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Město Český Brod 
Zápis 

27. řádné jednání rady města, konané dne 
15. září 2021 v 17:00 hod. 

v místě: Sál v přízemí IC v čp.1 
 
Přítomni:   Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Tomáš Klinecký, Ing. Milan Majer, Mgr. Pavel Janík, 
Pavel Kvasnička, Tomáš Charvát, Ing. Filip Ulík 
 
Omluveni:   
 
Přítomni přizvaní:   Mgr. Hana Dočkalová - vedoucí OR, Ing. Aleš Kašpar - tajemník MěÚ, 
JUDr. Jana Marková - právnička města 
 
Předsedající: Jakub Nekolný 
 
Zapsal: Štěpán Korenec 
 
Příloha zápisu: Usnesení rady města č. 401/2021 - 445/2021 
 
Volební komise:   
 
Návrhová komise:   
 
Ověřovatelé zápisu:  Pavel Kvasnička 
 
Pan starosta přivítal ostatní radní a otevřel diskusi k navrženému programu, na němž je 48 
bodů a informací, z diskuze nevyplynul žádný návrh na jeho změnu.  

Hlasování o navrženém programu (7/0/0). 

Dnešní ověřovatel: radní Pavel Kvasnička. 

Hlasování o ověřovateli (7/0/0). 

Zápisy z předcházejících RM ověřeny, kromě RM č. 25 - tento zatím nevypracován. 

Zapisovatel Štěpán Korenec. 

 
Program pro - 27. řádné jednání rady města 
 
 
1. Kastrace toulavých a opuštěných koček na území Českého Brodu 
2. Smlouva o dílo na těžbu harvestorovou technologií s firmou Kloboucká lesní s.r.o. 
3. Aktualizace ceníku palivového dřeva s platností od 16. 9. 2021 
4. Prodej pozemku č. 765/40 (Kounická ul.) 
5. Nabídka k využití zákonného předkupního práva (stavba bez č. p./č. ev. Zahrady) 
6. Vyhlášení záměru - pronájem části pozemku ve Štolmíři (O.R.) 
7. Záměr na prodej movitého majetku - pila kotoučová bubnová Quatromat SAT4-700 
8. Servisní smlouva - výtah, Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími 
vzdělávacími službami 
9. Vyhrazené parkování před č. p. 415 ul. 5. května 
10. Prodloužení místní komunikace Kounická, k. ú. Český Brod - Smlouva o zajištění 
přeložky sítí společnosti CETIN 
11. Dodatek č. 3 ke SoD č. objednatele 202000288/OR na VZ - Českobrodské moderní 
poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami část.1 - Stavební úpravy 
objektu 
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12. Smlouva o finančním příspěvku, dárce AVAX a.s., "Liblice - dočasná objízdná trasa 
areálem SOŠ ČB-Liblice" 
13. Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině ZŠ Žitomířská 
14. Zřizovací listina nové příspěvkové organizace - Střední odborná škola Český Brod - 
Liblice 
15. Smlouva o převodu činností, práv, povinností a závazků - Střední odborná škola Český 
Brod - Liblice 
16. Doporučení k revokaci - memorandum o spolupráci se Středočeským krajem (SOŠ 
Liblice, obchvat Českého Brodu) 
17. Studie "Revitalizace Jiráskových sadů v Českém Brodě" 
18. Úprava určení gescí členů rady města 
19. Programy podpory sportu, kultury a volného času - aktualizace dokumentů pro rok 2021 
20. Doplněný návrh personálních, provozních a ekonomických opatření k plnění úkolů 
příspěvkové organizace Technické služby Český Brod 
21. Plán zimní údržby komunikací 2021/2022 
22. Dodatek VPS přestupky s Břežany II 
23. Dodatek VPS přestupky s Černíky 
24. Dodatek VPS přestupky s Hradešín 
25. Dodatek VPS přestupky s Chrášťany 
26. Dodatek VPS přestupky s Krupá 
27. Dodatek VPS přestupky s Kšely 
28. Dodatek VPS přestupky s Masojedy 
29. Dodatek VPS přestupky s Mrzky 
30. Dodatek VPS přestupky s Poříčany 
31. Dodatek VPS přestupky s Přehvozdí 
32. Dodatek VPS přestupky s Přistoupim 
33. Dodatek VPS přestupky s Rostoklaty 
34. Dodatek VPS přestupky s Tismice 
35. Dodatek VPS přestupky s Tuchoraz 
36. Dodatek VPS přestupky s Tuklaty 
37. Dodatek VPS přestupky s Vitice 
38. Dodatek VPS přestupky s Vrátkov 
39. Dodatek VPS přestupky s Přišimasy 
40. Prodloužení nájemní smlouvy byt č. 6, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod 
41. CVIK - souhlas se změnou odpisového plánu v roce 2021 
42. CVIK - souhlas se změnou závazných ukazatelů r. 2021 
43. Fond infrastruktury - zapojení do rozpočtu města na rok 2021 
44. Investiční úvěrový rámec 
45. Doporučení schválení rozpočtového opatření č. 3 k rozpočtu 2021 
46.  Informace - Generel zeleně - informace 
47.  Informace - Zápis z jednání komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu ze dne 6. 
9. 2021 
48.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města a další informace 
 
