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 Usnesení rady města ze dne 13. 4. 2022  

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn 
 

z 9. řádná schůze rady města, která se konala ve středu 13. 04. 2022 od 09:00 hod. 
distančně přes aplikaci ZOOM 

  
 
 
150/2022 ANNA Český Brod - schválení dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci 
na rok 2022 
 
Rada města: 
 
schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování 
sociální služby na rok 2022 č. S-0243/SOC/2022/1 mezi Středočeským krajem, IČO: 
70891095, a příspěvkovou organizací města Český Brod, ANNA Český Brod, sociální služby 
pro seniory, IČO: 00873713. Návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení.  
 
 
151/2022 Souhlas s uzavřením darovací smlouvy na vybavení kuchyní se společností 
Oresi s.r.o. 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením darovací smlouvy mezi společností Oresi s.r.o., IČO: 27240479 a městem 
Český Brod, jejímž předmětem je darování kuchyňského vybavení do rekonstruovaných 
prostor pro ukrajinské uprchlíky na adrese Klučovská 1280, 282 01 Český Brod, do majetku 
města Český Brod. Návrh smlouvy tvoří nedílnou součást originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené darovací smlouvy. 
 
 
152/2022 Záměr na prodej volné bytové jednotky č. 59/4 Suvorovova 
 
Rada města: 
 
vyhlašuje záměr  
 
na prodej volné bytové jednotky v ul. Suvorovova č. p. 59, včetně spoluvlastnických podílů 
na budově čp. 59 na pozemku č. parc. st. 61 a na pozemku č. parc. st. 61 o výměře 407 m2˛ 
vše v obci a k. ú. Český Brod. Jedná se o jednotku č. 59/4,  byt ve 2. NP, o velikosti 3+1 a o 
výměře 85,44 m2˛ a spoluvlastnický podíl ve výši id. 8544/27114 na společných částech 
budovy č. p. 59 a pozemku č. parc. st. 61, za minimální nabídkovou cenu 2.700.000 Kč.  
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Nabídky v zalepené obálce označené slovy: NEOTVÍRAT – jednotka č. 59/4 předejte do 
podatelny města Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic č. p. 56 nejpozději 31. 5. 2022 do 
10 hod. Nabídka bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, bydliště žadatele, tel. 
kontakt, číslo jednotky, nabízenou kupní cenu a způsob a termín její úhrady. Na nabídky 
zájemců, kteří nemají uhrazeny závazky vůči městu Český Brod, nebude brán zřetel. 
  
 
153/2022 Revokace usnesení č. 116/2022 a zrušení zadávacího řízení na VZ "Český 
Brod, ul. Tuchorazská - rekonstrukce chodníku, výstavba vodovodního řadu včetně 
přípojek a oprava kanalizace" 
 
Rada města: 
 
I. revokuje 
 
své usnesení č. 116/2022 ze dne 23. 3. 2022. 
 
II. ruší 
 
zadávací řízení na veřejnou zakázku "Český Brod, ul. Tuchorazská - rekonstrukce chodníku, 
výstavba vodovodního řadu včetně přípojek a oprava kanalizace". 

 
 
 
 
 

Jakub Nekolný 
starosta města 

 


