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Město Český Brod 
Zápis (anonymizovaný) 

12. řádné jednání rady města, konané dne 
06. května 2020 v 09:00 hod. 

formou videokonference  
 
Přítomni: Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Tomáš Klinecký, Mgr. Pavel Janík, Ing. Milan Majer, 
Tomáš Charvát, Ing. Filip Ulík, Bc. Jiří Stuchl 
 
Omluveni:   
 
Přítomni přizvaní: Ing. Aleš Kašpar - tajemník MěÚ, JUDr. Jana Marková - právnička města, 
Mgr. Hana Dočkalová - vedoucí OR, Ing. Šárka Jedličková - vedoucí FO, Ing. Jan Pohůnek - 
vedoucí ODŽÚ, Ing. Rostislav Vodička - vedoucí OŽPZ 
 
Předsedající: Jakub Nekolný 
 
Zapsal: Ing. Aleš Kašpar/Petronela Matějková 
 
Příloha zápisu: Usnesení rady města č. 187/2020 - 206/2020 
 
Volební komise:   
 
Návrhová komise:   
 
Ověřovatelé zápisu: Tomáš Charvát 
 
 
Zahájení (09:00 hod) – pan starosta Bc. Jakub Nekolný zahájil 12. řádnou schůzi RM a 
přivítal přítomné členy RM. Jednání proběhlo způsobem společného připojení ke schůzce 
přes Skype. Konstatoval, že je přítomno všech sedm radních, tudíž je zasedání 
usnášeníschopné.  
 
Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelem dnešního zápisu je Ing. Kašpar. 
 
Bc. Nekolný se dotázal radních, zda má někdo připomínky k řádnému programu, na kterém 
je zařazeno 23 bodů.  
Mgr. Klinecký navrhl předřazení bodu „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“. 
Mgr. Janík se dotázal na předložení výročních zpráv příspěvkových organizací a důvody, 
proč nedorazily materiály k bodům: „Hradítko u pivovaru, vlastnictví, věc opuštěná“ a 
„Informace o projektu "Singltrek v Dolánkách“. 
Bc. Nekolný k bodu „Informace o projektu "Singltrek v Dolánkách“ po konzultacích s JUDr. 
Markovou a Mgr. Dočkalovou se navrhl volit cestu objednávky ne smlouvy. 
Dále uvedl, že mu není známo, proč nebyly doručeny podklady ke hradítkům (následně 
popsány technické problémy, které kancelář vedení města řešila s externí společností v 
pondělí, mohly souviset s migrací dat při postupném přechodu na novou verzi operačního 
systému???). Nakonec dodal, že výroční zprávy příspěvkových organizací budou předloženy 
spolu s výroční zprávou města na některé z příštích jednání. 
Mgr. Klinecký doplnil starostu, že bod k výročním zprávám založil, ale neměl v úmyslu 
předkládat na 12. schůzi rady města, k již zmíněným výročním zprávám bude předložena i 
výroční zpráva městské policie patrně na příštím jednání rady města. 
Mgr. Janík se dále dotázal, proč hodnocení Programu 2 je předloženo přímo na jednání 
zastupitelstva města. 
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Bc. Nekolný a JUDr. Marková objasnili, že je to v souladu s Pravidly a nejedná se o 
vyhrazenou kompetenci rady města, je to především z důvodu úspory času. 
Bc. Nekolný dále avizoval důvody časového omezení své přítomnosti na dnešním jednání 
rady města. 
 
Poté ukončil diskuzi k programu a nechal o upraveném programu hlasovat. 
 
Schválení upraveného programu jednání. 
Schváleno  Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Jmenování ověřovatele zápisu – ověřovatelem dnešního zápisu je Tomáš Charvát. 
Schváleno  Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Zápis z 11. řádného jednání rady města byl ověřen Bc. Stuchlem. 
 
 
 
Program pro - 12. řádné jednání rady města 

 
1. Doporučení schválení rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu 2020 
2. Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod 
3. Akce města Český Brod na rok 2020 
4. Hradítko u pivovaru, vlastnictví, věc opuštěná 
5. Informace o projektu "Singltrek v Dolánkách" 
6. Smlouva Jan Rejl_Singltrek 
7. Otevření mateřských škol v Českém Brodě 
8. Vyhlášení VZ Český Brod - Výměna kabelů NN pro VO - 2. etapa, II. 
9. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1392/11 a nebytové jednotky č.1392/14 v ul. Kounická 
1392, Český Brod 
10. Vyhlášení záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v budově č. p. 507, 
předem určenému zájemci Nemocnice Český Brod s.r.o. 
11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce Kuchyň v budově čp. 507 
12. Dodatek č. 1: "Vybavení gastroprovozu v čp. 507" 
13. Dodatek č. 1 ke Sod č. 202000016 Archkaso - „Český Brod, náměstí Husovo 70 - výroba 
16 ks replik a restaurování 2 ks váz“ 
14. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování poradenských služeb (GDPR) 
15. Odvolání proti rozhodnutí o schválení stavebního záměru Veterinární nemocnice ČB - 
přístavba a stavební úpravy 
16. Příkazní smlouva Zajištění podkladů pro uzavření smlouvy na akci "Nový vodojem a 
rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici - Český Brod" 
17. Příkazní smlouva Zajištění podkladů pro uzavření smlouvy na akci "Nové vodní zdroje 
NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod" 
18. 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 
19. Volba dalšího člena hodnotící komise Programů podpory sportu, kultury a volného času 
pro období 2018-2022 
20. Rezignace členů komise VZ Provozování vodovodů a kanalizací v majetku města Český 
Brod 
21. Zápis z jednání komise bezpečnosti ze dne 09.03.2020 
22.  Informace - Vyhodnocení efektivity a personálního obsazení ODŽU 
23.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města a další informace 
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1. 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 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 

Upravený statut fondu a upravené Programy podpory sportu, kultury a volného času z Fondu 
sportu, kultury a volného času města Český Brod byly schváleny zastupitelstvem města 
Český Brod usnesením č. 116/2019 dne 4. 12. 2019 včetně všech souvisejících příloh. 
Dle harmonogramu výzev, uvedeném v článku 6 programů je každoročně vyhlašována výzva 
v programech č. 1, 2 a 3. Výzvy v programech č. 1 a 2 již v letošním roce byly vyhlášeny, 
výzva v programu č. 3 by měla být dle tohoto harmonogramu vyhlášena v červnu t. r.  
V návaznosti na předkládané rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města na rok 2020, které 
reaguje na očekávaný výpadek příjmů města v roce 2020 v důsledku koronavirové epidemie 
a jejích hospodářských dopadů, navrhujeme mimořádně upravit programy tak, že výzva k 
podávání žádostí o podporu v programu č. 3 nebude v roce 2020 vyhlašována. K úpravě 
programů dochází formou dodatku č. 1. 
Navržené rozpočtové opatření č. 1 počítá mj. též s výpadkem výběru daně z hazardních her i 
daně z technických her a současně navrhuje snížit finanční alokaci poskytovanou 
prostřednictvím fondu v programu č. 3 o 500.000,- Kč na investiční a o 500.000,- Kč na 
neinvestiční projekty. Finanční odbor při přípravě návrhu rozpočtového opatření vycházel z 
doporučení Ing. L. T., které je v materiálu k návrhu na schválení rozpočtového opatření 
přiloženo. 
Je na rozhodnutí zastupitelstva města, jaká bude celková výše podpory do oblasti sportu, 
kultury a volného času v roce 2020 vzhledem k úsporným opatřením navrženým v důsledku 
dopadů epidemie koronaviru, dále vzhledem ke snaze o celkové snížení provozních výdajů 
na straně městského úřadu i jeho příspěvkových organizací i úpravám v oblasti investic 
města. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 

Doporučujeme schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

V rámci rozpočtu města, resp. v rámci rozpočtového opatření, schvaluje zastupitelstvo města 
výši příspěvku do Fondu sportu, kultury a volného času. Dílčí dotace jsou následně 
schvalovány radou nebo zastupitelstvem města (viz podmínky uvedené ve Statutu). 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Klíčová oblast 10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času, podoblast 10.3 
Financování kulturních, sportovních a volnočasových aktivit a investičních akcí, SC 10.3.1 
Naplňovat Programy pro podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit a investičních akcí 
včetně jasně definovaných kritérií, priorit a finančních alokací. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 