1. Kastrace toulavých a opuštěných koček na území Českého Brodu 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Z důvodu nárůstu počtu toulavých a opuštěných koček na území města Český Brod a 
požadavku občanů je snahou i povinností města tuto situaci řešit. Jedná se o komplexní 
proces, který spočívá v odchytu koček (rozumí se koček, kocourů i koťat), kastraci, 
pokastrační péči a následné vrácení do místa odchytu. Výsledkem má být zamezení 
nekontrolovaného nárůstu toulavých a opuštěných koček a jejich nemocí. Smlouva o 
zajištění odchytu toulavých a opuštěných koček a následné péči o ně tuto situaci řeší. 

2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
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Navrhujeme Radě města Český Brod předloženou smlouvu schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Předpokládané náklady na rok cca 50.000 Kč. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný za předkladatele shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy, doplnil o popis 
aktuálního stavu této problematiky. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
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. 401/2021 
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. 
  
 
2. Smlouva o dílo na těžbu harvestorovou technologií s firmou Kloboucká lesní s.r.o. 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě vnitřní směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu bylo provedeno 
poptávkové řízení na kůrovcovou těžbu harvestorovou technologií do cca 800 m3 v 
předmýtních porostech. Předpokládaný finanční objem prací je v režimu kategorie II - do 500 
tis. Kč - poptávka. Byly osloveny 3 společnosti - Kloboucká lesní s.r.o., 1. Lesní realitní s.r.o. 
a Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o., ze kterých poslala nabídku pouze Kloboucká 
lesní, která se nyní pohybuje v porostech ŠLP Kostelec nad Černými Lesy. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme RM smlouvu schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Jedná se o rozpočet ML. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný za předkladatele odkázal na informace k bodu v důvodové zprávě. 
Následně byla otevřena diskuse. 
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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: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 402/2021 
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. 
  
 
3. Aktualizace ceníku palivového dřeva s platností od 16. 9. 2021 
 
Vzhledem k narůstajícím cenám palivového dřeva u konkurence, i kvůli zvyšujícím se 
nákladům je nutné aktualizovat ceník palivového dřeva. Jedná se zejména o navýšení ceny 
listnatého tvrdého dříví (o 150 Kč/prms) a také o navrácení jehličnaté paliva do původní 
"předkůrovcové" úrovně (tedy + 100 Kč na 800 Kč/prms). I přes toto navýšení cen 
zůstáváme silně konkurenceschopní nejen o málo nižší cenou, ale zejména poctivou kvalitou 
palivového dřeva. 
Odkaz na podaktivitu "Prodej dřevní hmoty" Notes Link 
  
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme ceník schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Jedná se o rozpočet městských lesů. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný za předkladatele odkázal na informace k bodu v důvodové zprávě s tím, že se 
jedná o periodicky se opakující záležitost. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
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. 403/2021 
 
Rada města 
 
I.      schvaluje 
 

notes:///C12579340049C17C/D94198C67C643854C1256B4E0049C4E8/B117CC87ECECE5A3C12584660025CB2E
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   ceník prodeje palivového dřeva hospodářského střediska městské lesy Český Brod s 
platností od 16. 9. 2021. 
  
