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 Usnesení rady města ze dne 15. 9. 2021 

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn (anonymizovaný) 
 
z 27. řádné schůze rady města, která se konala ve středu 15. 9. 2021 od 17:00 hod 
v: Sál v přízemí IC v čp. 1 
 
 
401/2021 Kastrace toulavých a opuštěných koček na území Českého Brodu 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zajištění odchytu toulavých a opuštěných koček a následné 
péči o ně s Tlapky Mochov z. s., Dr. Nejedlého 279, 250 87 Mochov, IČO: 22604774. 
Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o zajištění 
odchytu toulavých a opuštěných koček a následné péči o ně. 
 
402/2021 Smlouva o dílo na těžbu harvestorovou technologií s firmou 
Kloboucká lesní s.r.o. 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na těžbu harvestorovou technologií se společností 
Kloboucká lesní s.r.o., se sídlem Vlárská 321, 763 31 Brumov-Bylnice, IČO: 255 32 
642. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
 
403/2021 Aktualizace ceníku palivového dřeva s platností od 16. 9. 2021 
 
Rada města 
 
schvaluje 
ceník prodeje palivového dřeva hospodářského střediska městské lesy Český Brod s 
platností od 16. 9. 2021. 
 
404/2021 Prodej pozemku č. 765/40 (Kounická ul.) 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města zamítnout žádost společnosti D. A. Bydlení EU, s.r.o., IČO 
08676615, o odkoupení pozemku KN p. č. 765/40 v obci a k. ú. Český Brod. 
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405/2021 Nabídka k využití zákonného předkupního práva (stavba bez č. p./č. 
ev. Zahrady) 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města nesouhlasit s využitím předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. 
e., jiná stavba, která se nachází na pozemku KN p. č. st. 1898 v obci a k. ú. Český 
Brod. Stavba není součástí pozemku. 
 
406/2021 Vyhlášení záměru - pronájem části pozemku ve Štolmíři (O.R.) 
 
Rada města 
 
nesouhlasí 
s pronájmem části pozemku KN p. č. 15/1 o výměře cca 145 m2 (dle situace), v obci 
Český Brod, k. ú. Štolmíř, z důvodu nemožnosti oplocení části pozemku pro rozpor s 
územním plánem. 
 
407/2021 Záměr na prodej movitého majetku - pila kotoučová bubnová 
Quatromat SAT4-700 
 
Rada města 
 
vyhlašuje záměr 
na prodej kotoučové bubnové pily Quatromat SAT4-700. Technické údaje: počet 
komor: 4, hmotnost: 700 kg, maximální průměr kruhového polene: 160 mm, 
maximální průměr půlkruhového polene: 270 mm, řezná délka: 250-500 mm, 
maximální počet polen za minutu: 27, pohon: elektromotorem, nebo přívodovou 
hřídelí traktoru, objem čerpadla: 11cm3, délka pásu: 5m, maximální výška pásu: 2,60 
m, rychlost pásu: plynule nastavitelná, délka x šířka x výška: 2680x1593x2307 mm, 
do provozu uvedeno 29. 7. 2016. Forma prodeje se určuje obálkovou metodou. 
Minimální nabídková cena je 200.000 Kč bez DPH, tj. 242.000 Kč vč. DPH. 
 
408/2021 Servisní smlouva - výtah, Českobrodské moderní poradenské 
pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo o zajištění pravidelného servisu výtahu se společností 
Výtahy Praha ČR, s. r. o., se sídlem Mladoboleslavská 812, 197 00 Praha 8 - Kbely, 
IČO: 25711407. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
 
409/2021 Vyhrazené parkování před č. p. 415 ul. 5. května 
 
Rada města 
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souhlasí 
s povolením zvláštního užívání komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování pro 
vozidlo registrační značky 3S7 8846 na místní komunikaci ul. 5. května před č. p. 
415, Český Brod. 
 
410/2021 Prodloužení místní komunikace Kounická, k. ú. Český Brod - Smlouva 
o zajištění přeložky sítí společnosti CETIN 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zajištění přeložky sítě společnosti CETIN, a.s., a úhradě 
nákladů s ní souvisejících mezi městem Český Brod a vlastníkem sítě společností 
CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň, IČO 04084063, DIČ 
CZ04084063. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o zajištění 
přeložky sítě. 
 