Není relevantní. 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 
 

  
Mgr. Klinecký uvedl bod dle důvodové zprávy, zdůraznil princip prvotní opatrnosti a 
návaznost na předkládané rozpočtové opatření č. 1, ve kterém je navrženo nečerpat z 
Programu č. 3. Dále uvedl, že se předpokládá výpadek daně z technických her a hazardních 
her a až bude zřejmé, jakým objemem finančních prostředků se fond naplní, může se výzva 
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vyhlásit buď později, nebo tam prostředky zůstanou k čerpání v roce 2021. Dodal, že 
navržený Dodatek k Pravidlům má tento postup umožnit, popřípadě rozhodnout o nižší 
alokaci finančních prostředků. 
Ing. Jedličková stručně doplnila, že schválení Dodatku je pro další postup zásadní. 
Ing. Ulík za finanční výbor doplnil souvislost s překládaným rozpočtovým opatřením, jemuž 
se finanční výbor věnoval prioritně a popsal převažující mínění členů finančního výboru a 
jejich tlak na opatrnost. 
Bc. Nekolný poté otevřel diskusi. 
Ing. Majer uvedl, že v předkládaném rozpočtovém opatření příjmy klesají cca o 14% (příjmy 
z hazardu o 15%), ale výdaje (fondu) snižujeme o 35% (meziročně o 58%). Upozornil, že mu 
nepřijde fér, že ten, kdo bude v roce 2020 dělat opravu svojí aktivitou přijde letos o příspěvek 
města a navrhl snížit alokaci o 15%. 
Mgr. Janík podpořil Ing. Majera a přidal svůj argument k doporučením externího finančního 
konzultanta, který nedoporučoval krátit investice a v tomto návrhu jsou směšovány s 
provozními výdaji NNO. Upozornil, že bude hlasovat proti, argumenty blíže objasní na 
jednání zastupitelstva města. Dále vznesl námitku proti nevypořádání svých připomínek. 
Mgr. Klinecký se omluvil za nevypořádání s tím, že je na ně dostatečný prostor při jednání 
rady města. Zdůraznil, že prostředky ve fondu zůstanou, snížení alokace bylo projednáno i s 
J. Ležalem (skautské středisko Psohlavci) a J. Petráskem (T.J. Sokol), kteří vyjádřili tomuto 
postupu pochopení a žádosti o podporu letos nepodají. Znovu zdůraznil, že se jedná o projev 
opatrnosti, abychom si nemuseli půjčovat na finanční podporu cizích subjektů, když příjmy se 
dnes odhadují velmi obtížně a pravděpodobně se k jejich upřesnění budeme ještě vracet. 
Mgr. Janík připomněl, že dle Pravidel lze příspěvek čerpat ve dvou letech, čímž nebudeme 
nikoho diskriminovat. Dodal, že žádost SK o synergii se projeví v programu na investice, a z 
částky 1,5 mil. Kč je snížena na 1,07 mil. Kč. 
Ing. Majer se ohradil proti formulaci přispívat cizím subjektům. Uvedl, že tento přístup 
nechápe, NNO se podílejí na společenském životě města stejně jako městem zřízené 
příspěvkové organizace. 
Mgr. Janík podpořil Ing. Majera poukázáním, že důsledkem tohoto pohledu na problematiku 
sportu, kultury a volného času by mohlo být vypuštění klíčové oblasti 10 ze strategického 
plánu města. 
Bc. Nekolný požádal o věcnou diskusi bez zbytečných emocí a zdůraznil, že žádné oblasti ve 
strategickém plánu město rušit nechce. Dodal, že se spoluúčastí 1,07 mil. pro SK se nadále 
počítá, ale na vývoj příjmů město reagovat musí, jen partnerům férově sděluje, že na 
spoluúčast letos nebude tolik, co dřív. Dále uvedl, že pokud uspějí s dotační žádostí další 
žadatelé, budou se řešit samostatně. 
Bc. Stuchl připomněl, že dotace z programů města nejsou nárokové a škrtá-li se u 
příspěvkových organizací, musí se škrtat i u NNO. Zdůraznil, že se musí počítat zejména s 
investicemi do majetku města (např. v areálu nemocnice). 
Mgr. Klinecký navrhl počkat na vývoj příjmů a podle něj pružně reagovat. Doporučil 
samostatné hlasování o každém ze třech návrhů usnesení, což podpořil i Bc. Nekolný. 
Ing. Majer znovu vznesl názor, že není fér, když by iniciativní organizace měly přijít o 
finanční spoluúčast města. 
Bc. Nekolný přiblížil názorně situaci k rodině, kdy táta přijde o práci a k večeři budou mít 
místo svíčkové přirozeně brambory s máslem. 
T. Charvát uvedl, že v této situaci je odpovědné výdaje rozložit v delším čase a pohotově 
reagovat na vývoj příjmů. 
Ing. Ulík uvedl, že návrh považuje za zodpovědný a podpoří ho. Dodal, že v době krize se 
pouze ruší automatické procesy a bere se větší zodpovědnost na město. Doplnil, že každá 
žádost bude individuálně posouzena, zda je zbytná či stojí za podporu. 
Ing. Majer poukázal na navržené čerpání z kontokorentu a dalšího investičního úvěru. Uvedl, 
že podle jeho názoru rozpočet na krizi reaguje nedostatečně – investice krátí o cca 3%. 
Mgr. Janík reagoval na Bc. Stuchla dotazem, zda se adekvátně budou krátit také programy 
na obnovu fasád v městské památkové zóně a na sociální programy. 
Ing. Ulík se shodl s T. Charvátem, že sociální programy pro nejpotřebnější budou v 
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následujícím období velmi potřeba. 
Bc. Nekolný též připomněl důraz na nekrácení prostředků na financování infrastruktury, ale 
spíše na rozložení v čase, ukončil diskusi a nechal hlasovat samostatně o jednotlivých 
předložených návrzích usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 2, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 187/2020 
 
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. 
  
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 2, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 187/2020 
 
Rada města 
 
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. 
  
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 187/2020 
 
Rada města 
 

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.  
  
 
 
2. Doporučení schválení rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu 2020 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dle dostupných informací a podkladů je předložen návrh na rozpočtové opatření č. 1 k 
rozpočtu na rok 2020. Zároveň je přiložena informace od pana Ing. L. T. a nabídka na 
investiční úvěr od České Spořitelny.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
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4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 

  
 
 
  
