Jedná se o výstavbu polyfunkčního domu se 3 bytovými jednotkami a 1 nebytovým 
prostorem. Cena příspěvku se snižuje na částku 779.230 Kč. Dohoda byla schválena 
usnesením rady města č. 350/2022 ze dne 30. 8. 2022, ale do dnešního dne nedošlo k 
podpisu, neboť stavebník ještě čekal na vyjádření NPÚ. Předkládáme radě města revokaci 
usnesení, kterým byla schválena smlouva, a to z důvodu změny pravomoci podpisu. Dohoda 
o finančním příspěvku je beze změn. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje radě města revokovat usnesení č. 350/2022 ze dne 30. 8. 2022 v části 3. 
 
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 uvedl, že smlouva byla schválena radou města v minulém volebním období, 
ale doteď nedošlo k jejímu podpisu. Nyní jsou prý žadatelé připraveni smlouvu podepsat. 
JUDr. Marková upozornila, že v případě výměny vedení, není potřeba revokovat usnesení, 
stačí smlouvu vytisknout znovu se jménem nového starosty, nicméně revokace není nic, 
proti ničemu.  
 
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. 93/2023 
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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13. Spolufinancování aktivit projektu "Vzkvétání škol Českobrodska" 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
DSO Český Brod – Doubravčice realizuje od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2023 projekt „Vzkvétání 
škol Českobrodska“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022927. Tento projekt navazuje na 
předešlé tři úspěšné projekty spolupráce škol, jejich zřizovatelů i ostatních aktérů ve 
vzdělávání v rámci správního obvodu ORP Český Brod. Jeho záměrem je: 
1) udržet a stabilizovat jádro realizačního týmu projektu i vytvořenou síť spolupracovníků, 
2) v mezích možností společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro 
následné řešení místně specifických problémů v oblasti formálního i neformální vzdělávání v 
regionu. 
Celkové plánované výdaje projektu činí 2.578.998,80 Kč, z toho má být 95 % financováno z 
Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání. Zbývajících 5 %, tj. 128.949,94 Kč (dále 
„spoluúčast“) je nutné uhradit z jiných zdrojů. Do projektu jsou zapojeny všechny mateřské a 
základní školy ve správním obvodu ORP Český Brod. 
Výše finančního příspěvku činí 40.300 Kč na financování „spoluúčasti“. Výše příspěvku byla 
stanovena s ohledem na počet dětí ve věku 0-14 let v obci k celkovému počtu dětí v této 
kategorii ve správním obvodu ORP Český Brod ke dni 31. 12. 2020 dle údajů ČSÚ. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučeno k přijetí. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
40.300 Kč. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
  
 
Mgr. Klinecký uvedl, že projekt navazuje na projekt Radosti a strasti škol, podporuje 
setkávání škol Českobrodska, kde školy koordinují své aktivity. Otevřel diskuzi. 
Ing. Jedličková zdůraznila, že smlouva jde do schvalovacího procesu města se zpožděním. 
Mgr. Klinecký dodal, že všechny smlouvy musí jít ke schválení do zastupitelstva. 
JUDr. Marková toto potvrdila, je to smlouva mezi DSO a městem, kdy do 30 dnů musí město 
na DSO převést závazek 40 tis. Kč. 
Ing. Jedličková upozornila, že závazek měl jít už do návrhu rozpočtu 2023. Pokud se 
smlouva podepíše teď, poté bude předložena na ZM, upraví se rozpočtové opatření. 
Ing. Pospíšil navrhl doplnit druhou odrážku usnesení, kde „RM doporučuje ZM pověřit Mgr. 
Klineckého podpisem...“ 
JUDr. Marková dodala, že projekt už běží. 
Ing. Jedličková doplnila, že přijetí dotace ZM schválilo, zřejmě jim došly finance a vznesla 
připomínku, proč spoluúčast nemá DSO, když dostává od města příspěvek. 
Mgr. Klinecký vznesl PROTINÁVRH na stažení bodu.  
Byl také zadán ÚKOL – vyjasnit otázku, proč město spolufinancuje aktivity projektu 
„Vzkvétání škol Českobrodska“, když poskytuje finanční příspěvek pro DSO. 
Mgr. Klinecký dodal, že informace budou doplněny a materiál předložen na zastupitelstvo. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o protinávrhu na stažení 
bodu. 
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s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
Bod byl stažen. 
 
Původní návrh usnesení: 
Rada města 
I.      doporučuje  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
   zastupitelstvu města uzavření smlouvy o spolufinancování aktivit projektu "Vzkvétání škol 
Českobrodska". 
  
 
14. Souhlas s přijetím dotace pro DSO Český Brod - Doubravčice (Adaptační skupiny) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
MŠMT schválilo Výzvu č.j. MSMT -31306/2022-2 k přijímání žádostí o dotaci na zřízení 
adaptačních skupin pro děti cizince migrující z Ukrajiny ve věku od 3 do 18 let v období leden 
– červen 2023, které se nepodařilo umístit do škol. V průběhu září - prosince se činnosti 
adaptačních skupin a jazykových kurzů v Českém Brodě pořádaných DSO Český Brod - 
Doubravčice zúčastnilo 57 dětí ve věku 3 až 18 let. Z toho se podařilo umístit 3 děti do ZŠ. 
Ostatní děti mohou pokračovat v AS v Oranžové zahradě (3 do 6 let) a ve třech AS v PPP. 
Děti jsou zde vzdělávány v ČJ, AJ, matematice, fyzice, přírodopisu, zeměpisu a chemii. Na 
zabezpečení těchto skupin bylo požádáno o 1.500.000 Kč. 
Na sněmu DSO bylo schváleno podání žádosti o dotaci usnesením č. 1418 dne 7. 2. 2023.   
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučeno k přijetí. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Netýká se rozpočtu města. 
 
