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 Usnesení rady města ze dne  06.05.2020 

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn (anonymizovaný) 
 

z 12. řádného jednání rady města, která se konala ve středu 06.05.2020  
od 09:00 hod. formou videokonference.   

 
 
187/2020 Doporučení schválení Dodatku č. 1 k Programům podpory sportu, kultury a 
volného času - nevyhlášení výzvy k podávání žádostí v programu č. 3 pro rok 2020 
 
Rada města  
 
I. doporučuje 

zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k Programům podpory sportu, kultury a volného 
času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod, který je přílohou originálu 
zápisu tohoto usnesení. 
  
II. doporučuje 
zastupitelstvu města rozhodnout o nevyhlášení výzvy v Programu č. 3  - Podpora 
investičních a neinvestičních akcí NNO v roce 2020 z Fondu sportu, kultury a volného času. 
  
III. doporučuje 
zastupitelstvu města schválit rozdělení finančních prostředků v Programu č. 2 - Podpora 
tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a 
seniory, reprezentace města v částce nejvýše 328 000 Kč.  
  
 
188/2020 Doporučení schválení rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu 2020 
 
Rada města  
 
doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod schválit Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2020 
ve znění přílohy, která je součástí návrhu usnesení. Rozpočtové příjmy se snižují na 256 
402,90 tis. Kč, 
rozpočtové výdaje provozní se snižují na 159 015,90 tis. Kč, rozpočtové výdaje investiční se 
snižují na 118 247 tis. Kč, položka financování se mění na schodek ve výši 20.860 tis. Kč. 
  
 
 
189/2020 Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 90/2013/FO s panem M. Š., kterým se 
prodlužuje doba užívání bytu č. 1, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod o jeden rok, tj. od 
01.07.2020 do 30.06.2021. 
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II. pověřuje 

starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
 
190/2020 Akce města Český Brod na rok 2020 
 
Rada města  
 
doporučuje 

zastupitelstvu města v roce 2020 podpořit akce z rozpočtu města v celkové částce 180.000 
Kč a to: 
Oslavy 150. výročí založení T.J. Sokol Český Brod, Tělocvičná jednota Sokol Český Brod, 
IČO: 00662402, částka 50.000 Kč,  
Adventní akce (vánoční strom, průvod světýlek), Město Český Brod, IČO: 00235334, částka 
130.000 Kč. 
  
 
191/2020 Smlouva Jan Rejl_Singltrek 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 201900175 s dodavatelem Janem Rejlem, 
Lhotecká 567, Trutnov 541 01, IČO: 05353726. Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu 
tohoto usnesení. 
  
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
 
192/2020 Otevření mateřských škol v Českém Brodě 
 
Rada města  
 
rozhoduje 

ve funkci zřizovatele o otevření mateřských škol v Českém Brodě od 18. 5. 2020. 
  
 
193/2020 Hradítko u pivovaru, vlastnictví, věc opuštěná 
 
Rada města  
 
bere na vědomí 

informaci o splnění úkolu ze 7. řádného jednání rady města - Prověřit vlastnictví stavidel a 
hradítek (u pivovaru a u cukrovaru) a prověřit dotační možnosti opravy. 
  
 
194/2020 Informace o projektu "Singltrek v Dolánkách" 
 
Rada města  
 
bere na vědomí 

dokončení projektu "Singltrek v Dolánkách" včetně podmínek provozu stezek, jehož 
provozovatelem bude Město Český Brod, potažmo středisko městských lesů, ve spolupráci s 
Šemberskými stezkami z.s. 
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195/2020 Vyhlášení VZ Český Brod - Výměna kabelů NN pro VO - 2. etapa, II. 
 
Rada města  
 
I. vyhlašuje 

veřejnou zakázku malého rozsahu "Český Brod - Výměna kabelů NN pro VO - 2. etapa, II.". 
Výzva k podání nabídky je přílohou k originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. jmenuje 
hodnotící komisi výše uvedené veřejné zakázky ve složení:  
Bc. Jakub Nekolný, starosta města, 
Ing. Karel Zajíček, investiční technik OR, 
Ing. Šárka Jedličková, vedoucí FO, 
Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí OR, 
Ing. Miroslav Kruliš, ředitel TS.  
Náhradníci:  Mgr. Tomáš Klinecký, místostarosta města, 
                    Petr Kostkan, investiční technik OR, 
                    Martina Jelínková, pracovník FO, 
                    Lenka Farkasová, projektový manažer OR. 
  
III. pověřuje 

odbor rozvoje nezbytným upřesněním zadání a zajištěním případných dodatečných informací 
k výše uvedené veřejné zakázce. 
  