Ing. Jedličková bod uvedla dle důvodové zprávy. Dodala, že návrh byl v dostatečném 
předstihu předložen k připomínkování vzhledem k doporučením ekonomických konzultantů, 
je navrženo ponížení příjmů a provozních výdajů a také rozpočtovaných výdajů investičních. 
Dále uvedla, že návrh byl projednán finančním výborem, a také s řediteli příspěvkových 
organizací. Nejvážnější jednání bylo s ředitelem technických služeb, který snížení příspěvku 
zřizovatele o 3 mil. Kč považoval za neúnosné. Kromě krácení položek reaguje návrh také 
na zvýšení některých výdajů např. v souvislosti s hygienickými opatřeními. Zdůraznila, že 
navrhované rozpočtové opatření není jistě poslední, rozpočet je živý, zatím se například 
nepočítá se zapojením kontokorentu, ale pouze investičního úvěru ve výši 15 mil na 
financování projektu školního stravování, jehož splátky jsou plánované na 10 let, také jsme 
do financování zapojili zůstatek z předchozích období (11,3 mil). 
Ing. Ulík shrnul projednávání rozpočtového opatření ve finančním výboru, který diskutoval 
především, zda je návrh dostatečně obezřetný a doporučuje sjednat podmínky pro získání 
investičního úvěru (zvážit možnosti případného navýšení úvěru, předčasného splácení 
apod.). 
Ing. Majer podpořil navýšení investičního úvěru s možností předčasného splacení. Uvedl, že 
navržené snížení příspěvku zřizovatele pro příspěvkové organizace mu připadá neadekvátní 
a zdůraznil, že návrh nepodpoří. 
BC. Nekolný a Ing. Jedličková sdělili, že návrhy konzultují s řediteli příspěvkových 
organizací, předpokládané úspory plynou například z 2 měsíčního reálného výpadku provozu 
(náklady na energie, úklid). 
Mgr. Janík připomněl dotaz, zda se u příspěvkových organizací bude ponižovat např. 
rezervní fond. 
Ing. Jedličková odpověděla, že se s tím v současném návrhu nepočítá a informovala o 
probíhajících kontrolách finančního odboru a auditorů, které se věnují účetním závěrkám za 
rok 2019 a budou navrhovat úspory z roku 2019 přesunout právě do rezervních fondů pro 
případné krytí mimořádných výdajů. 
Ing. Ulík podpořil návrh Ing. Majera na jednání o navýšení investičního úvěru s možností 
předčasné splátky. 
Ing. Jedličková spolu s Bc. Nekolným vyslovili předpoklad, že další rozpočtové opatření bude 
následovat cca po 2-3 měsících a může reagovat i na výběr banky a na konkrétní dojednané 
podmínky úvěru. 
Mgr. Janík se vyslovil pro obdobné krácení všech pilířů rozpočtu (ORJ města, PO, Fondů, 
…) a položil otázku, zda město potřebuje investice, které jsou dotací podpořeny jen například 
do výše 40 %. Zdůraznil, že tento návrh rozpočtového opatření nepodpoří. 
Bc. Nekolný objasnil, že pokud zastupitelstvo neschválí Rozpočtové opatření č. 1., bude 
platný stávající rozpočet, některé položky však nebudou stejně čerpány v plné výši, protože 
nebudou pokryty dostatečnými příjmy. 
Mgr. Klinecký doplnil, že další kroky v úpravách rozpočtu nás pravděpodobně čekají v září 
2020, výdaje na investice jsme razantně snižovat nechtěli. Dále uvedl, že se vedou diskuse i 
nad finančně méně náročnými projekty např. bezpečné přechody, podzemní kontejnery, 
terénní základna Vrátkov apod., koncepce Rozpočtového opatření č. 1 je nezasahovat do 
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investic podpořených dotacemi. Uvedl dále, že vývoj projednávání konkrétního projektu 
podzemních kontejnerů, kdy se zvažovala i levnější varianta zprvu odmítaná ředitelem TS, 
ale odmítnout dotaci a ukončit tento i další obdobné projekty ve fázi těsně před realizací mu 
nepřijde prozíravé. 
Bc. Stuchl uvedl, že vidí, že např. technické služby již šetří a těší se na další schůzku s 
vedením a ředitelem technických služeb. Upozornil, že na vývoj rozpočtu bude potřeba jistě 
dále reagovat. 
Ing. Ulík a Ing. Majer znovu připomněli podnět na navýšení investičního úvěru. 
Ing. Majer dále připomněl požadavek na aktualizovaný přehled investic (kolik, které a s 
jakým finančním podílem města). Vyslovil obavu, že některé připravované projekty skrývají 
možné neúměrné navyšování investičních i jiných nákladů města. 
Mgr. Klinecký a Bc. Nekolný dále uvedli, že aktualizovaný přehled investic bude zpracován i 
s ohledem na nové záměry nejen města, ale i dalších subjektů (např. kraje). Za stěžejní 
projekty pro další financování v nejbližším období vyjmenovali např. úpravy vodojemu, 
přivaděče vody, intenzifikace ČOV, přístavbu ZŠ Žitomířská, výstavbu MŠ Kollárova. 
Zdůraznili, že jejich financování bude zásadně zatěžovat rozpočet města nejméně do roku 
2026. Neznamená to, že by nebyly finance na drobnější projekty, ale jejich priority bude 
vhodné projednat na setkání koaličních zastupitelů. Nyní je potřeba se soustředit na 
projednání Rozpočtového opatření č. 1. 
Mgr. Janík poukázal na usnesení o průběžné aktualizaci finanční náročnosti připravovaných 
projektů, abychom při projednávání rozpočtu a rozpočtového opatření „netahali zajíce z 
pytle“, ale vybírali z dobře připravených a také předem v koalici projednaných projektů. 
Bc. Nekolný sdělil, že projekty se z pytle netahají a uvedl příklady dlouhodobě 
připravovaných a po jednotlivých etapách připravovaných projektů (Přednádraží, areál 
nemocnice, …). Zdůraznil, že město se však vždy jednotlivými kroky snaží směřovat 
především ke zhodnocení vlastního majetku. Upozornil také, že jako zvolení zastupitelé 
máme povinnost se prioritně starat o majetek města. Připomněl i historicky dané 
podinvestování majetku města. Dále uvedl, že při postupném odstraňování tohoto dědictví 
chce město cílit na maximální využití externích (dotačních) finančních zdrojů. Připomněl další 
aktuální aktivity města (nový povrch ul. Žitomířská investuje kraj, můžeme se připojit s 
bezpečnými přechody, úpravy v ulici Pod Velkým Vrchem vyvolané havárií na V+K a přípravy 
úprav ulice Ruská, popř. dalších v lokalitě Škvárovna). Dodal, že je obtížné, ale důležité 
lidem vysvětlit rozdíl, kdy se dělá jen povrch (Žitomířská) či celý uliční profil se sítěmi 
(Žižkova), je to úplně o jiných nákladech a lidé často vidí jen ten povrch. Připomněl také 
důležitost postupného budování oddělené kanalizace s ohledem na hospodaření s vodami a 
budoucími normami a dodal, že jsou to další náklady navíc a řada lidí ohled a zodpovědnost 
za životní prostředí dosud necítí. Nakonec uvedl, že pokud se budou opravovat jen povrchy, 
stejně nás špatný stav sítí pod nimi jednou dožene. 
Ing. Ulík uvedl, že v připravovaných investicích a opravách jednoznačně spatřuje naplňování 
koaličních priorit (Vzdělávání, Voda, Veřejný prostor) a netrvá na nových tabulkách. 
Ing. Majer uvedl, že nerozporuje starost o majetek města, jen požaduje seznam aktivit, které 
nejdou zastavit a určit priority a požaduje k tomu podkladový materiál. 
Bc. Nekolný přislíbil na jednání koalice a příští jednání rady a zastupitelstva města 
aktualizaci plánovaných akcí a zdůraznil, že město nerealizuje akce bez rozhodnutí rady, 
resp. zastupitelstva, znovu připomněl potřebnou částku na spolufinancování velkých 
projektů, které město čekají (odhad 400-500 mil Kč) a důraz na maximální využití externích 
zdrojů (dotací). 
Mgr. Klinecký uvedl, že údaje o projektech se průběžně aktualizují, projekty se nezjevují 
nahodile, připomněl studii bezpečných přechodů, kterých je připraveno minimálně sedm, a 
postupně se realizují, je dost příležitostí komunikovat, ptát se, účastnit se schůzek, na něž 
jsou radní zváni. 
Ing. Majer se pozastavil nad množstvím rozpracovaných projektů (150) a vyjádřil potřebu 
ujasnit si, které z nich chce město dotáhnout (neví, zda např. úpravy v ul. Masarykova jsou 
myšleny vážně a s jakou prioritou). 
Bc. Nekolný uvedl, že vše je myšleno vážně, jde pouze o posouzení priorit, které se také v 
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čase mění – i v závislosti na možnost využít externí zdroje, např. žádosti o dotaci na úpravy 
Masarykovy ul. byly předkládány již několikrát – naposledy na SFDI, stejně jako přechody na 
ul. Žitomířská. Jsou to věci, které se můžou dočasně odložit nebo využít nějakou příležitost k 
realizaci. Opět uvedl i příklad lokality Škvárovna. 
Mgr. Janík, Bc. Nekolný, Mgr. Klinecký a Bc. Stuchl se dále vyjádřili k optimálnímu využívání 
ITC nástrojů pro společnou komunikaci a sdílení dostupných podkladových materiálů. Uvedli, 
že každý referent, každý vedoucí pracovník využívá nejvíc ty moduly, které nejčastěji 
potřebuje k výkonu své pracovní náplně, a přinášejí mu usnadnění práce. Práce s těmito 
nástroji je pravidelným tématem porad vedení s vedoucími odborů i porad jednotlivých 
odborů. 
Bc. Nekolný s Ing. Ulíkem následně vyzvali k hlasování o Rozpočtovém opatření č. 1. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 2, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 188/2020 
Rada města 
 
I.      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. 
  
 
 
3. Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM 

Pan M. Š. má s Městem Český Brod uzavřenou nájemní smlouvu č. 90/2013/FO ze dne 
24.04.2013 na užívání bytu č. 1, na adrese Arnošta z Pardubic 25, Český Brod, na dobu 
určitou. Dodatkem č. 3 bylo užívání bytu prodlouženo do 30.06.2020. Nyní pan Š. žádá o 
prodloužení nájemní smlouvy o další rok, tj. od 01.07.2020 do 30.06.2021.  
Dle posudku k určení tržní ceny, kterou pro Město vypracoval pan Jedelský, jednatel Realitní 
kanceláře Bohemia, se tržní nájemné za tento byt pohybuje v rozmezí 9.000 - 11.000 Kč 
měsíčně. 
Za byt 3+kk o velikosti 70,10 m2 platil pan Š. měsíční nájemné ve výši 4.436 Kč a od 
01.07.2019 bylo měsíční nájemné zvýšeno na 7000 Kč. Nájemné platí řádně.  
Pan Š. pracuje jako učitel na Základní škole Žitomířská. 
Žádost pana Š. a návrh dodatku č. 4 a posudek k určení tržní ceny jsou přílohou tohoto 
návrhu na usnesení. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

Výnosy z nájemného jsou zahrnuty ve středisku BH. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
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6) Vypořádání s připomínkami 

Ing. Jedličková uvedla bod dle důvodové zprávy a vyjádřila se k připomínkám Ing. Majera 
(posudek-odhad je v požadované lhůtě) a Mgr. Janíka (způsob kontroly využití bytu). 
 
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: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 189/2020 
 
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. 
  
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
 
 
4. Akce města Český Brod na rok 2020 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 

Jedná se o tradiční akce města pořádané v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, na kterých 
se město Český Brod podílí jako pořadatel akce nebo uspořádání akce zadává na základě 
objednávky jinému subjektu. Nezbytnou podmínkou zařazení do akcí města je podpora 
reprezentace města Český Brod.  
Organizace, které se měly podílet na akcích města ještě před vypuknutím pandemie 
koronaviru, jsou následující:  
AMK-VCC Český Brod v ÚAMK na akci XXIV. Okruh Českobrodský - memoriál O. Jeníka  
Guardia Broda Bohemicalis, z.s. na akci Bitva i Lipan 2020  
VOX Bohemicalis, z.s. na akci Podlipanské hudební slavnosti  
SKYBRAND s.r.o., na akci Brod 1995, IV. ročník  
Roman Janků Management s.r.o., na akci Klasika Viva Český Brod 2020 
akce Města Český Brod - Letní kino. 
Vzhledem k neuskutečnění výše uvedených akcí je navržen příspěvek ve výši 0 Kč.          
Žádost o příspěvek podala organizace Tělovýchovná jednota Sokol Český Brod na výrobu 
pamětní knihy k 150. výročí založení Sokola v Českém Brodě, příspěvek je navržen ve výši 
50 000 Kč. 
Do akcí města byl zařazen i Adventní průvod světýlek, kde je navržen příspěvek ve výši 130 
000 Kč. 
Celková výše příspěvku pro rok 2020 je nově navržena ve výši 180 000 Kč.   
Částka ve výši 20.000 Kč by byla v rozpočtu ponechána jako rezerva.                 
O výši finančního příspěvku pro jednotlivé akce rozhoduje zastupitelstvo města na návrh 
rady města. Navrhovaná částka z rozpočtu 2020 činí 180 000 Kč.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 

O přidělené částce rozhoduje ZM na návrh RM. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
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V rozpočtu města je na rok 2020 vyčleněna částka ve výši 500 tisíc Kč.  
V rozpočtovém opatření č. 1 se počítá snížení na 200 tisíc Kč.   
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
KO 10 SC 10.2 Činnost institucí a organizací kultury, sportu a volného času resp. SC 10.2.4. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 

  
  
Ing. Jedličková uvedla bod dle důvodové zprávy a dodala, že návrh prošel konzultací s 
vedením města a PR manažerkou, z plánovaných akcí zůstává jen část. 
Bc. Nekolný doplnil, že byly vyškrtnuty jarní akce a větší akce letní, počítá se s oslavou 150. 
výročí založení Sokola a akcemi adventně – vánočními. Dodal, že město je také v kontaktu s 
pořadateli. 
Bc. Stuchl upomněl na požadovanou publicitu města v sokolské výroční knize. 
Ing. Majer a Bc. Nekolný konzultovali pořadatelské okolnosti akce „Brod 95“ a uvedli, že 
zatím trvá předpoklad, že do konce srpna nebudou hromadné akce (Bc. Nekolný konzultoval 
s P. F. – připravovat a uspořádat takovou akci je mnohem větší riziko než ji odložit). 
Bc. Stuchl potvrdil a navázal, že také ŠtokFest stejně jako další letní festivaly letos nebudou. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 190/2020 
Rada města 
 
 

I.      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. 
  
 
 
Poté Bc. Nekolný navrhl přeskočit body: „Hradítko u pivovaru, vlastnictví, věc opuštěná“ a 
„Informace o projektu "Singltrek v Dolánkách" dokud se k videokonferenci nepřihlásí Ing. 
Vodička. 
 