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. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Nerelevantní. 
  
 
Mgr. Klinecký navrhl spojit diskuzi k následujícím dvěma bodům, týkajících se přijetím dotací 
pro DSO a dodal, že navržená usnesení doporučují ZM souhlasit s přijetím dotace bez 
spoluúčasti. Otevřel diskuzi k oběma bodům. 
Ing. Majer pouze doplnil, že 5 % bude vybráno od účastníků a 95 % je 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. 94/2023 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města souhlasit s přijetím dotace pro Dobrovolný svazek obcí Český Brod – 
Doubravčice od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na projekt 
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„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. 
  
 
15. Souhlas s přijetím dotace pro DSO Český Brod – Doubravčice od MV ČR na projekt 
"Českobrodsko společně“ 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V současné době je evidováno jen v Českém Brodě celkem 343 osob migrujících z Ukrajiny. 
Město pro ně v minulém roce vybudovalo dvě hromadná ubytovací zařízení – jedno v 
domově mládeže v SOŠ v Liblicích a druhé nouzovou přestavbou prostor na veterinární 
klinice. Nyní zde žije 120 především matek s dětmi. Od dubna minulého roku DSO Český 
Brod - Doubravčice organizoval pro mládež 14 – 18 let intenzivní jazykové kurzy (celkem 24 
absolventů, z nichž řada nastoupila do SŠ i VŠ) a adaptační skupiny od 3 do 15 let (celkem 
téměř 80 účastníků). Pro část dětí z celého správního obvodu ORP Český Brod, které se z 
kapacitních důvodů nedostaly do škol, organizuje DSO adaptační skupiny stále. DSO je 
přitom v kontaktu s jejich rodiči, kterým se nedaří zvládnout český jazyk a mají zájem o 
intenzivní kurzy podobné těm, které byly organizovány pro jejich děti. Zároveň by rádi 
absolvovali s dětmi aktivity, které s nimi dělají v rámci adaptačních skupin o pracovních 
dnech – poznávací výlety a volnočasové aktivity, včetně těch pobytových. Děti, které jsou 
zařazeny do vyučování na školách, by rády dělaly aktivity se svými přáteli z letních 
adaptačních skupin. DSO se domnívá, že projektem podpoří minimálně 50 různých osob z 
celého Českobrodska. Dotace je poskytována do výše 95 %, spoluúčast 5% bude vybrána 
od účastníků. Předložený projekt „Českobrodsko společně“ zahrnuje jazykové kurzy pro 
dospělé, 5 jednodenních poznávacích výletů, 5 víkendových a 1 týdenní jazykový výjezdový 
seminář, 3 letní příměstské tábory a 30 kreativních dílen. Součástí dotace jsou i prostředky 
na zajištění koordinátora těchto aktivit. 
Na sněmu DSO bylo schváleno podání žádosti o dotaci usnesením č. 1420 dne 7. 2. 2023. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučeno k přijetí. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
  
Na základě spojené diskuze k bodům „Souhlas s přijetím dotace pro DSO Český Brod - 
Doubravčice (Adaptační skupiny)“ a „Souhlas s přijetím dotace pro DSO Český Brod – 
Doubravčice od MV ČR na projekt "Českobrodsko společně“ bylo bez dotazů a připomínek 
bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 95/2023 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města souhlasit s přijetím dotace pro Dobrovolný svazek obcí Český Brod – 
Doubravčice od Ministerstva vnitra České republiky na projekt „Českobrodsko společně“ na 
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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. 
  
 
16. Souhlas se zápisem školské právnické osoby Základní škola Pošembeří do 
školského rejstříku 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V prvních třídách by mělo pro školní rok 2023/24 chybět přibližně 75 míst. Obce, které 
podepsaly rámcovou smlouvu o partnerství a investičním příspěvku na akci výstavby a 
budoucího provozu základní školy, by měly být zvýhodněny před obcemi bez smlouvy. Proto 
již pro školní rok 2023/24 připravuje DSO Český Brod - Doubravčice zápis svazkové školy do 
rejstříku škol a školských zařízení a otevření až 3 prvních tříd. Zatím byly vytipovány 3 
lokality. První by mohla být třída v českobrodské pedagogicko-psychologické poradně. Zde 
je potřeba vyjednat výjimku s poskytovatelem dotace, tedy s IROP, na které se DSO již s 
touto otázkou obrátilo. V případě negativního stanoviska je možné ještě prohození s 
adaptační ukrajinskou skupinou působící v budově ZUŠ, neboť pro účely vzdělávání 
ukrajinských dětí je možné prostory v poradně využít. Dalšími zvažovanými lokalitami jsou 
pak Rostoklaty a Doubravčice. Povinnou přílohou pro zápis školy do školského rejstříku je 
stanovisko obce.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučeno k přijetí. 
 