4. Prodej pozemku č. 765/40 (Kounická ul.) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Městu Český Brod byla doručena žádost o odkoupení pozemku KN p. č. 765/40 o výměře 
5.534 m2 v obci a k. ú. Český Brod od společnosti D.A. Bydlení EU, s.r.o. Rádi by na 
pozemku postavili bytový dům. Jedná se o společnost, která dle žádosti v několika městech 
a obcích postavila více než 2.000 bytů a také přes 800 řadových a atriových domů, 
příkladem spolupráce s místní samosprávou byl například projekt v Mohelnici. 
V případě zájmu přijedou svou společnost představit. Necháváme radě města na zvážení, 
jak nyní postupovat. 
Kontrolou pozemků bylo zjištěno, že pozemek není propachtován. Bude přidán k dalším 
pozemkům a vše propachtováno při nejbližším vyhlášení záměru - pokud se nebude 
prodávat. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Necháváme radě města na zvážení, zda jednat se společností o prodeji pozemku do jejího 
vlastnictví nebo pozemek zatím neprodávat. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy a doplnila popis dle situační 
mapy. 
Bc. Nekolný uvedl, že pozemek se v minulosti prodat nepodařilo, což s ohledem na nárůst 
cen pozemků není na škodu. Aktuálně je na zvážení rady, jaký další postup doporučit 
zastupitelstvu (soutěžit prodej apod.). 
Mgr. Dočkalová vyjádřila názor ve prospěch zachování pozemku v majetku města. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer se přiklonil k jednání v koordinaci s dotčeným spolkem LECCOS, zmínil 
související nutnost příjezdové cesty. Konečně se vyslovil pro prodej v rámci soutěže. 
Ing. Ulík vyjádřil souhlas s návrhem Ing. Majera. 
Mgr. Klinecký uvedl, že s tímto řešením nemá principiální problém, rozhodně by koncipoval v 
soutěžním režimu s prodejem nejvyšší nabídce a současně by pojal koncepčně nejen ve 
vztahu k tomuto pozemku. 
Následovala diskuse, v níž došlo ke shodě, že pozemek není nutné překotně prodávat 
(případná možnost lokalizace investičních akcí), je vhodné koordinovat s LECCOS. 
S ohledem na průběh diskuse došlo k výběru varianty usnesení ve formulaci doporučení 
zastupitelstvu zamítnout žádost. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení ve variantě doporučení zamítnutí. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Rada města 
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I.      pověřuje  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
 
   vedení města a odbor rozvoje jednáním se společností D.A.Bydlení EU, s.r.o., o prodeji 
pozemku KN p. č. 765/40 v obci a k. ú. Český Brod. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 404/2021 
 
Rada města 
 
II.      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. 
  
 
5. Nabídka k využití zákonného předkupního práva (stavba bez č. p./č. ev. Zahrady) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod vlastní v Zahradách pozemek KN p. č. st. 1898. Na tomto pozemku se 
nachází stavba bez č. p./č. ev. ve vlastnictví soukromé osoby. S předchozím vlastníkem 
stavby panem Hergeselem byla uzavřena smlouva o nájmu pozemku. Po úmrtí pana 
Hergesela nám nový vlastník stavby/chaty pan Kadlec oznámil, že má v úmyslu stavbu/chatu 
prodat, z tohoto důvodu nebyla uzavřena nová nájemní smlouva. Město Český Brod je 
vlastníkem pozemku i kolem chaty (455/4) a pozemku sousedního (455/2), okolní pozemky 
jsou ve vlastnictví soukromých osob, na pozemky vede pěšina (KN p. č. 455/1) také ve 
vlastnictví města, kterou mají tyto 4 osoby v nájmu. Po prodeji pozemků města (455/4 a 
455/2) do vlastnictví soukromých osob bude prodána i tato pěšina, a to do spoluvlastnictví 
vlastníků okolních pozemků. Nyní přišla nabídka na využití předkupního práva na stavbu bez 
č. p./č. ev., která je ve vlastnictví pana Kadlece a nachází se na pozemku města KN p. č. 
1898. Pan Kadlec již má na stavbu sehnaného kupce a ten projevil zájem o budoucí 
odkoupení všech těchto pozemků ve vlastnictví města. 
Pozemky se nacházejí ve velkém srázu, město Český Brod o chatu zájem nemá. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje radě města doporučit zastupitelstvu města nesouhlasit s využitím 
předkupního práva. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Bc. Nekolný ujasnil situaci, o realizaci předkupního práva by neusiloval. V minulosti bylo 
radou města rozhodnuto, že je žádoucí, aby došlo k narovnání majetkoprávních vztahů a 
faktického stavu. 
Mgr. Klinecký uvedl, že se jedná o typický příklad zbytného majetku, druhý související 
pozemek by prodal. Vyslovil se pro opatrnost při prodeji cesty z důvodu možných komplikací 
přístupu ostatních vlastníků pozemků. 
Bc. Nekolný vrátil diskusi k řešení předloženého materiálu. 
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V následující diskusi došlo k ujasnění, že není obecnou vůlí rady předkupní právo využít, v 
této variantě bude hlasováno. 
 