 
5. Smlouva Jan Rejl_Singltrek 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 

Město Český Brod realizuje na pozemcích městských lesů výstavbu stezky pro cyklisty. Akce 
je financována z dotačního titulu MAS Pošembeří. Hodnotícím kritériem VZ na výběr 
dodavatele byla cena bez DPH (na středisku městské lesy se DPH uplatňuje na FÚ, bylo 
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tedy neuznatelným nákladem). Na základě VZ byla vybrána společnost Jan Rejl, která 
podala svou nabídkovou cenu i s vyčísleným DPH. Smlouva byla takto uzavřena a akce 
realizována. V průběhu realizace akce, nám společnost Jan Rejl oznámila, že není plátcem 
DPH, ale pravděpodobně se jím od 01.04.2020 stala. Na základě jejich žádosti bude tedy 
nutné uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo. Zohlednění tohoto faktu a utvrzení, zda tomu tak je 
budeme moci až v pondělí 04.05.2020, kdy nám společnost Jan Rejl s určitostí potvrdí, od 
kdy, a zda vůbec se stali plátci DPH a bude konečná cena díla s DPH upravena. 
Pro město Český Brod se částka výše dotace nemění, jelikož uznatelným nákladem je cena 
bez DPH a ta je neměnná.  
Materiál bude tedy doplněn,  dokončen v průběhu pondělí 04.05.2020, na základě informací 
od společnosti Jan Rejl. 
 
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 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 

  
  
 
Bod byl uveden dle důvodové zprávy, výše dotace se nemění. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 191/2020 
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. 
  
 
 
6. Otevření mateřských škol v Českém Brodě 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 

Rada města dne 27.03.2020 usnesením č. 132/2020 rozhodla o uzavření všech 
českobrodských mateřských škol na dobu neurčitou.  
V souladu s uvolňováním mimořádných opatření je předložen návrh na rozhodnutí o jejich 
otevření. 
Vedení jednotlivých mateřských škol provedlo průzkum týkající se zájmu rodičů. Jeho 
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výsledky budou předloženy na jednání rady. 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

nerelevantní 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 

nerelevantní 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 

 
 
  
 
  
Bc. Nekolný bod uvedl poukazem na pondělní jednání krizového štábu. Dodal, že situace je 
relativně dobrá, i když riziková Praha je blízko, není však důvod nechávat MŠ nadále 
zavřené. Dále uvedl, že rada města musí rozhodnout ve funkci zřizovatele, kdy končí 
uzavření a dodal, že osobně preferuje termín 18.05.2020, který byl konzultován i s 
ředitelkami MŠ. Poukázal na to, že ředitelky by preferovali 25.05.2020 stejně jako všechny 
školy, rodiče naopak 11.05.2020. Zajímal se také o názor radních. 
Bc. Stuchl otevřel diskusi zmínkou o své zkušenosti z obdobného zařízení, potvrdil velkou 
poptávku rodičů a dodal, že se dají zvládnout i hygienická opatření. 
Bc. Nekolný doplnil, že zájem o pokračování předškolní výuky dětí vyjádřilo cca 50% rodičů, 
doma zůstanou i někteří pedagogové z rizikových skupin, provoz bude zpočátku 
pravděpodobně omezen do 15:00. 
T. Charvát doporučil dobře naslouchat ředitelkám, metodika MŠMT jim rozhodování příliš 
neulehčuje. Konkrétně zmínil zákaz suchého úklidu a nabídl po konzultaci s OHS Kolín a 
Nymburk řešení za pomoci generátoru ozónu. 
Bc. Nekolný vyjádřil přesvědčení, že do 18.05. se takové přizpůsobení provozu dá zvládnout, 
Mgr. Janík, Bc. Nekolný a Ing. Majer dále konzultovali podrobnosti k otevření MŠ v režimu 
uvolňování krizových opatření (předpokládanou obsazenost a zastupitelnost MŠ, jednotný 
termín otevření doporučuje Bc. Nekolný, zásobování obědovými balíčky pro MŠ Liblice, kde 
nebude v provozu školná jídelna střední školy, dodací lhůty generátorů ozónu). 
Bc. Nekolný s T. Charvátem dále zmínili i možnou kooperaci s technickými službami (TS) při 
použití většího generátoru, jehož nákup zvažuje ředitel TS (bude možné i po ústupu 
epidemie). 
Ing. Majer dodal, že pokud jsou generátory dostatečné, doporučuje úkol z rady města vybavit 
jimi naše MŠ. 
Bc. Nekolný vyjádřil souhlas, když tak rada města rozhodne. 
T. Charvát vyjádřil opatrnost i s ohledem na rizikové skupiny pedagogů, aby město při 
navýšení nových případů nákazy nemuselo opět MŠ zavírat a přiklonil by se tak spíš k 
pozdějšímu termínu otevření. 
Bc. Stuchl doplnil další podrobnosti ze zkušenosti s provozem obdobného zařízení (rizikové 
skupiny, hygiena, …). Zdůraznil, že to, zda dítě začne chodit do MŠ, je na rozhodnutí a 
zodpovědnosti rodičů. 
Bc. Nekolný nechal hlasovat s doplněním data otevření MŠ od 18.05.2020. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o doplněném návrhu 
usnesení. 
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s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 192/2020 
Rada města 
 

I.      rozhoduje 
 
   ve funkci zřizovatele o otevření mateřských škol v Českém Brodě od 18. 5. 2020. 
  
 
Bc. Nekolný se poté omluvil z dalšího průběhu jednání rady města. 
Jednání dále povede pan místostarosta Mgr. Klinecký. 
Ing. Vodička se již k jednání připojil. 
 
 
7. Hradítko u pivovaru, vlastnictví, věc opuštěná 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 

Na základě úkolu z RM prověřoval odbor ŽPZ vlastnictví hradítka u pivovaru na Šembeře, 
vlastnictví betonového potrubí uloženého v levém břehu Šembery v úseku od hradítka až k 
pozemku bývalého pivovaru, tabulového hradítka u pivovaru a pozůstatků stavebních částí 
další stavby v toku - zřejmě hradítka. K vlastnictví uvedených zařízení se nikdo nehlásí. Z 
pohledu OŽPZ se jedná o věci opuštěné, které byly opuštěnými i před účinností nového 
občanského zákoníku.  
Další postup navrhujeme po konzultaci s JUDr. Markovou následující: 
Zdejší odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad, požádá Město Český 
Brod o určení vlastníka stavby: a) potrubí uloženého v levém břehu Šembery, b) vlastníka 
tabulového hradítka u pivovaru vč. manipulační lávky, c) vlastníka torza vodohospodářské 
stavby (hradítka) v korytě vodního toku Šembera přibližně na úrovni pozemku p.č. 695/5 v k. 
ú. Český Brod a požádá o zveřejnění skutečnosti, že se v jeho územním obvodu našla 
opuštěná věc (věci). Zveřejnění musí být na úřední desce vyvěšeno po dobu 6 měsíců. 
Pokud se do 6 měsíců od zveřejnění této skutečnosti nepřihlásí vlastník, potom věc (věci) 
připadnou do vlastnictví Města Český Brod. 
V příloze této informace je veškerá korespondence a návrh znění zveřejnění informace o 
nálezu opuštěné věci. 
 
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 
 
6) Vypořádání s připomínkami 

  
 
 
 