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 uvedl, že každoročně v únoru probíhají jednání s okolními obcemi, které 
posílají své žáky do českobrodských škol, opět bude přihlášeno více žáků, než jsou kapacity. 
Na jednáních se řešilo, že by žáci byli vybíráni, místo „kontroverzního“ losování, dle kritérií, a 
to dle trvalého pobytu v Českém Brodě, sourozence ve škole a z obcí, které mají s městem 
uzavřenou smlouvu. Z důvodu počtu dětí navrhlo DSO otevřít provizorně dvě až tři třídy 
(např. v provizorních prostorách v Rostoklatech, v poradně v nemocnici), což by byl jakýsi 
„zárodek“ svazkové školy a uspokojil by se tím „převis“ žáků. Zdůraznil, že RM musí 
souhlasit se vznikem provizorní školy na svém území. Dodal, že paní Soukupová by ráda 
otevřela třídy 1. 9. 2023, ale je za tím spousta práce – přípravy prostor, zápis do rejstříku atd. 
Poté otevřel diskuzi. 
Ing. Majer podotkl, že další věc je, že děti také musí k zápisu a ty probíhají v dubnu až v 
květnu. 
Ing. Jedličková doplnila, že je také potřeba vyhlásit výběrové řízení na ředitele, což se také 
nejspíš nestihne. 
Mgr. Klinecký dodal, že vše je v kompetenci DSO, pokud to zvládnou, tak to bude dobré, ale 
celá záležitost je složitá. 
Radní Kvasnička se dotázal, zda známe názor současných ředitelů, kteří jsou odborníky. 
Mgr. Klinecký odpověděl, že administrativní část i zápis do rejstříku stihnout lze, ta stavební 
je horší, v Rostoklatech to nebude jednoduché, poradna v nemocnici by možná šla. 
Ing. Jedličková zdůraznila, že mluvila s panem ředitelem Slavíkem, který řekl, že vše stihnout 
nelze. 
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Radní Kvasnička dodal, že není dobré dávat rodičům planou naději, s losováním se již 
počítá, můžou se již dle toho začít zařizovat, pokud se upnou na provizorní školu, bude 
problém, když se to nestihne. 
Ing. Majer uvedl, že na jednání se starosty nepadlo rozhodnutí, že provizorní škola bude, jen 
to, že se to zkusí. 
Radní Kvasnička dodal, že nápad je to dobrý, ale pokud ji RM odsouhlasí, bude problém. 
Mgr. Klinecký upřesnil, že ZŠ Pošembeří je právnická osoba, která bude poté provozovat 
svazkovou školu, buď se založí teď, nebo až za rok. Souhlasil, že termín je šibeniční, 
rozhodnout se musí brzy. 
JUDr. Marková dodala, že právnická osoba je další organizace pod DSO, město s tím nemá 
nic společného, potřebují pouze souhlas, že tato právnická osoba bude na území Rostoklat 
existovat. 
Ing. Pospíšil uvedl, že je pro schválení, jelikož to město k ničemu nezavazuje, jde pouze o 
schválení, že to můžou mít na našem území. 
Radní Kvasnička poděkoval za vysvětlení, že jde pouze o proces, který bude muset 
proběhnout. 
Radní Sahula se dotázal, zda by využívali školní jídelnu města, nebo je v Rostoklatech 
nějaká možnost stravování pro žáky. 
JUDr. Marková odpověděla, že všechny technické i administrativní záležitosti jsou v 
kompetenci a režii DSO a zopakovala, že souhlas rady města potřebují pouze kvůli zápisu 
do školního rejstříku, jde o povinnou přílohu. 
Ing. arch. Havlíčková dodala, že jde o pozvolný rozjezd a později nebude takový problém 
např. se sháněním pedagogů. 
Mgr. Dočkalová upozornila, že budova č.p. 507 je pronajata speciální škole a částečně ZŠ 
Tyršova, mělo by se revokovat usnesení o nájemní smlouvě a řešit výpůjčku prostor, s čímž 
starosta souhlasil. 
JUDr. Marková poznamenala, že výpůjčka bude zadarmo, spravovat ji bude školská 
právnická osoba. 
Ing. Majer uvedl, že by bylo dobré pojistit si nějakým způsobem, že DSO bude část financí 
investovat zpět do prostor. 
Mgr. Dočkalová dodala, že město má požádáno o dotaci 50 mil., s čímž se pojí doba 
udržitelnosti. 
Mgr. Klinecký doplnil, že v plánu je jmenování pana ředitele Slavíka ředitelem po dobu 
udržitelnosti, aby byl u rozjezdu svazkové školy a proces proběhl pod odborným dohledem. 
Udržitelnost je 10 let, poté by město rozhodlo, zda bude pokračovat ve svazku, nebo 
doubravčická část připadne Doubravčicím a brodská Brodu. 
Poté proběhla krátká diskuze ohledně smluv s obcemi, o zabezpečení majetku svazkové 
školy, i o to, jak a kdo bude o něj pečovat, kdo bude platit např. energie, o možnostech 
využití příspěvků na provoz. Diskuze byla ukončena s tím, že se akce musí řešit dle aktuální 
situace a hlavně až budou jasné přesné podmínky 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. 96/2023 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s umístěním školské právnické osoby Základní škola Pošembeří na území města Český 
Brod. 
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17. Navýšení kapacity žáků na Střední škole managementu a grafiky, Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Střední škola managementu a grafiky bude žádat s účinností od 1. 9. 2023 na MŠMT 
prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje o navýšení kapacity školy. Jedná se o 
navýšení kapacity ze 180 žáků na 240 žáků.  
Přílohou žádosti o navýšení kapacity bude mj. stanovisko Krajské hospodářské komory, pro 
jehož udělení je potřeba přiložit souhlas rady města ve funkci zřizovatele školy s tímto 
navýšením kapacity.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OSVŠ doporučuje souhlasit s předloženým bodem. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Budou řešeny v rámci rozpočtu příspěvkové organizace. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Je v souladu s klíčovou oblastí 8, specifický cíl 8.2.1, Zajistit prostory a jejich kapacitu pro 
školní vzdělávání. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Nesouvisí. 
  