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. 405/2021 
Rada města 
 
I.      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. 
  
 
6. Vyhlášení záměru - pronájem části pozemku ve Štolmíři (O.R.) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na odbor rozvoje byla doručena žádost o pronájem/výpůjčku části pozemku ve Štolmíři od 
pana Ondřeje Rýznara a pana Jaroslava Šindeláře. Jedná se o část pozemku č. 15/1, která 
se nachází kolem domu č. p. 41 ve vlastnictví pana Rýznara. Tato část pozemku byla dříve 
oplocena (viz foto v žádosti). Pozemek č. 15/1 je v katastru nemovitostí označen jako 
zahrada. Pozemek č. 15/2, který je ve vlastnictví pana Rýznara, je označen jako zahrada 
také, kolem těchto pozemků se nachází pozemek ve vlastnictví města Český Brod, a to č. 
16/1 (ostatní plocha), který tvoří část centra Štolmíře na straně u kostela. Po tel. konzultaci 
byla žádost upřesněna s tím, že žadatel by se spokojil s částí před vchodem domu. V 
případě, že by byl možný prodej této malé části pozemku, jednalo by se o narovnání 
skutečného stavu používání. Tato označená část slouží jako vchod do domu č. p 41. Dle 
územního plánu se jedná o plochu občanského vybavení. Jedná se tedy o žádost o prodej 
části pozemku KN p. č. 15/1 o výměře cca 155 m2 od domu ke komunikaci (možná včetně 
části pozemku č. 16/1) v obci Český Brod a k. ú. Štolmíř. Znalecký posudek a oddělovací 
geometrický plán by zajistila strana kupující. 
Rada města na jednání dne 9. 6. 2021 usnesením č. 273/2021 pověřila odbor rozvoje 
přípravou pronájmu části pozemku KN p. č. 15/1 v obci Český Brod a k. ú. Štolmíř s tím, že 
pronajatý pozemek nebude nájemcem oplocen. 
Pan Rýznar tel. potvrdil souhlas s pronájmem části pozemku a navrhl cenu 500 - 800 
Kč/pronájem část pozemku/rok. 
Necháváme radě města na zvážení částku nájemného. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje radě města vyhlásit záměr na pronájem části pozemku. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nájemné bude příjmem do střediska OHČ. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
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Následně byla otevřena diskuse, z níž vyplynul protinávrh na nesouhlas s pronájmem z 
důvodu nemožnosti oplocení pro rozpor s územním plánem. 
 
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. 406/2021 
Rada města 
 
I.      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. 
  
 
7. Záměr na prodej movitého majetku - pila kotoučová bubnová Quatromat SAT4-700 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
V návaznosti na usnesení RM č. 252/2021 ze dne 9. 6. 2021 předkládáme RM záměr na 
prodej kotoučové bubnové pily Quatromat SAT4-700 z majetku hospodářského střediska 
městské lesy. Pila byla pořízena v roce 2016 v rámci dotačního titulu Státního zemědělského 
intervenčního fondu za cenu 291.375 Kč, výše transferu byla 145.687,50 Kč. Udržitelnost 
dotace byla 5 let, tj. do července 2021, s majetkem je možno v současné době nakládat, 
např. prodat. RM souhlasila s prodejem za minimální nabídkovou cenu 200.000 Kč bez DPH, 
tj. 242.000 Kč vč. DPH. Záměr bude zveřejněn na úřední desce a na internetu na serveru 
Bazoš.cz, dále na FB na Marketplace. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM vyhlásit záměr na prodej. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výnos z prodeje bude příjmem na hospodářském středisku městské lesy. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
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. 407/2021 
Rada města 
 
I.      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 
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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. 07. 2016. Forma prodeje se určuje 
obálkovou metodou. Minimální nabídková cena je 200.000 Kč bez DPH, tj. 242.000 Kč vč. 
DPH. 
  