Ing. Vodička uvedl bod dle důvodové zprávy. Uvedl, že postup byl konzultován s JUDr. 
Markovou, po půl roce může opuštěná věc připadnout do majetku města. 
V následné diskusi se jednalo zejména o argumentech, zda je již v tento okamžik možné, 
účelné, praktické či nezbytné zahrnout mezi věci opuštěné hradítko, resp. hradítka (u 
pivovaru a u cukrovaru) včetně betonového potrubí, jak se v připomínkách dotázal Ing. 
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Majer. 
Ing. Vodička uvedl, že existence stávajícího potrubí je pro Povodí Labe překážkou při čištění 
koryta, které v tomto úseku odmítá realizovat. Dále uvedl, že bude-li zahrnuto mezi opuštěné 
věci i objekt potrubí, musí se o něj následně město starat. Doplnil, že původním záměrem 
bylo z objektů hradítek, lávky i objektu potrubí vytvořit technickou naučnou stezku historie 
cukrovaru. 
Mgr. Klinecký se přiklonil k zahrnutí potrubí mezi věci opuštěné. 
JUDr. Marková tento komplexní pohled podpořila. 
Ing. Majer připomněl, že záměr nyní vzešel z jednání komise životního prostředí, kde 
převážil zájem zachránit hradítko u cukrovaru a nenechat ho zřítit. Pokud by se následně 
město rozhodlo demontovat betonové potrubí, odhadl náklady na několik milionů. Dodal, že v 
tuto chvíli se přiklání k záchraně hradítka. 
Mgr. Dočkalová podpořila názor Ing. Majera. Uvedla, že dobrovolné převzetí odpovědnosti 
za potrubí je v tuto chvíli pro město velký závazek. Původně sloužilo cukrovaru, mohlo by se 
jednat s dnešním vlastníkem (Neli). 
JUDr. Marková uvedla, že potrubí nebylo součástí privatizace, není pravděpodobné, že o ně 
Neli projeví zájem, nakonec bude jeho stav a perspektivu stejně řešit město. 
Mgr. Klinecký navrhl po diskusi řešení postupné a dodal, že v tuto chvíli, jde především pro 
záchranu hradítka. 
JUDr. Marková nastolila otázku, jaký je předpokládaný přístup Povodí Labe při 
požadovaném čištění, které při současných nižších hladinách toku Šembery je třeba 
realizovat častěji. 
Ing. Vodička uvedl, že Povodí Labe v rámci pravidelných prohlídek o podstatě problému i 
možném řešení ví, otázkou je, kdy to jako problém oficiálně nastolí. Stane-li se potrubí 
majetkem města, bude potřeba vyhotovit projektovou dokumentaci, která určí, zda se musí 
potrubí odstranit, popř. v jakých úsecích. Nelze ho však demontovat v krátkém čase, v 
některých úsecích potrubí zpevňuje břeh toku. Doporučil nyní potrubí nezahrnovat k 
opuštěné věci a následně při řešení potrubí postupovat samostatně. Závěrem vznesl otázku, 
zda je zadaný úkol radou města považován tímto za splněný. 
Ing. Majer připomněl, že součástí úkolu bylo zmapovat dotační možnosti na záchranu 
hradítka, nicméně požádal o akutní havarijní zásah zpevnění základů hradítka, jinak je 
reálné zřícení hradítka do doby formálního vyřešení věci. 
 
Z diskuze vzešel Úkol RM: zabezpečit proti zřícení. 
 
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. 193/2020 
Rada města 
 

I.      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. 
  
 
 
8. Informace o projektu "Singltrek v Dolánkách" 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 

Město Český Brod vybudovalo na pozemcích městských lesů, mezi Tuchorazí a Plynovodem 
několik tras singltreku s mírnou obtížností, které budou končit pod Plynovodem. Délka tras je 
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cca 4 km. 
Singltrek je jednosměrná cesta lesem vedená po vytvořené a udržované cestě s označením 
její náročnosti. Lehká cesta umožňuje pohodovou a zábavnou jízdu lesem rychlostí 12-
15km/hod bez nutnosti šlapat nebo brzdit. Náročnost může stoupat například zařazením 
klopených zatáček nebo průjezdem roklí. 
Cena bez DPH činí 878.400,00 Kč, společnost Jan Rejl, která realizovala stavbu, není 
plátcem DPH. 
Výstavba stezek byla dokončena a stezky byly předány bez vad a nedodělků 28.04.2020. 
Podle vyjádření Regionu Pošembeří o.p.s. (administrátor dotace), předmět projektu musí být 
provozován výhradně žadatelem po dobu vázanosti projektu na účel, což je 5 let od 
proplacení dotace. 
V průběhu budování stezek se zapsaný spolek Šemberské stezky formou brigád velkou 
měrou podílel na zdárném dokončení a předání díla. 
Oproti uvažované deklaraci o spolupráci se Šemberskými stezkami, z.s. ponese veškerou 
zodpovědnost za provoz a bezpečnost Město Český Brod. Provozování Šemberských stezek 
bude mít na starosti hospodářské středisko městských lesů. Dle stavu stezek a potřeby jejich 
oprav a větších údržeb bude městskými lesy u z.s. Šemberské stezky objednána tato 
činnost. 
Otevření Šemberských stezek veřejnosti proběhne 07.05.2020 v 15:00. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 

Jedná se o informaci. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Dotace je 100%. Dotace bude vyúčtována v letošním roce.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
10.1.3. Vybudovat, resp. vyčistit, a následně udržovat chybějící kulturní, sportovní a další 
zařízení a VČ a zajistit údržbu. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 
  
 
  
Ing. Vodička uvedl bod dle důvodové zprávy a dodal, že projekt vznikl aktivitou z.s. 
Šemberské stezky ve spolupráci s hospodářským střediskem Městské lesy s cílem 
zatraktivnění lokality. Dále uvedl, že při podrobném prozkoumání dotačních pravidel je 
potřeba nově upravit režim údržby areálu singltreku. Jeho provozovatelem budou Městské 
lesy a jejich odpovědností bude zajistit údržbu areálu. 
JUDr. Marková na úvodní slovo navázala popisem posledního vývoje, kdy na místě byla 
popsána potřebná opatření (např. instalace informačních tabulí) a vhodný režim údržby. 
Bc. Stuchl upozornil, že obdobně bude vhodné připravit řešení provozu terénní základny na 
hájence ML ve Vrátkově. 
Ing. Majer vyjádřil zájem, aby u obdobných projektů byly předem vyčísleny také náklady na 
údržbu v době udržitelnosti projektů. 
Mgr. Klinecký vyjádřil přesvědčení, že Šemberské cesty,  z.s., vzhledem k patrnému nadšení 
pro věc, najdou vhodný režim pro kvalitní údržbu areálu. 
Mgr. Janík s Mgr. Klineckým zmínili ještě související režim parkování v blízkosti areálu, což 
je projednáno s obcí Tuchoraz (na horním okraji obce). 
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Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 194/2020 
Rada města 
 

I.      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. 
  
 
 
9. Vyhlášení VZ Český Brod - Výměna kabelů NN pro VO - 2. etapa, II. 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Projekt řeší stavební práce spočívající ve výměně stávajících kabelů NN za nové pro 
napájení světelných bodů vč. nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení v Českém Brodě 
v ulicích:  Rokycanova, Roháčova a Na Cihelně. Projekt navazuje na I. etapu z roku 2018, 
kdy se vyměňovaly kabely a veřejné osvětlení v ulicích 28. října, Jeronýmova a 
Jungmannova. 
V květnu 2019 byla zveřejněna informace o možnosti podání žádosti o dotaci z rozpočtu 
SFRB, pro žádost o dotaci byl aktualizován rozpočet, nyní byl aktualizován Návrh smlouvy o 
dílo (v původní smlouvě bylo počítáno s vedlejšími rozpočtovými náklady -  s rezervou).  
Předpokládaná výše plnění veřejné zakázka je 1.500.000,- Kč bez DPH, termín realizace 
červen až říjen 2020. 
Na projekt byla získána dotace z rozpočtu SFRB (dotace by přidělena ve výši 919.698 Kč, tj. 
50% z uznatelných nákladů.), přijetí dotace bylo schváleno Radou města (Usnesení č. 
150/2020 ze dne  8.4.2020), souhlas s realizací a s financováním akce Zastupitelstvem 
města (Usnesení č. 124/2019 ze dne 04.12.2019). 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 

OR doporučuje vyhlásit VZ malého rozsahu zadanou v souladu se směrnicí města Český 
Brod o zadávání zakázek malého rozsahu. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

Projekt je zařazen v rozpočtu města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 

1.3.9.  Vytvořit podmínky pro dokončení zemní kabelizace rozvodů (elektro, telekomunikací, 
veřejné osvětlení ad.).  
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Veřejná zakázka malého rozsahu je v souladu se směrnicí města Český Brod o zadávání 
zakázek malého rozsahu. 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
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Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy. Vyzdvihla, že navržený termín realizace 
byl upraven tak, aby byl pro zhotovitele přijatelný i v dnešních složitých podmínkách. 
 
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. 195/2020 
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. 
  
 
 
10. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1392/11 a nebytové jednotky č.1392/14 v ul. 
Kounická 1392, Český Brod 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 

Na základě schválených pravidel privatizace č. 7 bytových jednotek ve vlastnictví Města 
Český Brod a Bytového družstva Kounická byly zaslány jednotlivým nájemcům dopisy s 
nabídkou odkoupení jednotlivých bytových jednotek, které mají v nájemním vztahu. Dle obč. 
zákona č. 89/2012 Sb. mají jednotlivý nájemníci lhůtu 6 měsíců na vyjádření, zda mají zájem 
o koupi bytové jednotky do osobního vlastnictví. Paní P. B. již zaslala odpovědní dopis, ve 
kterém projevila zájem o koupi bytové jednotky č. 1392/11 a nebytové jednotky č. 1392/14, 
které má v nájemním vztahu. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje radě města vyhlásit záměr na prodej obsazené bytové jednotky č.1392/11 a 
nebytové jednotky č. 1392/14. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
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prodej bytových jednotek je příjmem hospodářského střediska (369.199Kč a 17.656Kč). 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 

4.4.2 stanovit společná řešení na základě Politiky podpory a rozvoje bydlení města ČB a 
realizovat je.   
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
 
 
 
  
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy, připomněla, že pozdější termín předložení 
žádosti o koupi je na straně žadatele. Na dotaz Ing. Majera upřesnila, že prodej realizuje 
město Český Brod (51%) společně s BD Kounická (49%). 
 
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. 196/2020 
Rada města 
 
I.      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. 
  
 
 
11. Vyhlášení záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v budově č. p. 507, 
předem určenému zájemci Nemocnice Český Brod s.r.o. 