Mgr. Klinecký uvedl, že se jedná pouze o formalitu k žádosti školy o navýšení kapacity žáků. 
Podrobnosti žádosti, personálního a materiálního zajištění školy jsou v přílohách materiálu. 
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. 97/2023 
Rada města 
 
 
I.      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. 
  
 
18. Dohoda o ukončení dohody o používání výplatního stroje 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Jedná se o smlouvu o používání frankovacího stroje odborem sociálních věcí MěÚ Český 
Brod z roku 2008, kdy, jak bylo zjištěno, nebyla spolu s přechodem sociálních dávek z 
městských úřadů na úřady práce, řádně ukončena. Frankovací stroj nám byl poskytnut 
pouze pro tyto účely. Odesílání zásilek s tím spojených bylo prováděno přímo odborem 
sociálních věcí mimo podatelnu, která používá jiný frankovací stroj a máme zde rovněž 
uzavřenu smlouva s Českou poštou, s.p. V roce 2022 byl nepoužívaný frankovací stroj 
protokolárně zlikvidován Technickými službami Český Brod. Ve frankovacím stroji byl 
zůstatek 4.194,10  Kč, který podle sdělení České pošty, s.p. již nelze získat zpět. Ukončením 
dohody narovnáváme faktický stav.   
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2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
  
Mgr. Klinecký vzhledem k nepřítomnosti paní vedoucí vnitřních věcí, požádal o slovo pana 
tajemníka. 
Mgr. Paulů uvedl bod dle důvodové zprávy, poté pan starosta otevřel diskuzi. 
 
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. 98/2023 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením dohody o ukončení dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za 
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. 
  
 
19. Smlouva s městským dopravním inženýrem 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Vedení města rozhodlo o potřebě mít k dispozici smluvně vázaného dopravního inženýra, na 
základě nabídky pana Fotta byla vyhotovena smlouva v příloze ke schválení RM. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nedojde k navýšení oproti stávající praxi, kdy dopravní inženýr pracuje na základě 
objednávek - jen se zrychlí, zpřehlední a zjednoduší proces. Předpokládaná hodnota 
zakázky je do 50.000 Kč ročně. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
- 
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5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
  
Mgr. Klinecký opět předal slovo panu tajemníkovi, jako předkladateli bodu. 
Mgr. Paulů uvedl, že spolupráce s dopravním inženýrem nyní funguje na základě 
objednávek, ale město chce intenzivnější spolupráci, proto je předložena ke schválení 
smlouva o spolupráci, která je v podobném duchu, jako smlouva s městským architektem. 
Mgr. Klinecký doplnil, že se ukazuje, jak je pro město důležité odborné zázemí. Zdůraznil, že 
na odboru rozvoje dopravní inženýr chybí a běžnými konzultacemi s Ing. Fottem může město 
předejít řadě problémů. Byla otevřena diskuze. 
Ing. Pospíšil navrhl doplnit do usnesení jméno, příjmení a IČO, s čímž pan starosta souhlasil. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o doplněném návrhu usnesení 
dle Ing. Pospíšila. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 99/2023 
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. 
  
 
20. Smlouva s městským grafikem 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Vedení města rozhodlo o potřebě mít k dispozici smluvně vázaného grafika, na základě 
nabídky paní Čechové byla vyhotovena smlouva v příloze ke schválení RM. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Předpokládaná hodnota zakázky je do 30.000 Kč ročně. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
- 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
  
Mgr. Klinecký opět předal slovo panu tajemníkovi, který uvedl, že se jedná o obdobnou 
záležitost, tentokrát s městským grafikem. Opět bylo navrženo doplnění usnesení o iniciály 
grafičky. 
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Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 100/2023 
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. 
  
 
21. Smlouva o poskytnutí pomoci uživatelům služby tísňová péče Života Plus, z. ú. 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Historicky jsou na služebně Městské policie Český Brod uloženy klíče od uživatele sociální 
služby od společnosti Život Plus, z. ú. Předkládám ke schválení "zoficiálnění" spolupráce 
mezi městem Český Brod a uvedenou společností. Prakticky dřívější ústní dohoda a 
předkládaný návrh smlouvy znamená, že v případě, kdy operátor společnosti Život Plus, z. ú. 
bude přesvědčen o vážném problému u klienta - seniora - občana Českého Brodu, tak 
kontaktuje městskou policii a ta vyjede ke klientovi ověřit stav a pro vstup do bydliště využije 
uložené klíče. Každé použití klíčů je evidováno. 
 
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 
Není relevantní. 
 
  
Mgr. Klinecký předal slovo předkladateli materiálu, Ing. Pospíšilovi, který následně uvedl 
potřebné informace dle důvodové zprávy. 
Mgr. Klinecký dodal, že by informace měla být zveřejněna v ČBZ, načež Ing. Pospíšil nabídl 
připravit návrh a poté jej odsouhlasit s paní Vlastníkovou. 
Mgr. Paulů dodal, že propagace proběhne na FB i dalších sítích. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
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                                                                                                 Usnesení č. 101/2023 
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. 
  