8. Servisní smlouva - výtah, Českobrodské moderní poradenské pracoviště s 
navazujícími vzdělávacími službami 
 
V rámci rekonstrukce pavilonu C "Českobrodské moderní poradenské pracoviště s 
navazujícími službami" byl instalován výtah. Radě města je předkládána smlouva o zajištění 
pravidelného servisu výtahu, která bude uzavřena s městem Český Brod. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje uzavřít smlouvu o dílo. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Náklady jsou ve výši 1.440 Kč měsíčně. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
8.2.1. Zajistit odpovídající prostory a jejich kapacitu pro předškolní, školní a zájmové 
vzdělávání. 
8.5.3. Realizovat společné projekty v oblasti vzdělávání. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
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. 408/2021 
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. 
  
 
9. Vyhrazené parkování před č. p. 415 ul. 5. května 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě pravidel pro zřizování vyhrazených parkovacích míst na místních komunikacích 
města Český Brod schválených radou města Český Brod usnesením č. 423/2019 ze dne 16. 
10. 2019 předkládáme radě města žádost pana Jindřicha Buchara, držitele průkazu ZTP/P, o 
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povolení zvláštního užívání komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo 
registrační značky 3S7 8846 na místní komunikaci ul. 5. května před č. p. 415. V příloze 
předkládáme žádost odboru dopravy, podpůrné stanovisko OSVŠ, žádost pana Buchara, 
souhlasné stanovisko Policie České republiky a situaci. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Na základě dotazu Ing. Ulíka došlo k ujasnění ze strany pana tajemníka, doplněné o 
zohlednění sociálního aspektu žadatele. 
Mgr. Klinecký dále upozornil na zadaný úkol na prověření současných vyhrazených stání. 
Uvítal by prověření plnění a předložení výsledku radě města. 
 
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. 409/2021 
Rada města 
 
I.      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. 
  
 
10. Prodloužení místní komunikace Kounická, k. ú. Český Brod - Smlouva o zajištění 
přeložky sítí společnosti CETIN 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město zadalo zpracování projektové dokumentace na prodloužení místní komunikace 
Kounická. Během zpracování projektové dokumentace byly vytyčeny sítě společností CETIN 
na parc. č. 741/15 a vzhledem k výškovým stavebním úpravám nové komunikace bude 
nutné tyto sítě přeložit. Společnost CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - 
Libeň, IČO: 04084063, DIČ CZ04084063 nám zaslala návrh smlouvy, kterou je nutné uzavřít. 
Návrh smlouvy tvoří přílohu materiálu rady města a je předložena k odsouhlasení.  
V rámci uzavřených smluv s developerskou společností Resort Antico s.r.o., je dohodnuto, 
že realizaci ulice Kounická zajistí tento developer. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje radě města souhlasit s uzavřením smlouvy o zajištění přeložky 
sítě společnosti CETIN, a.s., a úhradu nákladů s ní souvisejících. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Předpokládané náklady na přeložku 206.457,00 Kč bez DPH (249.812,97 Kč vč. DPH) 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
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5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
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. 410/2021 
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.  
  
 
11. Dodatek č. 3 ke SoD č. objednatele 202000288/OR na VZ - Českobrodské moderní 
poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami část 1 - Stavební úpravy 
objektu 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod uzavřelo se společností Mozis s.r.o., smlouvu o dílo na dotační akci 
"Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami". V 
červnu 2021 byl uzavřen dodatek č. 1 ke SoD č. 202000288/OR se změnou termínu 
dokončení díla a změnou konečné ceny díla. V následujícím průběhu realizace a po 
provedení odtrhových zkoušek byly zjištěny další nesrovnalosti mezi PD a skutečným 
stavem, které musejí být řešeny vícepracemi. Soupis všech víceprací je obsažen ve 
změnovém listu č. 13, který je nedílnou součástí dodatku č. 2 ke SoD č. 202000288/OR. K 
31. 8. 2021 byly zkolaudovány vnitřní prostory budovy, které budou po odstranění vad a 
nedodělků předány k užívání od 1. 10. 2021. Radě města je předložen dodatek č. 3 ke SoD. 
Předmětem dodatku je narovnání více a méněprací v SO 01 po kolaudaci vnitřních prostor a 
prodlouženi termínu realizace SO 02 do 30. 11. 2021. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje uzavřít dodatek č. 3 ke SoD č. objednatele 202000288/OR. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Zasmluvněná částka 34.630.256,11 Kč včetně DPH se dodatkem č. 3 ponižuje na 
34.540.507,31 Kč, v rozpočtu je 36.500.000 Kč. 