 
1) Informace o materiálu pro RM 

Překládáme RM k projednání vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v budově č. 
p. 507 v areálu nemocnice Český Brod předem určenému zájemci Nemocnice Český Brod 
s.r.o. Jedná se o nebytový prostor v budově č. p. 507 v přízemí 17 místností o celkové 
výměře 188 m2 za cenu 300.000 Kč za rok. Tyto prostory jsou rekonstruovány pro společnost 
Nemocnice Český Brod s.r.o., která je bude užívat jako kuchyni místo kuchyně stávající, 
která prochází rekonstrukcí pro novou p. o., v budově č. p. 1099 v areálu nemocnice. 
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2) Návrh odboru na řešení 

OR doporučuje vyhlásit záměr na pronájem. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 

  
 
 
  
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. Dodala, že nová kuchyň je 
ve výstavbě a podle předchozích jednání s vedením Nemocnice Český Brod, s.r.o. je 
potřeba realizovat i formální kroky k převzetí prostor do nájmu. 
Mgr. Klinecký potvrdil jednání o předloženém postupu s vedením nemocnice. 
Dále se Ing. Majer, Mgr. Dočkalová, JUDr. Marková a Mgr. Klinecký věnovali optimální 
specifikaci doby pronájmu a navrhli upřesnit text usnesení „na dobu neurčitou“. 
V usnesení bylo doplněno na dobu NEURČITOU. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o doplněném návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 197/2020 
Rada města 
 

I.      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 
neurčitou předem určenému zájemci Nemocnice Český Brod s.r.o. se sídlem Žižkova 282, 
282 01 Český Brod, IČO: 27161838. 
  
 
 
12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce Kuchyň v budově č.p. 507 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Smlouva na stavební úpravy prostor v budově čp. 507  byla uzavřena 12.03.2020 s vítězem 
zakázky, společností VW Wachal a.s. za smluvní  nabídkovou cenou 7.210.265,54 Kč s DPH 
s termínem dokončení 15.5.2020. 
V průběhu prací došlo k poklesu počtu pracovníků v důsledku COVID 19 a dále se 
prověřovalo možné napojení budoucího odlučovače do stávající areálové kanalizace, která 
však nebyla v předpokládaných místech nalezena, byly provedeny 4 sondy a dvě výšková 
posouzení stávajících šachet, nad rámec PD byly řešeny výšky podlah, a byly řešeny 
požárně bezpečnostní dveře ze schodiště, Všechny práce a řešení nemají dopad na smluvní 
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cenu díla. 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 

Přijmout navržené usnesení. 
Velmi se omlouváme za pozdní předložení materiálu, způsobené jednak dlouhodobou 
pracovní neschopností pracovníka odboru rozvoje a dále výstupy z kontrolního dne 
konaného dne 04.05.2020. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

Nejsou, dodatek č. 1 nemá finanční požadavky. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 
  
Mgr. Dočkalová uvedla dle důvodové zprávy. Dodala, že se jedná o posunutí termínu 
realizace z důvodů popsaných v materiálu. 
 
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. 198/2020 
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. 
  
 
 
13. Dodatek č. 1: "Vybavení gastroprovozu v č.p. 507" 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod uzavřelo Smlouvu kupní se společností Zich a spol. s.r.o.; Na Štěpníku 
32; 503 04 Černožice; IČO: 25267027; jejíž předmětem je dodávka gastroprovozu v č.p. 507. 
Termín dodání vybavení byl stanoven na 15.05.2020, v součinnosti s dokončením 
stavebních prací. 
Dnešního dne na kontrolním dni bylo zjištěno, že stavební společnost VW WACHAL a.s. 
podala žádost o posunutí termínu dokončení stavebních prací.  V návaznosti na tuto 
skutečnost nebude možné dokončit dodávku a instalaci vybavení gastroprovozu do těchto 
prostor dle plánovaného termínu. Předkládáme Vám návrh dodatku č.1, který upravuje 
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termín dodání vybavení gastroprovozu. které je součástí kolaudačního rozhodnutí,  
do 07.07.2020 a zaškolení obsluhy do 10.07.2020. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje uzavřít smlouvu Dodatek č. 1 se společností Zich a spol., s.r.o. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Hrazeno z BH, tento dodatek nemá vliv na Rozpočet. Řeší pouze prodloužení termínu. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 

L.T.  Tento dodatek nemá vliv na Rozpočet. Řeší pouze prodloužení termínu dodání. 
 
 
 
  
Mgr. Dočkalová uvedla dle důvodové zprávy a dodala, že navazuje na předchozí projednaný 
bod. Dále uvedla, že zpoždění je na straně dodavatele stavebních prací, teprve po jejich 
dokončení může firma realizovat montáž vybavení kuchyně. 
 
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. 199/2020 
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. 
  
 
 
14. Dodatek č. 1 ke Sod č. 202000016 Archkaso - „Český Brod, náměstí Husovo 70 - 
výroba 16 ks replik a restaurování 2 ks váz“ 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 

Při kontrolním dnu v místě ateliéru ak. soch J. J. v Zalešanech, spol. Archkaso, konaného 
dne 03.03.2020 za přítomnosti objednatele, zhotovitele, zástupců MěÚ - památkové péče a 
NPU bylo přítomným sděleno, že z důvodu poškození snesených původních zdobných váz z 
nadstřešního atikového zdiva budovy radnice bude možno  restaurovat pouze 1 vázu oproti 
uvažovanému (zasmluvněnému) počtu 2 ks. 
Méně práce zahrnují tyto restaurátorské práce a dodávky nerealizované, a to: 
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Z důvodu poškození snesených původních zdobných váz z nadstřešního atikového zdiva 
budovy radnice bude restaurována pouze 1 váza oproti zasmluvněnému počtu 2 ks váz. 
Požadované méně práce byly zhotovitelem stavebního díla naceněny v rozpočtu: Změnový 
list č. 1. 
Nerealizování předkládaných méně prací specifikovaných ve změnovém listě č. 1 (ZL1) 
nebude mít vliv na kvalitu a funkčnost provedeného díla, záruky na dílo a stanovený termín 
dokončení realizace díla. 
Předmětem dodatku č. 1 je ponížení ceny díla o částku ve výši - 24.250,00 Kč bez DPH, t.j. 
29.342,50 vč. DPH.  
Veřejná zakázka na akci je zakázkou malého rozsahu, dle směrnice města lze vícepráce 
zasmluvnit, pokud hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 

OR doporučuje RM uzavřít dodatek č. 1 ke SoD číslo 202000016-OR. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

Částka  - 29 342,50 Kč vč. DPH nemá nároku na čerpání finančních zdrojů z rozpočtu 
města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 

Veřejnou zakázka malého rozsahu je v souladu se směrnicí města Český Brod o zadávání 
zakázek malého rozsahu. 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
 
 Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy. 
Mgr. Klinecký na úvod diskuse vznesl dotaz, zda práce, které popisuje dodatek, jsou již 
poslední z realizovaných společností Archkaso. 
Mgr. Dočkalová odpověděla, že ještě zbývají drobné práce na vstupním portálu a opravě 
vstupních dveří, které probíhají v tomto období. 
Mgr. Janík připojil technickou poznámku, že v tomto bodě a také v bodě „Vyhlášení VZ 
Český Brod - Výměna kabelů NN pro VO - 2. etapa, II.“ nejdou vyčíst náklady. 
Mgr. Dočkalová s Ing. Kašparem vysvětlili, že od zahájení účtování roku 2020 (cca březen 
2020) již mělo docházet k automatickému načítání finančních položek nákladů z 
proplacených faktur. Práce se díky epidemii zpomalily, ale v posledních dnech dubna 
proběhla jednání s dodavateli a bylo přislíbeno, že k testování této funkcionality má dojít v 
květnu 2020. 
 
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. 200/2020 
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 
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je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
 
 
15. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování poradenských služeb (GDPR) 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dne 25. 5. 2018 byla uzavřena Smlouva o poskytování poradenských služeb v oblasti 
ochrany osobních údajů. Nyní je radě předložen návrh dodatku č. 3, kterým se prodlužuje 
doba určitá, a to od 12. 6. 2020 do 31. 5. 2021. Dále se mění měsíční odměna, dochází k 
jejímu snížení z 12 0000 Kč (bez DPH) na 9 500 Kč (bez DPH).  
Společnost Moore Czech Republic s.r.o. poskytuje své poradenské služby nejen městu 
Český Brod, ale také příspěvkovým organizacím města. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 

Doporučuje ke schválení. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

Od 1. 6. 2020 se snižuje měsíční odměna z 12 000 Kč (bez DPH) na 9 500 Kč (bez DPH). 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
 
 
Ing. Kašpar uvedl bod dle důvodové zprávy. 
Ing. Majer vznesl na úvod diskuse 2 technické připomínky (bod v průběhu připomínkování 
zmizel a požaduje podklady vyžádané v připomínkovém řízení začlenit přímo k 
předkládanému materiálu ne do mailu). Dále doporučil před ukončením účinnosti dodatku 
uskutečnit nové poptávkové řízení, což bylo přislíbeno. 
Mgr. Klinecký uvedl, že technické problémy se vyskytly i u dalších podkladů a byly pohotově 
řešeny kanceláří vedení města s dodavatelem, nicméně v současné době jejich řešení 
ovlivňuje nouzový režim fungování úřadu v období epidemie. 
JUDr. Marková potvrdila, že vzhledem k rozsahu služeb (funkce pověřence je vykonávána 
pro 10 organizací) je dohodnutá cena velice slušná. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
 
  
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 201/2020 
Rada města 
 

I.      schvaluje 
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   Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování poradenských služeb mezi Moore Czech Republic 
s.r.o., IČO: 27244784 a městem Český Brod, IČO: 00235334. 
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku.  
  
 
 
Ing. Ulík ohlásil, že musí opustit další jednání RM a z videokonference se odpojil. 
 