 
22. Rezignace člena redakční rady Českobrodského zpravodaje 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dne 20. 2. 2023 pod č. j. MUCB 10151/2023 nám byla doručena rezignace Ing. Nekolného 
na členství v redakční radě. Navrhujeme radě města vzít rezignaci člena redakční rady na 
vědomí. Rezignace je přiložena v příloze materiálu. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Vzít rezignaci na vědomí. 
 
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 uvedl, že po rezignaci Ing. Nekolného, má zájem o členství v redakční radě 
ČBZ Ing. Ulík, a tím ho navrhl. Radní souhlasili.  
Dodal ještě, že by redakční rada měla mít svého zástupce i z ODS. Dále uvedl, že z podnětů 
nových členů rada dospěla k názoru, že je potřeba se věnovat hlavně obsahu, a ne korekci. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o usnesení doplněném o 
odrážku ve znění: „RM jmenuje členem redakční rady Českobrodského zpravodaje Ing. 
Filipa Ulíka“. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 102/2023 
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. 
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23. Výroční zpráva města 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Výroční zprávy města Český Brod slouží pro monitoring činností úřadu a pro další plánování 
rozvoje města. Má svou roli i v otevřené informovanosti směrem k občanům a časem i 
historickou hodnotu. Předkládáme RM výroční zprávu města za rok 2021, která bude sloužit 
jak pro širokou veřejnost, tak i pro zaměstnance MěÚ. V elektronické podobě ji zveřejníme 
na webu města a v tištěné podobě bude k dispozici v IC Český Brod a v kanceláři starosty. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme schválit předloženou Výroční zprávu města za rok 2021. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Dopady řešení na rozpočet města předložený dokument nemá. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
STRATEGIE KLÍČOVÝCH OBLASTÍ ROZVOJE MĚSTA: KO9: Řízení rozvoje, správa města 
a spolupráce, 9.2 Informovanost a propagace. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Nesouvisí. 
  
 
 
Mgr. Klinecký uvedl, že jde o „dohnání“ restu, jelikož je to zpráva za rok 2021, kdy paní 
Vlastníková nastupovala, což je jedním z hlavních důvodů, proč se výroční zpráva nestihla 
dokončit včas, příště již bude schválena v termínu. Byla otevřena diskuze. 
Mgr. Paulů dodal, že dokument bude za rok 2022 o něco méně formální. 
Ing. Pospíšil požádal o opravu překlepu na str. 6 v bodě 3.2 - radní Kvasnička je za STAN a 
ne za TOP 09. 
Mgr. Paulů doplnil, že lhůta výroční zprávy je 30 dnů po ukončení auditu a finanční uzávěrce. 
Jde o zákonnou povinnost, žádná sankce nehrozí, bude se na ní pracovat. Poprosil o 
shovívavost. 
Radní Kvasnička navrhl jiný přístup, který nespočívá jen ve splnění zákonné povinnosti, ale v 
příležitosti lidskou formou podat, co vše daná organizace dokázala. Dodal ale, že v případě 
města se narazí na kapacitu tímto novým způsobem zprávu zpracovat, nicméně výhledově 
by to bylo fajn. 
Mgr. Paulů uvedl, že pokud by se výroční zpráva měla dělat zajímavou formou, bylo by 
potřeba sbírat data celý rok a pak teprve ji napsat. Dodal, že zpráva za 2022 ještě bude 
formální a pak by bylo možné se pustit do nové formy, kde bude méně tabulek, textu, a třeba 
více fotek z různých akcí, oprav atd. 
Radní Kvasnička souhlasil s tímto návrhem. 
 
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. 103/2023 
Rada města 
 
I.      schvaluje 
 
   výroční zprávu města Český Brod za rok 2021 ve znění, které je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
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24. Pořádání Gothardské poutě mimo Gothardské posvícení 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město se v minulosti přiklonilo ke změně koncepce pořádání posvícení v tradičním termínu. 
Toto již opakovaně pořádá příspěvková organizace CVIK, v souladu se svou zřizovací 
listinou. Výběr realizátora konkurenční kulturní akce "Gothadská pouť", která bude pořádána 
mimo termín posvícení odlišným soukromým subjektem, je právě předmětem tohoto 
materiálu. Právní vztah s novým provozovatelem by měl být realizován jako veřejná zakázka 
malého rozsahu, resp. jako koncese malého rozsahu dle vnitřní směrnice města. Toto 
formální uchopení bylo odsouhlaseno také právničkou města. Odbor rozvoje připravil 
stručný, byť v zásadě kompletní návrh zadání pro dodavatele s vyznačenými pasážemi, 
které je třeba ujasnit ze strany vedení města. Z důvodu legitimity, dosažené konsensem na 
základní koncepci v širším plénu, je tak materiál předložen radě města k doplnění. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Ač to svým obsahem nespadá do kompetence odboru rozvoje, doporučujeme doplnit a 
schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Cena koncese bude příjmem města. 
 
4) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
V souladu. 
 