4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
8.2.1  Zajistit odpovídající prostory a jejich kapacitu pro předškolní, školní a zájmové 
vzdělávání. 
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8.5.3. Realizovat společné projekty v oblasti vzdělávání. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy s tím, že k úpravě došlo dle 
skutečného stavu. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
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. 411/2021 
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. 
  
 
12. Smlouva o finančním příspěvku, dárce AVAX a.s., "Liblice - dočasná objízdná trasa 
areálem SOŠ ČB-Liblice" 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 

Město Český Brod provádí rekonstrukci části ulice K Vysílači v městské části Liblice obec 
Český Brod. Uvedená rekonstrukce trvá cca 6 měsíců a po tuto dobu je zajištěn pouze pěší 
přístup k nemovitostem v této ulici. Společnost Avax a.s. má provozovnu, která je po dobu 
rekonstrukce ulice K Vysílači nepřístupná pro zásobování motorovými vozidly. 

Město vyjednalo s vedením Střední odborné školy Liblice – Český Brod možnost vybudování 
dočasné komunikace vedoucí přes tento areál, která zpřístupní mimo jiné i areál společnosti 
AVAX a.s. Náklady na vybudování této dočasné komunikace činí 341.935,11 Kč. 

Společnost AVAX a.s. se zavazuje smlouvou o finančním příspěvku poskytnout městu Český 
Brod finanční příspěvek na vybudování dočasné objízdné komunikace ve výši 75.000 Kč, na 
účet příjemce z účtu poskytovatele. 

Odbor rozvoje vyhotovil návrh smlouvy o finančním příspěvku se společností AVAX a.s. na 
zbudování "Liblice - dočasná objízdná trasa areálem SOŠ ČB-Liblice". 
Návrh smlouvy je přílohou materiálu RM. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení - zamítnutí) 
Uzavřít smlouvu o finančním příspěvku. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Příjem 75.000 Kč. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
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5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. Materiál byl předložen v 
návaznosti na předchozí rozhodnutí rady města. 
Bc. Nekolný uvedl, že s paní ředitelkou SOŠ probíhají jednání ohledně dalšího využití 
objízdné trasy s tím, že v úvahu přichází i zachování vybudované objížďky. 
 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
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. 412/2021 
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 
příspěvku. 
  
 
13. Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině ZŠ Žitomířská 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Předkládáme RM k souhlasu pro ZM změnu přílohy ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace ZŠ Žitomířská. Jedná se převod budovy č. p. 507 v areálu nemocnice Český 
Brod, Žižkova ulice a stavebního pozemku. Jedná se o budovu, ve které v současné době 
probíhá celková rekonstrukce na poradenské centrum. Část budovy bude využívat ZŠ 
Žitomířská pro pedagogicko psychologickou poradnu a část Základní škola a Praktická škola 
Český Brod. Na jednání bylo domluveno, že nejjednodušší postup bude svěřit tuto budovu 
do užívání ZŠ Žitomířská, která následně uzavře smlouvu u výpůjčce se základní a 
praktickou školou. Po schválení ZM budovu zařadí tato organizace do svého účetnictví a 
bude dále pokračovat v nastaveném odpisovém plánu a rozpouštění transferu. Hodnota 
budovy je hodnota účetní, která je zařazena v majetku města. Technické zhodnocení budovy 
a kompletní vybavení bude příspěvkové organizaci převedeno účetním protokolem o 
převodu. Účetní hodnota budovy č. p. 507 je 12.036.441,47 Kč a účetní hodnota pozemku je 
54.700 Kč. Převáděný pozemek se neodepisuje, příspěvková organizace jej pouze zařadí na 
příslušné majetkové účtu v účetnictví. 
Podle původních plánů byl RM vyhlášen záměr na výpůjčku nebytových prostor základní a 
praktické škole. Tento záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce, ale na základě 
pozdějšího jednání byl naplánován výše uvedený postup. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
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OR doporučuje RM doporučit ZM odsouhlasení změnu přílohy ke ZL. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse, v níž byla probírána překotná příprava materiálu z důvodu 
časové tísně, kdy pan starosta dal zvážení variantu stažení a dopracování materiálu. Tento 
postup byl následně opuštěn a byl formulován doplněný návrh na usnesení. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o doplněném návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 413/2021 
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, Žítomířská 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. 
  