 
196/2020 Záměr na prodej bytové jednotky č. 1392/11 a nebytové jednotky č.1392/14 v 
ul. Kounická 1392, Český Brod 
 
Rada města  
 
vyhlašuje záměr 

na prodej podílu ve výši 51/100 bytové jednotky č. 1392/11 ul. Kounická č.p. 1392 Český 
Brod za cenu 369.199 Kč a podílu ve výši 51/100 nebytového prostoru - jednotky č. 1392/14 
ul. Kounická č.p. 1392 Český Brod za cenu 17.656 Kč dle schválených pravidel privatizace č. 
7 předem určenému zájemci nájemci P.B. Jednotka č. 1392/11- byt - vymezený podle 
občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2087 – zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova 
č.p. 1392 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 808/7480 na společných částech 
nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Jednotka č. 1392/14 – nebytový prostor - 
vymezený podle občanského zákoníku v pozemku parc. č.  st. 2087 – zast. pl. a nádvoří, 
jehož součástí je Budova č.p. 1392 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 235/7480 na 
společných částech nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Případné připomínky předejte 
do podatelny Města Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, nejpozději do 27.05.2020. 
Bližší informace na odboru rozvoje u Edity Suchanové, tel. kontakt 321612153. 
  
 
197/2020 Vyhlášení záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v budově č. p. 
507, předem určenému zájemci Nemocnice Český Brod s.r.o. 
 
Rada města  
 
vyhlašuje záměr 

na pronájem nebytových prostor určených k podnikání v budově č. p. 507, Žižkova ulice, 
Český Brod, 17 místností o celkové výměře 188 m2 za cenu 300.000 Kč ročně na dobu 
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neurčitou předem určenému zájemci Nemocnice Český Brod s.r.o. se sídlem Žižkova 282, 
282 01 Český Brod, IČO: 27161838. 
  
 
198/2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce Kuchyň v budově č.p. 507 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností VW WACHAL a.s., IČO: 
25567225, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace. Návrh dodatku je přílohou 
originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 

starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
 
199/2020 Dodatek č. 1: "Vybavení gastroprovozu v č.p. 507" 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 202000038 se společností Zich a spol. s.r.o., 
Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice, IČO: 25267027. Návrh dodatku je přílohou originálu 
zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 

starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
 
200/2020 Dodatek č. 1 ke Sod č. 202000016 Archkaso - „Český Brod, náměstí Husovo 
70 - výroba 16 ks replik a restaurování 2 ks váz“ 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 202000016-OR se společností Archkaso 
spol. s r. o., Zalešany 15, 280 02 Kolín, IČO: 25311271. Předmětem dodatku je snížení 
smluvní ceny v důsledku skutečně dodaného materiálu a provedených prací. Návrh dodatku 
je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 

starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
 
201/2020 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování poradenských služeb (GDPR) 
 
Rada města  
 
I. schvaluje 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování poradenských služeb mezi Moore Czech Republic 
s.r.o., IČO: 27244784 a městem Český Brod, IČO: 00235334. 



  5   

 Usnesení rady města ze dne  06.05.2020 

II. pověřuje 

starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku.  
  
 
 
202/2020 Odvolání proti rozhodnutí o schválení stavebního záměru Veterinární 
nemocnice ČB - přístavba a stavební úpravy 
 
Rada města  
 
rozhoduje 

o podání odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje proti rozhodnutí č. MUCB 
15463/2020, kterým odbor výstavby a územního plánování schvaluje stavební záměr 
Veterinární nemocnice Český Brod - přístavba a stavební úpravy Český Brod, Liblice. 
 
 
 
203/2020 Příkazní smlouva Zajištění podkladů pro uzavření smlouvy na akci "Nový 
vodojem a rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici - Český Brod" 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 

s uzavřením Příkazní smlouvy s firmou HS Occasion, s.r.o., Konviktská 291/24, Staré Město, 
110 00 Praha 1, IČO: 02796040, DIČ: CZ02796040, pro technickou podporu před a při 
podpisu smlouvy se Státním fondem životního prostředí. Návrh smlouvy na akci "Nový 
vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Na Vrabčici - Český Brod" je přílohou originálu 
zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené příkazní 
smlouvy. 
  
 
 
204/2020 Příkazní smlouva Zajištění podkladů pro uzavření smlouvy na akci "Nové 
vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod" 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 

s uzavřením Příkazní smlouvy na akci "Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na 
veřejný vodovod města Český Brod" s firmou HS Occasion, s.r.o., Konviktská 291/24, Staré 
Město, 110 00 Praha 1, IČO: 02796040, DIČ: CZ02796040 pro technickou podporu před a 
při podpisu smlouvy se Státním fondem životního prostředí. Návrh smlouvy je přílohou 
originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 

starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené příkazní 
smlouvy. 
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205/2020 Volba dalšího člena hodnotící komise Programů podpory sportu, kultury a 
volného času pro období 2018-2022 
 
Rada města  
 
volí 

Davida Žofku členem hodnotící komise Programů podpory sportu, kultury a volného času. 
  
 
206/2020 Rezignace členů komise VZ Provozování vodovodů a kanalizací v majetku 
města Český Brod 
 
Rada města  
 
bere na vědomí 

rezignaci Ing. Milana Majera a Bc. Metoděje Málka na členy hodnotící komise koncesního 
řízení Provozování vodovodů a kanalizací v majetku města Český Brod. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jakub Nekolný   Tomáš Klinecký 

starosta města místostarosta města 
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