 
 
 
 
Mgr. Klinecký předal slovo panu místostarostovi. 
Ing. Majer uvedl, že jako zavedení nové tradice, by se mu líbil název „Jarní Gothardská pouť“ 
a konání na náměstí. Dodal, že v areálu ZZN bude za 5 let určitě něco jiného a na posvícení 
tam již nebude prostor. Navrhl termín konání na 2. - 8. května. 
Mgr. Klinecký otevřel diskuzi, ze které vyplynulo, že bude lepší posunout termín až do 9. 
května vzhledem k tomu, že 8. května je svátek, což bude pořadatel chtít využít celý den. 
Poté se ještě dotázal na pojištění, zda zadat konkrétní výši. 
JUDr. Marková zdůraznila, že soutěžit se nyní bude pouze cena, další detaily budou součástí 
podmínek, které musí přihlášení uchazeči splnit, aby nebyli ze soutěže vyřazeni. Co se týká 
pojištění, musí město, jako pořadatel, ohlídat vše potřebné. 
Poté proběhla ještě diskuze k možnostem a podmínkám výběru provozovatele pouti, jelikož 
má akce proběhnout za cca 2 měsíce, tudíž je důležité, co nejdříve stanovit důležité 
požadavky na provozovatele a také stanovit rozsah akce – jaký prostor jim město poskytne. 
Mluvilo se o tom, že by se spodní část náměstí nechala průjezdná, ale v sobotu-pondělí by 
mohlo být zabráno celé náměstí. 
Mgr. Klinecký nakonec navrhl hodnocení dle nabídnuté ceny, min. 100 tis. Kč a termín 
přihlášení do 31. 3. 2023. Načež JUDr. Marková doplnila, že by měla být sestavena 
hodnotící komise pro výběr provozovatele pouti, a proto posunout termín přihlášek do 28. 3. 
2023 a nabídky by se otevíraly na radě města 29. 3. 2023, kdy radní by byli výběrovou 
komisí. Poté byl upraven návrh usnesení na znění: „RM souhlasí s vyhlášením výzvy na 
pořadatele "Jarní Gothardské pouti". 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o upraveném návrhu 
usnesení. 
 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
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                                                                                                 Usnesení č. 104/2023 
 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s vyhlášením výzvy na pořadatele "Jarní Gothardské pouti".  
  
 
 
25. Osobnost města 2023 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V roce 2022 ocenění získalo všech osm nominovaných. V roce 2021 čtyři nominovaní a v 
roce 2020 pět nominovaných. Celkem bylo během tří let oceněno sedmnáct občanů. 
Navrhujeme tedy pro letošní rok anketu Osobnost města Český Brod nevyhlašovat. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Ne. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Ne. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
  
Mgr. Klinecký uvedl, že s JUDr. Markovou projednávali možnost ocenit někoho mimo anketu, 
aby vzniklo ustanovení, které by toto radě města umožnilo, vzhledem k předloženému 
návrhu pro letošní rok anketu nevyhlašovat. 
JUDr. Marková přečetla článek 3, odst. 1 z pravidel a upozornila, že si není jistá, zda je v 
kompetenci rady rozhodnutí anketu nevyhlásit. Dodala, že by nejspíš bylo lepší upravit 
pravidla i pro vyhlašování ankety. Předat cenu bez změny pravidel nelze. 
Mgr. Klinecký po diskuzi vznesl PROTINÁVRH na stažení bodu a navrhl připravit do ZM 
úpravu pravidel, aby se anketa nemusela vyhlašovat každý rok. 
Ing. arch. Havlíčková uvedla, že by občané nicméně měli o anketě vědět a JUDr. Marková 
připomenula, že návrhy na ocenění je možné podat do 31. března. 
Mgr. Klinecký navrhl ÚKOL pro M. Vlastníkovou – připomenout výzvu, plus projednat a 
připravit do ZM úpravu pravidel vyhlašování ankety s JUDr. Markovou. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o protinávrhu na stažení 
bodu. 
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
Bod byl stažen. 
 
Původní návrh usnesení: 
Rada města 
I.      rozhoduje  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
   o nevyhlášení ankety Osobnost města Český Brod pro rok 2023. 
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26. Zřízení kulturní komise a pracovní skupiny pro školství 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Rada města na své schůzi dne 1. 11. 2022 usnesením č. 446/2022 zřídila komisi pro školství 
a kulturu a usnesením č. 447/2022 jmenovala předsedou komise pana Tomáše Charváta. Na 
dalším jednání dne 16. 11. 2022 usnesením č. 479/2022 jmenovala členy této komise, 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. 
Nyní je radě města předložen návrh na zrušení komise pro školství a kulturu, vč. odvolání 
jejího předsedy a členů, a zřízení kulturní komise a pracovní skupiny pro školství a 
jmenování jejich předsedů a členů. 
Nominace členů do jednotlivých uskupení dle přílohy. Do doby předložení materiálu na 
jednání RM se nevyjádřili Karolína Blažková, Karolína Davidová, Eva Petrásková a Jiří 
Slavík. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
V kompetenci RM. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Odměna za předsedu komise je již v rozpočtu města zohledněna a vedoucí pracovní skupiny 
nemá nárok na odměnu. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
  
Mgr. Klinecký uvedl, že na podnět PhDr. Mrvíka, je předložen návrh rozdělit současnou 
komisi pro školství a kulturu na kulturní komisi a pracovní skupinu pro školství, která by se 
nemusela scházet jednou za dva měsíce, ale dle potřeby, viz návrhy usnesení. 
Dále dál návrh na předsedu kulturní komise Karolínu Blažkovou, její členy dle předložené 
tabulky v příloze. Vedoucím pracovní skupiny navrhl Tomáš Charváta a členy opět dle 
přiložené tabulky. 
Byla otevřena diskuze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o doplněných návrzích usnesení dle 
Mgr. Klineckého. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 105/2023 
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. 
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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. 
  
 
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. 
  
 
27. Zápis z jednání komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu dne 6. 2. 2023 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Předkládám zápis z jednání komise dne 6. 2. 2023. 
 