 
14. Zřizovací listina nové příspěvkové organizace - Střední odborná škola Český Brod 
- Liblice 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod jedná se Středočeským krajem o převodu Střední odborné školy Český 
Brod - Liblice ze Středočeského kraje na město. Jedná se o převod zřizovatelských 
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oprávnění k uvedené střední škole, jejíž zachování město podpořilo usnesením 
zastupitelstva v roce 2019 a dále o převod majetku kraje ve správě střední školy (celý areál 
SOŠ) na město.  
Principy, za nichž kraj převede na město majetek ve správě střední školy, byly předmětem 
memoranda schváleného zastupitelstvem města v červnu 2021 (spolupráce na rozvoji 
střední školy a spolupráce při přípravě obchvatu města Český Brod). Memorandum k datu 
zpracování materiálu (6. 9. 2021) zatím nebylo schváleno v orgánech kraje, s náměstkem 
hejtmanky byla předběžně dohodnuta dílčí úprava memoranda týkající se definice trasy 
obchvatu města, resp. návazností a trasy obchvatů města Český Brod a obchvatu městyse 
Kounice. Memorandum by bylo následně upraveno a přijaté usnesení ZM navrženo (22. 9. 
2021) na revokaci.   
Převod zřizovatelských oprávnění na město by měl předcházet vzniku nové příspěvkové 
organizace, neboť podle školského zákona nelze převést existující krajem zřízenou 
příspěvkovou organizaci na obec, ale je nutné zrušit stávající organizaci a založit novou. 
Součástí procesu bude uzavření dohody mezi krajem a městem o převodu činností, práv, 
povinností a závazků. Do doby převodu majetku školy na město bude nutné uzavřít dohodu 
o výpůjčce majetku pro střední školu.  
   
Radě města předkládáme návrh zřizovací listiny nové PO. V rámci schvalovacího procesu je 
zapotřebí dále schválit: 
1. Název organizace: návrh "Střední odborná škola Český Brod - Liblice" 
2. Termín vzniku: nejpozději 1. 1. 2022. 
3. Sídlo: Školní 145, 282 01 Český Brod. 
 
Po schválení ZL a termínu vzniku nové PO na zastupitelstvu města bude podán návrh na 
zápis do OR. 
V rámci jednání s vedením města a dalšími zainteresovanými osobami byl sestaven 
následný postup a harmonogram jednotlivých kroků založení nové příspěvkové organizace.  
Při vzniku této PO nebude dané organizaci svěřen do správy žádný majetek. Majetek bude 
PO svěřen do správy později.  
Přílohy:  
návrh ZL, stávající ZL  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuji návrh ZL schválit, resp. doporučit ZM ke schválení. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Návrh rozpočtu nové příspěvkové organizace bude zpracován následně a předložen RM a 
ZM ke schválení.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Klíčová oblast 8 Vzdělávání, specifický cíl 8.3.3 Nabízet dosažení středoškolského vzdělání 
pro maximální počet žáků v návaznosti na rozvoj města. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní. 
  
Z důvodu vnitřní souvislosti došlo ke spojení diskuse k tomuto bodu a bodům č. 15 a 16. 
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký popsal stav převodu SOŠ z kraje na město, jednání s krajem a v dalším podal 
informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Bc. Nekolný dále prezentoval problematiku nastoupení města do pracovněprávních vztahů a 
zápisu nové příspěvkové organizace do příslušných registrů. 
JUDr. Marková postrádala deklaratorní usnesení o vůli ke vzniku nové PO, která má převzít 
práva, povinnosti a závazky související s provozem školy. 
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V souvislosti s tím doplnil Mgr. Klinecký formulaci usnesení pro ZM. 
V následující diskusi byla probírána témata kontraktačního procesu jednotlivých smluv v 
jejich vzájemné souvislosti a poté financování provozu. Dále došlo k doplnění data zřízení 
nové PO a úpravy formulace usnesení bodu 15 s podmínkou výpůjčky a vypořádání převodu 
movitého majetku. 
Mgr. Janík připomněl nutnost na následující RM pověřit vedením nové PO. 
 