 
16. Odvolání proti rozhodnutí o schválení stavebního záměru Veterinární nemocnice 
ČB - přístavba a stavební úpravy 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Odbor rozvoje obdržel od projekční kanceláře Myška s.r.o. která zastupuje společnost 
VetPro spol. s r.o. žádost o vyjádření k přístavbě přístavby a úprav stávající veterinární 
nemocnice v Českém Brodě.-Liblice na pozemku parc. č. 463/10, 463/13 a 463/14 v k.ú. 
Liblice u Českého Brodu. Jednou z podmínek před vydáním územního rozhodnutí bylo 
uzavření dohody o finančním příspěvku na infrastrukturu dle schválených Zásad pro 
poskytování příspěvků. (Zásady pro poskytování příspěvků byly schváleny zastupitelstvem 
města dne 05.06. usnesením č. 80/2019).  
Dne 28.04.2020 nám bylo doručeno rozhodnutí, kterým je schválen stavební záměr výstavby 
Veterinární nemocnice Český Brod - přístavba a stavební úpravy Český Brod - Liblice. 
Městský úřad v Českém Brodě, odbor výstavby a územního plánování podmínku města 
Český Brod neakceptoval s odůvodněním, že se jedná o přestavbu se stávajícím připojením 
na již existující kanalizační a vodovodní řad. Městský úřad v Českém Brodě, odbor výstavby 
a územního plánování se domnívá, že stavba je v souladu s právními předpisy, které řeší 
stavební zákon a souvisejíc vyhlášky a proto podmínku Města Český Brod zamítá. 
Odvolat se lze ve lhůtě 15 dnů podáním odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje 
proti rozhodnutí č. MUCB15463/2020, kterým odbor výstavby a územního plánování 
schvaluje stavební záměr Veterinární nemocnice Český Brod - přístavba a stavební úpravy 
Český Brod - Liblice. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
 
 
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy. Dodala, že odvolání bude mít jiný 
charakter než to, které rada města projednávala na 11. zasedání, mj. proto, že se jedná o 
nebytové prostory. 
Mgr. Klinecký podpořil úvodní slovo. Zdůraznil, že odvolávat se město rozhodně má, je to 
očekávaný vývoj, který povede k postupnému zdokonalování Zásad pro poskytování 
příspěvků na infrastrukturu. 
JUDr. Marková navrhla připravit pro radu města obecné zmocnění k obdobnému postupu pro 
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další případy, kdy se město bude odvolávat. 
Mgr. Klinecký návrh uvítal s tím, že se připraví pro některé z příštích jednání rady. Uvedl, že 
hlasovat se bude o usnesení tak, jak bylo předloženo. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 202/2020 
Rada města 
 

I.      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. 
  
 
 
17. Příkazní smlouva Zajištění podkladů pro uzavření smlouvy na akci "Nový vodojem 
a rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici - Český Brod" 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V rámci připravovaných projektů pro zajištění dostatečných kapacit na vodovodní a 
kanalizační síti města Český Brod byla oslovena odborná firma pro přípravu podkladů k 
žádosti o dotace, organizační zajištění podání žádosti o finanční podporu a organizaci a 
administraci výběrového řízení na zhotovitele akcí. S touto společností byla podepsána 
příkazní smlouva na tyto služby. 
Žádosti o dotaci v rámci 4. výzvy NPŽP na vodohospodářský majetek se týkaly akcí:  
A) Intenzifikace ČOV Český Brod 
B) Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Na Vrabčici 
C) Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod. 
V současné době bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního 
fondu životního prostředí ČR na dvě akce: Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího 
vodojemu Na Vrabčici a Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod 
města Český Brod. Intenzifikace ČOV Český Brod je stále v procesu hodnocení. 
Nejpozději do 12 měsíců od vydání tohoto Rozhodnutí musí město Český Brod doložit 
přílohy pro uzavření Smlouvy mezi Fondem a příjemcem podpory. Předmětem návrhu 
příkazní smlouvy se společnost  HS Occasion, s.r.o., která zajišťuje administraci VZ, je 
zajištění všech podkladů pro uzavření smlouvy s Fondem na akci " Nový vodojem a 
rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici - Český Brod".  
Výše podpory je předběžně 63,75% z celkově způsobilých výdajů.   
Návrh Příkazní smlouvy na zajištění všech podkladů pro uzavření smlouvy s Fondem dle 
Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životního prostředí pro 
období 2014-2020, které musí být aktualizovány na základě VZ, je přílohou tohoto materiálu 
RM. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 

Uzavřít Příkazní smlouvu na nabízené služby. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

Bude hrazeno z Vodohospodářského fondu. V rámci dotací bude zjišťována konkrétní výše 
podpory z celkově způsobilých výdajů jednotlivých projektů, a to max. ve výši 63,75%.   
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4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 

Vybudovat nové a vyměnit a opravit stávající technicky nevyhovující vodovodní sítě. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 

  
 
 
 
  
Mgr. Dočkalová uvedla informace k bodu dle důvodové zprávy. Dále uvedla, že společnost 
HS Occasion, s.r.o. původně městu nabízela větší rozsah služeb, pro období před a při 
podpisu smlouvy se Státním fondem životního prostředí se však vzhledem k časové tísni 
asistence odborné společnosti vyplatí. 
Mgr. Janík spolu s Mgr. Dočkalovou následně konzultovali vývoj hodnoty celkových nákladů 
na realizaci, což byl původně pouze předpoklad, první upřesnění přinesla informace o 
předregistraci žádosti města (byly upřesněn zejména okruh uznatelných nákladů). 
Mgr. Dočkalová spolu s Mgr. Klineckým uvedli, že se jedná o příklad „velmi živého“ projektu 
a informace o nákladech se budou aktualizovat průběžně. 
Mgr. Janík na uvedeném příkladu uvítal, že z aktualizovaných dat je možné sledovat i vývoj 
nákladů projektu. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 203/2020 
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. 
  
 
18. Příkazní smlouva Zajištění podkladů pro uzavření smlouvy na akci "Nové vodní 
zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod" 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 

V rámci připravovaných projektů pro zajištění dostatečných kapacit na vodovodní a 
kanalizační síti města Český Brod byla oslovena odborná firma pro přípravu podkladů k 
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žádosti o dotace, organizační zajištění podání žádosti o finanční podporu a organizaci a 
administraci výběrového řízení na zhotovitele akcí. S touto společností byla podepsána 
příkazní smlouva na tyto služby. 
Žádosti o dotaci v rámci 4. výzvy NPŽP na vodohospodářský majetek se týkaly akcí:  
A) Intenzifikace ČOV Český Brod 
B) Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Na Vrabčici 
C) Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod. 
V současné době bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního 
fondu životního prostředí ČR na dvě akce: Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího 
vodojemu Na Vrabčici a 
Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod. 
Intenzifikace ČOV Český Brod je stále v procesu hodnocení. 
Nejpozději do 12 měsíců od vydání tohoto Rozhodnutí musí město Český Brod doložit 
přílohy pro uzavření Smlouvy mezi Fondem a příjemcem podpory. Předmětem návrhu 
příkazní smlouvy se společnost  HS Occasion, s.r.o., která zajišťuje administraci VZ "Nové 
vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod", je 
zajištění všech podkladů pro uzavření smlouvy s Fondem. 
Výše podpory je předběžně 63,75% z celkově způsobilých výdajů.     
Návrh Příkazních smluv na zajištění všech podkladů pro uzavření smlouvy s Fondem dle 
Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životního prostředí pro 
období 2014-2020, které musí být aktualizovány na základě VZ, jsou přílohou tohoto 
materiálu RM. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Uzavřít Příkazní smlouvu na nabízené služby. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Bude hrazeno z Vodohospodářského fondu. V rámci dotace bude zjišťována konkrétní výše 
podpory z celkově způsobilých výdajů, a to max. ve výši 63,75%.   
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Vybudovat nové a vyměnit a opravit stávající technicky nevyhovující vodovodní sítě. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
PJ: žádám o informaci k materiálům P. Čermáka L. Farkasové. 

L.T. Tento materiál byl u kolegyně Farkasové, pouze ve zpracování, nebyl předložen k 
připomínkování a sloužil jen jako šablona. Bude z LN odstraněn panem Horem. 
  
  
 
 
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy. Dodala, že se jedná o obdobu postupu u 
projektu budování přivaděče vody a výstroje vodních zdrojů s tím rozdílem, že v tomto 
případě je možné služby společnosti zahrnout do uznatelných nákladů. 
 
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. 204/2020 
Rada města 
 

I.      souhlasí 
 



 

 28 

   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. 
  
 
 
19. Volba dalšího člena hodnotící komise Programů podpory sportu, kultury a volného 
času pro období 2018-2022 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 

V návaznosti na usnesení zastupitelstva města Český Brod č. 71/2017 dne 13. 12. 2017 
vyhlašuje starosta jednotlivé výzvy do Programů podpory sportu, kultury a volného času. V 
souladu s kap. 5.2 programů schvaluje hodnotící komisi rada města Český Brod. Komise je 
pověřena hodnocením žádostí dle kritérií uvedených u jednotlivých programů a návrhem 
výše dotací, které následně schvaluje RM nebo ZM v závislosti na výši požadované dotace. 
Současně komise vykonává roli kontrolního orgánu. Závěry komise mají pro schvalující 
orgány pouze doporučující charakter. Komise rovněž rozhodne o vyřazení žádostí, které 
nesplňují formální náležitosti. 
Do hodnotící komise pro období 2018-2022, která bude hodnotit všechny vyhlášené výzvy k 
programům, byli jako členové jmenováni J. Kulhánková, předsedkyně, J. Fischer a T. 
Klinecký. Komise tak má v současnosti 3 členy, což v případě onemocnění nebo 
nepřítomnosti může působit obtíže. Opakovaně byla oslovena opozice s výzvou, aby 
nominovala své zástupce. Na výzvu reagovalo volební uskupení ANO a nominovalo Davida 
Žofku.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Jmenování členů komise je v kompetenci rady města. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Prostředky jsou schváleny ZM v rámci rozpočtu v rozpočtové kapitole Fond sportu, kultury a 
volného času. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
10. 3 Financování kulturních, sportovních a volnočasových aktivit a investičních akcí 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní. 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 

  
  
Mgr. Klinecký uvedl bod dle důvodové zprávy. Doplnil, že komise má v tuto chvíli 3 členy, po 
několika výzvách subjektům zastoupeným v zastupitelstvu města se podařilo přesvědčit k 
účasti na práci komise Davida Žofku za hnutí ANO. Vyjádřil přesvědčení, že se v dohledné 
době podaří doplnit komisi ještě o jednoho člena, aby byl počet lichý. 
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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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 205/2020 
Rada města 
 
I.      volí 
 
   Davida Žofku členem hodnotící komise Programů podpory sportu, kultury a volného času. 
  