411/2021 Dodatek č. 3 ke SoD č. objednatele 202000288/OR na VZ - 
Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími 
službami část. 1 - Stavební úpravy objektu 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, č. objednatele 202000288/OR, se 
společností MOZIS s.r.o., Slezská 856/74, 130 00 Praha 3, IČO: 28940083. 
Předmětem dodatku je změna smluvní ceny. Návrh dodatku č. 3 je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
412/2021 Smlouva o finančním příspěvku, dárce AVAX a.s., "Liblice - dočasná 
objízdná trasa areálem SOŠ ČB-Liblice" 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o finančním příspěvku mezi společností AVAX a.s., se sídlem 
Daliborova 380/9, 102 00 Praha 10, IČO: 62907565, a městem Český Brod, jejímž 
předmětem je poskytnutí finančních prostředků na vybudování dočasné objízdné 
komunikace v rámci projektu "Stavební úpravy místní komunikace ul. K Vysílači, 
Český Brod - městská část Liblice". 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o finančním 
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příspěvku. 
 
413/2021 Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině ZŠ Žitomířská 
 
Rada města 
 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit se změnou přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín, se sídlem 
Žitomířská 885, Český Brod, IČO: 46383506. Příloha ke zřizovací listině je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín, se sídlem Žitomířská 885, 
Český Brod, IČO: 46383506, ve znění, které je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
 
III. souhlasí 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Žitomířská 
885, okres Kolín, se sídlem Žitomířská 885, Český Brod, IČO: 46383506, s 
uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o výpůjčce tréninkových pracovišť v 
prostorách budovy moderního poradenského centra (č. p. 507) mezi Základní školou 
Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín, se sídlem Žitomířská 885, Český Brod, 
IČO: 46383506, a Základní školou a Praktickou školou Český Brod, Žitomířská 1359, 
se sídlem Žitomířská 1359, 282 01 Český Brod, IČO: 70829489, po dobu 
udržitelnosti projektu, tj. do 31. 3. 2027, a to za podmínky odsouhlasení změny 
zřizovací listiny zastupitelstvem města a poskytovatelem dotace. 
 
414/2021 Zřizovací listina nové příspěvkové organizace - Střední odborná škola 
Český Brod - Liblice 
 
Rada města 
 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit se vznikem příspěvkové organizace Střední odborná 
škola Český Brod - Liblice, jako organizace města, která bude namísto současné 
příspěvkové organizace Středočeského kraje Střední odborné školy, Český Brod - 
Liblice, Školní 145, se sídlem Školní 145, 282 20 Český Brod, IČO: 48 
665 746, vykonávat vzdělávací činnost a související činnosti školských zařízení, 
domov mládeže a školní jídelna, a souhlasit s dalšími nezbytnými kroky potřebnými k 
naplnění této činnosti. 
 
II. doporučuje 
zastupitelstvu města schválit zřizovací listinu nové příspěvkové organizace Střední 
odborná škola Český Brod - Liblice s datem vzniku ke dni 1. 10. 2021. Návrh 
zřizovací listiny je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
415/2021 Smlouva o převodu činností, práv, povinností a závazků - Střední 
odborná škola Český Brod - Liblice 



  5   

 Usnesení rady města ze dne 15. 9. 2021 

 
Rada města 
 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města schválit smlouvu o převodu činností, práv, povinností a závazků 
týkající se Střední odborné školy Český Brod - Liblice se Středočeským krajem, IČO: 
70891095. Návrh výše uvedené smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o převodu 
činností, práv, povinností a závazků za podmínky současného uzavření smlouvy o 
výpůjčce areálu střední školy na dobu nejméně 5 let a smlouvy o bezúplatném 
převodu movitého majetku střední školy na město Český Brod. 
 
416/2021 Doporučení k revokaci - memorandum o spolupráci se Středočeským 
krajem (SOŠ Liblice, obchvat Českého Brodu) 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města schválit uzavření upraveného memoranda o spolupráci při 
transformaci Střední odborné školy Český Brod – Liblice a přípravě přeložky silnice 
č. II / 272 (obchvat Českého Brodu) mezi Středočeským krajem, IČO: 70891095, a 
městem Český Brod. 
 
417/2021 Studie "Revitalizace Jiráskových sadů v Českém Brodě" 
 
Rada města 
 
schvaluje 
studii "Revitalizace Jiráskových sadů v Českém Brodě" jako jeden z podkladů pro 
zpracování prováděcí dokumentace s výhradou nesouhlasu s vymístěním dětských 
hřišť z prostoru parku.  
 
418/2021 Úprava určení gescí členů rady města 
 
Rada města 
 
I. určuje 
gesci člena rady města Pavla Kvasničky jako radního pro místní části. 
 
II. bere na vědomí 
rezignaci člena rady města Mgr. Pavla Janíka na určenou gesci radního pro sport a 
volný čas. 
 
419/2021 Programy podpory sportu, kultury a volného času - aktualizace 
dokumentů pro rok 2021 
 
Rada města 
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doporučuje 
zastupitelstvu města schválit úpravu formuláře žádosti programů podpory sportu, 
kultury a volného času. 
 