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 uvedl, že je předložen zápis i s návrhem na usnesení a k projednání 
doporučení. Poprosím o slovo paní místostarostku, či pana místostarostu. 
Ing. Majer uvedl, že v zápisu z komise je doporučení projednat se zpracovatelem územního 
plánu nutnost zařazení studie protipovodňových opatření do územního plánu, asi do změny 
č. 4 nebo 5 a oslovit Povodí Labe se žádostí o vyjádření, zda-li zvažuje na Šembeře 
realizovat protipovodňové opatření na ochranu Českého Brodu. 
Ing. arch. Havlíčková sdělila, že Ing. Sýkora na komisi řekl, že v rámci studie odtokových 
poměrů byla navržena nějaká opatření, většina opatření je mimo katastr Český Brod. 
Doplnila, že se jedná například o úpravy na toku Šembery nad Brodem a zda se má město 
snažit o nějakou realizaci v rámci těchto úprav. Je to sice mimo město, ale jelikož leží po 
vodním toku dál, tak se nás to také dotýká a je to doporučení komise. 
Ing. Pospíšil navrhl zadat dva úkoly: 
1. ÚKOL pro paní místostarostku - má-li být studie protipovodňových opatření 
zařazena do změny územního plánu – zařadit do podnětů ke změně ÚP č. 4. 
2. ÚKOL pro Ing. Vodičku – oslovit Povodí Labe o vyjádření k možné realizaci 
protipovodňových opatření. 
Dále ještě proběhla krátká diskuze k ostatním bodům v zápisu. 
 
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. 106/2023 
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. 
  
 
 
28. Informace o bezpečnosti ve městě Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě podnětu v pátek a diskuze na posledním jednání rady města předložím informaci 
o bezpečnosti ve městě Český Brod. S ohledem na obsah, bude informace předložena přímo 
při jednání, ale byl bych rád, aby byla zařazena jako samostatný bod v jednání rady. 
Základní body: 
1. Nápad trestné činnosti. 
2. Přechody - prevence a represe, parkovací mód v blízkosti školských zařízení. 
3. Nádraží, ZZN. Stanovená pravidelná činnost strážníků MP. 
4. Měření rychlosti, příprava pevných měřicích bodů. 
5. Parkování Krále Jiřího, sídliště, křižovatky a přechody, zeleň, chodníky (zajištění 1,5 m po 
záboru). 
6. Rozšíření kamerového systému (přidání kamer na sloupy již osazené kamerou, nové na 
vjezdech a výjezdech z města, Krále Jiřího, nákladové nádraží, park Škvárovna, 1. peron). 
7. Realizace schváleného rozšíření SW. 
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8. Možnosti změny parkovacího módu (náměstí, P+R nádraží, MPLA, rezidenti - spolupráce 
s odborem dopravy). 
 
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 předkladateli bodu Ing. Pospíšilovi. 
Ing. Pospíšil informoval o stavu bezpečnosti ve městě a blízkém okolí. Informace byla 
podána ústně členům rady města. Dále přítomné informoval o zavádění nového softwaru pro 
městskou policii, řešení provázat kamery na nádraží s intenzivnější přítomností strážníků na 
místě, dále o parkování ve městě, zejména o potřebě zvýšené kontroly parkování na 
chodnících, v blízkosti křižovatek apod. 
Uvedl také, že by chtěl výhledově zjistit, kolik by stálo, přidání kamer po městě, dále o 
možnostech parkovacích režimů P+R, kde jsou problémy s opakujícími se závadami. Také 
mluvil o možnosti zadávání SPZ aut to parkovacích automatů místo současného tištění 
lístků, po nezaplacení parkování by šlo již o přestupek, dále by rád ve spolupráci s odborem 
dopravy, projednal možnosti pozměnit režim rezidentního parkování. 
Na závěr uvedl, že se chystá vstoupit do jednání se společností MPLA, poté podá na radě 
informace s návrhy řešení zmíněných bodů. 
Do otevřené diskuze se nikdo nepřihlásil 
 
Informaci vzala rada města na vědomí. 
  
 
 
29. Vyhodnocení participace na téma revitalizace bývalého prostoru deponie 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V rámci tvorby strategického plánu probíhalo dotazování veřejnosti na téma revitalizace 
bývalého prostoru deponie. V prosinci 2022 jsme představili občanům záměr města a během 
Českobrodské pouti mohli u našeho participačního stánku sdělit, jak by prostor podle nich 
měl vypadat. O svých názorech mohli také diskutovat v online diskuzi na stránkách 
strategického plánu www.Brod2032.cz. Výstupy se budou veřejně prezentovat na online 
setkání 2. 3. 2023 od 18:00 hodin. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Ne. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Ano. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 

http://www.brod2032.cz/
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Mgr. Klinecký uvedl bod dle důvodové zprávy a dodal, že v příloze se nachází prezentace 
společnosti Agora z participace s občany na téma revitalizace bývalého prostoru deponie. 
Do otevřené diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil. 
 
Informaci vzala rada města na vědomí. 
  