 
 
20. Rezignace členů komise VZ Provozování vodovodů a kanalizací v majetku města 
Český Brod 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Rada města na svém jednání 04.03.2020 usnesením č. 107/2020 vyhlásila koncesní řízení 
na provozování  veškerého vodohospodářského majetku města pod názvem Provozování 
vodovodů a kanalizací v majetku města Český Brod a současně jmenovala členy hodnotící 
komise. Účast v komisi nebyla předem projednána a někteří navržení členové nemají o účast 
v komisi zájem. 
 
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 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
 
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy. Dodala, že původní návrhy na doplnění 
vzešly přímo na jednání rady města. V obdobných případech se napříště projedná účast 
předem. 
 
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. 206/2020 
 
Rada města 
 

I.      bere na vědomí 
 
   rezignaci Ing. Milana Majera a Bc. Metoděje Málka na členy hodnotící komise koncesního 
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řízení Provozování vodovodů a kanalizací v majetku města Český Brod. 
21. Zápis z jednání komise bezpečnosti ze dne 09.03.2020 

 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
 
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 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 

  
  
Informaci vzala rada města na vědomí. 
 
 
Bc. Stuchl opustil videokonferenci. 
  
 
22. Vyhodnocení efektivity a personálního obsazení ODŽU 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě požadavku z porady vedení města, předkládám Vyhodnocení efektivity a 
personálního obsazení odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu.  
V přiložené zprávě je shrnuto:  
- stručný charakter pracovní náplně odboru 
- vývoj počtu úvazků a průběh a výsledky VŘ 
- aktuální počet úvazků na odboru 
- příspěvek na výkon státní správy 
- vyhodnocení a porovnání ukazatelů efektivity úkonů dle metodiky BI 2005 a statistik MD a 
MPO 
- objem vybraných správních poplatků a pracovních úkonů 
- objem vybraných pokut a počty případů 
- celkové zhodnocení.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
ODŽU nedoporučuje radě města snižování úvazků na odboru z důvodů uvedených v 
přiložené zprávě. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

Podrobně uvedeno v přiložené zprávě.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami 

Pohůnek: na základě žádosti jsem vložil podrobnější informace k agendě radarů (RadaryA). 
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V diskusi, do níž se zapojili Mgr. Janík a Ing. Majer, objasnili Ing. Kašpar a Ing. Pohůnek 
související podrobnosti předložených informací (postupné odbourání místní příslušnosti, 
nižší objem přestupků projednávaných PČR přesunutých do agendy ORP – týká se i OVV, 
možnosti provozu dalších zařízení na kontrolu úsekového měření řidičů). 
 
Informace byla radou města projednána. 
  
 
23. Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města a další informace 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 

Obvyklou součástí programu jednání orgánů města je bod: kontrola plnění usnesení rady 
(zastupitelstva) města. Na jednání RM 16.01.2019 bylo dohodnuto, že součástí programu 
bude také bod kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města. Bod bude opětovně zařazen 
jako poslední na pořadu jednání rady. 
Úkoly jsou zadávány vždy po jednání rady města a všichni radní mají do těchto úkolů přístup 
jako zúčastněné osoby přes filtr DZR. Zobrazit lze také úkoly po termínu, úkoly lze zobrazit 
dle zadávající i zodpovědné osoby.   
Kontrola plnění usnesení může probíhat průběžně vždy na dalším jednání, popřípadě přes 
jedno jednání rady (měsíčně), či formou souborných zpráv za určité období, například 1/4 
roku. Předkladatel navrhuje vhodný model kontroly přijatých usnesení projednat na jednání 
rady.  
Přehled usnesení přijatých na jednání rady města v DZP, vyhledat příslušné jednání rady, 
záložka usnesení.  
Je vhodné projít úkoly zadané v uplynulých měsících postupně tak, aby rada zaujala 
stanovisko k jejich dosavadnímu plnění či výsledkům a rozhodla o dalším postupu.  
Rovněž je nutné při zadání úkolu dbát na přesné znění úkolu, požadovaný výstup a termín a 
při řešení úkolu jasně formulovat stanovisko rady města. Z tohoto důvodu se mi jeví 
usnesení rady jako nejlepší způsob, aby nedocházelo k nedorozuměním a nejasnostem 
ohledně postoje rady k výstupům z úkolů.  
Některé odkazy: 
Kontrola plnění úkolů z rady města a dalších úkolů.    
(zvlášť prosím o kontrolu dokončených úkolů - v případě, že k nim nebudou na jednání rady 
žádné námitky, dojde k jejich schválení)   
Help desk. 
Výhled domy a byty - vložen jako příloha.  
Aktualizace projektové činnosti - nebude prováděna. 
Témata obecné rozpravy prosím vložte do rubriky níže. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 

Bez návrhu na usnesení. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

Není relevantní. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 

Není relevantní. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
Bude zodpovězeno na jednání rady. 
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Mgr. Klinecký uvedl tuto informaci s tím, že by rád v úvodu projednal problematiku možnosti 
převodu čerpadel ze soustavy tlakové kanalizace uživatelům. Předeslal, že právně je 
hromadné převedení nevymahatelné. 
Mgr. Dočkalová navázala, že odbor rozvoje má připraven dopis, kterým by bylo možné zjistit 
zájem o převod. Jde o to, zda máme tento pokus oslovení učinit. 
Ing. Majer zmínil vedle obtížnosti právního řešení také nejednoznačnost, za co všechno z 
technologické soustavy by uživatel převzal odpovědnost, podrobnosti by se musely vyjasnit s 
provozovatelem V+K, přínos spatřuje v prodloužení životnosti čerpadel, o která by lépe 
pečovali jejich vlastníci. Provozovateli by pak klesly náklady na údržbu, které musí odrazit do 
stanovení výše stočného. 
JUDr. Marková zpochybnila možnost slevy ze stočného, zastupitelstvo města ji určuje jako 
jednotnou sazbu a připomněla i historii, kdy se město snažilo přesvědčit maximum obyvatel 
MČ Liblice a Štolmíř k připojení k tlakové kanalizaci. 
Závěrem diskuse k tomuto problému bylo konstatováno, že převod by musel být dobrovolný 
a že roční náklady na výměnu čerpadel nejsou tak vysoké, aby vyvážily očekávané negativní 
reakce uživatelů tlakové kanalizace. 
Přítomní členové RM se shodli, že zevrubným prověřením okolností možného převodu 
čerpadel je možné úkol rady považovat za splněný. 
Mgr. Janík se v další části bodu věnoval obecně průběžnému informování o plnění úkolů, 
intervalu doplňování písemných informací a možnosti svolání jednání tematické schůze rady 
nad plněním úkolů. 
Mgr. Klinecký přislíbil maximální míru podkladů v elektronické verzi pro jednání koaličních 
zastupitelů a případné navržení termínu pro úkolovou radu. 
 
V závěru jednání RM se radní věnovali tématu přípravy zadání pro prověřovací studii využití 
areálu SOŠ Liblice. 
Mgr. Klinecký informoval, že formuloval základní text, k němuž své argumenty a podklady 
připojí tým odboru sociálních věcí a školství, projedná ho také školská komise, a ještě před 
tím je sjednáno setkání s ředitelkou SOŠ. 
Mgr. Janík připomněl dosavadní jednání s krajem i jednání se starosty okolních obcí o 
možnosti koncipovat školu jako svazkovou. 
Mgr. Klinecký, T. Charvát, Mgr. Janík a Mgr. Dočkalová se dále věnovali konkrétním tezím, 
které by bylo dobré do materiálu zadání studie zmínit (využití stávající infrastruktury areálu, 
dopravní obslužnost, přesnější odhad kapacity jednotlivých stupňů vzdělání, vhodnost 
soustředění všech stupňů vzdělávání do jednoho areálu, resp. jejich vhodné rozčlenění, 
možnost zapojení do budoucího investování v areálu developera areálu přednádraží apod.). 
Ing. Majer na samotný závěr jednání připomněl téma přípravy zřízení popřípadě zásad pro 
rozdělování prostředků Fondu infrastruktury (zde je třeba rozhodnutí, zda má být fond 
společný s fondem oprav komunikací ad.). 
 
Vše potřebné z případné obecné rozpravy bylo probráno v rámci posledního bodu jednání 
„Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města a další informace“. 
Mgr. Klinecký nakonec poděkoval všem za účast na jednání. 
 
Jednání bylo ukončeno ve 13:20 hod. 
  
 
 
 

 
 
 

Jakub Nekolný   Tomáš Charvát 

starosta města ověřovatel zápisu 
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