420/2021 Doplněný návrh personálních, provozních a ekonomických opatření k 
plnění úkolů příspěvkové organizace Technické služby Český Brod 
 
Rada města 
 
projednala 
zprávu ředitele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod o odstranění 
plevele z komunikací a chodníků po chemickém ošetření.  
 
421/2021 Plán zimní údržby komunikací 2021/2022 
 
Rada města 
 
vydává 
nařízení č. 3 /2021 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků a plán zimní 
údržby komunikací pro období 2021/2022. 
 
422/2021 Dodatek VPS přestupky s Břežany II 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě 
na úseku přestupků s obcí Břežany II. 
 
423/2021 Dodatek VPS přestupky s Černíky 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě 
na úseku přestupků s obcí Černíky. 
 
424/2021 Dodatek VPS přestupky s Hradešín 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města Český brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě 
na úseku přestupků s obcí Hradešín. 
 
425/2021 Dodatek VPS přestupky s Chrášťany 
 
Rada města 
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doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě 
na úseku přestupků s obcí Chrášťany. 
 
426/2021 Dodatek VPS přestupky s Krupá 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě 
na úseku přestupků s obcí Krupá. 
 
427/2021 Dodatek VPS přestupky s Kšely 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě 
na úseku přestupků s obcí Kšely. 
 
428/2021 Dodatek VPS přestupky s Masojedy 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města Český brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě 
na úseku přestupků s obcí Masojedy. 
 
429/2021 Dodatek VPS přestupky s Mrzky 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě 
na úseku přestupků s obcí Mrzky. 
 
430/2021 Dodatek VPS přestupky s Poříčany 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města Český brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě 
na úseku přestupků s obcí Poříčany. 
 
431/2021 Dodatek VPS přestupky s Přehvozdí 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě 
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na úseku přestupků s obcí Přehvozdí. 
 
432/2021 Dodatek VPS přestupky s Přistoupim 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě 
na úseku přestupků s obcí Přistoupim. 
 
433/2021 Dodatek VPS přestupky s Rostoklaty 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě 
na úseku přestupků s obcí Rostoklaty. 
 
434/2021 Dodatek VPS přestupky s Tismice 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě 
na úseku přestupků s obcí Tismice. 
 
435/2021 Dodatek VPS přestupky s Tuchoraz 
 
Rada města 
 
doporučuje 
doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku k 
veřejnoprávní smlouvě na úseku přestupků s obcí Tuchoraz. 
 
436/2021 Dodatek VPS přestupky s Tuklaty 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě 
na úseku přestupků s obcí Tuklaty. 
 
437/2021 Dodatek VPS přestupky s Vitice 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě 
na úseku přestupků s obcí Vitice. 
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438/2021 Dodatek VPS přestupky s Vrátkov 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě 
s obcí Vrátkov. 
 
439/2021 Dodatek VPS přestupky s Přišimasy 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě 
na úseku přestupků s obcí Přišimasy. 
 
440/2021 Prodloužení nájemní smlouvy byt č. 6, Arnošta z Pardubic 25, Český 
Brod 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 201900235/FO s xxxxxxxx, kterým se 
prodlužuje doba užívání bytu č. 6, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod o jeden rok, tj. 
od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
441/2021 CVIK - souhlas se změnou odpisového plánu v roce 2021 
 
Rada města 
 
schvaluje 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Centrum vzdělávání, informací a 
kultury, se sídlem nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod, IČO: 46390472, změnu 
odpisového plánu na rok 2021. Změna odpisového plánu na rok 2021 je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
442/2021 CVIK - souhlas se změnou závazných ukazatelů r. 2021 
 
Rada města 
 
schvaluje 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Centrum vzdělávání, informací a 
kultury, se sídlem nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod, IČO: 46390472, změnu 
závazných ukazatelů, která je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
443/2021 Fond infrastruktury - zapojení do rozpočtu města na rok 2021 
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Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města zapojit Fond infrastruktury do rozpočtu města na rok 2021 v 
souladu s návrhem rozpočtového opatření č. 3 na dofinancování investiční akce 
Českobrodské moderní poradenské centrum. 
 
444/2021 Investiční úvěrový rámec 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města vyhlásit výzvu k podání nabídek na investiční úvěrový rámec 
pro město Český Brod ve znění, které je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
445/2021 Doporučení schválení rozpočtového opatření č. 3 k rozpočtu 2021 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města na rok 2021 
ve znění, které je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
 
 
 
 
Jakub Nekolný   

starosta města  
 