 
30. Vyhodnocení participace na téma rekonstrukce náměstí 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Ke konci roku 2022 probíhaly rozhovory s vlastníky nemovitostí a provozovateli místních 
služeb v dotčené oblasti. Na začátku prosince proběhlo veřejné plánovací setkání zaměřené 
na diskuzi budoucích aktivit a náplně veřejného prostoru náměstí. V online anketě jsme se 
ptali občanů města na jejich představy preferovaných funkcí náměstí a uspořádali jsme 
setkání s farníky římskokatolické církve. Informace k participaci naleznete také na stránkách 
strategického plánu www.Brod2032.cz. Výstupy se budou veřejně prezentovat na online 
setkání ve středu 8. 3. 2023 od 18:00 hodin. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Ne. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Ano. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
  
Mgr. Klinecký předal slovo paní místostarostce, jako předkladatelce bodu. 
Ing. arch. Havlíčková uvedla, že předkládá vyhodnocení podnětů od občanů města, 
podnikatelů sídlících na náměstí atd. Zdůraznila, že dané podněty by měly být zohledněny 
při přípravě rekonstrukce náměstí. 
Do otevřené diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil. 
  
Informaci vzala rada města na vědomí. 
 
 
31. Doporučení č. 1/2023 Radě města: Kontrola obhospodařování nepropachtovaných 
pozemků v extravilánu města a jejich přeměna na zatravňovací a vsakovací pásy 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Doporučení 1/2023 Radě města: Kontrola obhospodařování nepropachtovaných pozemků v 
extravilánu města a jejich přeměna na zatravňovací a vsakovací pásy.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 

http://www.brod2032.cz/
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5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
  
Mgr. Klinecký uvedl, že fakticky jde o zápis z lednového jednání komise životního prostředí, 
jedná se doporučení zajištění přeměny nepropachtovaných pozemků ve stabilizující travní 
pásy. Pozemky, kterých se to týká, jsou rozorané, není za ně placeno pachtovné, proto by se 
měly obnovit. Jde o polní cestu od „topolovky“ směrem k zahradnictví Votavů, polní cestu v 
lokalitě „Za železnicí“ od Štolmíře k Nové vsi II a polní cestu od hřbitova směrem k betonárce 
a Tuchorazské silnici. Dále uvedl, že tento proces již nějakým způsobem začal – na podzim 
byly vysazeny stromy směrem ke Štolmíři u drážního domku, současně se začalo pracovat 
na obnově spojnice za „traktorkou“ atd. Byla otevřena diskuze. 
Mgr. Dočkalová se dotázala na větu ze zápisu – komise navazuje na revizi pasportu zeleně, 
kterou loni vypracovala?  
Ing. Majer vysvětlil, že členové komise loni vzali všechny zelené plochy v pasportu přes GIS 
a zkontrolovali a našli spoustu ploch, které v pasportu nebyly, pomohli vlastně aktualizovat 
GIS a dali zpětnou vazbu panu Abrlemu. 
Z diskuze o místech resp. cestách, které by se měly obnovit, aby je lidé mohli využívat, 
vyplynul ÚKOL pro OR – příprava projektu obnovy polních cest – prověřit, která místa 
lze osázet stromy a zjistit, zda by bylo možné na tuto obnovu získat dotaci. 
Mgr. Dočkalová uvedla, že stromy pod dotací jsou, ale upozornila, že by musel geodet 
zaměřit hranice pozemků, vytýčit je, což jsou náklady navíc. Ještě dodala, že obnova každé 
ze zmíněných cest, bude vyžadovat jiný postup, proto bude potřeba je označit, a ne obecně, 
jako obnovu polních cest. 
 
Informace byla radou města projednána. 
 
 
OBECNÁ ROZPRAVA 
Mgr. Klinecký otevřel obecnou rozpravu. 
 
Ing. Pospíšil poukázal na problém s nepořádkem na silnici ve Štolmíři od hřbitova na 
Kounice u mostku. Z diskuze vyplynulo, že technické služby zde instalovaly city bloky, byl 
zachován průjezd pro kočárky. 
 
Dále, se na podnět Ing. Majera, probrala potřeba zajištění fotopastí, aby se v některých 
místech zabránilo hromadění odpadků, diskutovalo se o nutnosti, aby fotopasti spadaly pod 
kamerový dohled města, který by měl mít k dispozici výstupy k případnému řešení problémů 
a Ing. Pospíšil poté informoval o jednání s MSC-NET ohledně vyřešení kamer. 
 
Radní Kvasnička se dále dotázal na řešení rozorané cesty do Klučova. 
Ing. Majer uvedl, že situaci řeší Ing. Vodička společně s technickými službami, cesta bude 
vyčištěna a zavezena štěrkem. 
 
Poté se řešil problém, kdy jsou cyklostezky zničené auty, zda by bylo možné na některých 
místech umístění závor. Z diskuze vyplynulo, že závory jsou instalovány hlavně z důvodu 
zabránění vzniku černých skládek. Nicméně, všichni zemědělci mají od závor klíče, aby se 
dostali auty, či stroji ke svým pozemkům, tak závora na to, aby se nerozjezdila stezka, nemá 
smysl. 
 
Na popud Ing. Pospíšila ještě proběhla krátká diskuze ohledně vyhořelého sila, na které je 
povolena demolice, ale je potřeba vyřešit ještě projektovou dokumentaci na halu s 
dokumenty na demolici, vyvalenou římsu mají TS zhroutit dovnitř atd., celý proces bude ještě 
zdlouhavý. 
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Jelikož nikdo z radních již žádné podněty a připomínky nevznesl, Mgr. Klinecký uzavřel 
obecnou rozpravou, poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. 
Jednání bylo ukončeno v 21:30 hod. 
  
 
 

 
 
 
 

Mgr. Tomáš Klinecký  Ing. Milan Majer 
starosta města ověřovatel zápisu 

 