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. 414/2021 
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. 
  
 
15. Smlouva o převodu činností, práv, povinností a závazků - Střední odborná škola 
Český Brod - Liblice 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod jedná se Středočeským krajem o převodu Střední odborné školy Český 
Brod - Liblice ze Středočeského kraje na město. Jedná se o převod zřizovatelských 
oprávnění k uvedené střední škole, jejíž zachování město podpořilo usnesením 
zastupitelstva v roce 2019 a dále o převod majetku kraje ve správě střední školy (celý areál 
SOŠ) na město. 
Principy, za nichž kraj převede na město majetek ve správě střední školy, byly předmětem 
memoranda schváleného zastupitelstvem města v červnu 2021 (spolupráce na rozvoji 
střední školy a spolupráce při přípravě obchvatu města Český Brod). Memorandum k datu 
zpracování materiálu (6. 9. 2021) zatím nebylo schváleno v orgánech kraje, s náměstkem 
hejtmanky byla předběžně dohodnuta dílčí úprava memoranda týkající se definice trasy 
obchvatu města, resp. návazností a trasy obchvatů města Český Brod a obchvatu městyse 
Kounice. Memorandum by bylo následně upraveno a přijaté usnesení ZM navrženo (22. 9. 
2021) na revokaci. 
Převod zřizovatelských oprávnění na město by měl předcházet vzniku nové příspěvkové 
organizace, neboť podle školského zákona nelze převést existující krajem zřízenou 
příspěvkovou organizaci na obec, ale je nutné zrušit stávající organizaci a založit novou. 
Součástí procesu bude uzavření dohody mezi krajem a městem o převodu činností, práv, 
povinností a závazků. Do doby převodu majetku školy na město bude nutné uzavřít dohodu 
o výpůjčce majetku pro střední školu.   
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Radě města předkládáme návrh smlouvy se Středočeským krajem o převodu činností SOŠ 
Liblice na město Český Brod.  
Z odboru školství nám byl zaslán návrh smlouvy o "převodu zřizovatelství". Smlouva zatím 
neřeší majetek. S krajem je dohodnuto, že do doby převodu majetku na město by areál byl 
ve výpůjčce. Návrh smlouvy o výpůjčce zatím k dispozici nemáme.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuji doporučit ZM ke schválení. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Návrh rozpočtu nové příspěvkové organizace bude zpracován následně a předložen RM a 
ZM ke schválení.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Klíčová oblast 8 Vzdělávání, specifický cíl 8.3.3 Nabízet dosažení středoškolského vzdělání 
pro maximální počet žáků v návaznosti na rozvoj města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní. 
  
schváleno v doplněné podobě viz zápis bodu č. 14 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 415/2021 
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.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města pověřit 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 2 let a smlouvy o 
bezúplatném převodu movitého majetku střední školy na město Český Brod.  
  
 
16. Doporučení k revokaci - memorandum o spolupráci se Středočeským krajem (SOŠ 
Liblice, obchvat Českého Brodu) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Rada města doporučila a zastupitelstvo města (usnesení ze dne 67/2021 ze dne 16. 6. 2021) 
schválilo návrh memoranda mezi Středočeským krajem a městem Český Brod, jehož 
předmětem je deklarace společného zájmu na rozvoji areálu SOŠ Liblice a přípravě 
obchvatu města Český Brod. Schválené memorandum doposud nebylo projednáno v 
zastupitelstvu kraje. Na základě jednání vedení města s náměstkem hejtmanky Ing. 
Martinem Kupkou a na základě požadavku odboru dopravy krajského úřadu dochází k 
drobné úpravě formulace memoranda v rozsahu definice trasy obchvatu města a obchvatu 
městyse Kounice. V současné době probíhají jednání o úpravě tras obou navazujících 
obchvatů tak, aby navazovaly jednak na trasu plánované vysokorychlostní trati (trasa je 
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plánována v katastru Kounic) a jednak, aby oba obchvaty na sebe přímo navazovaly a 
nenapojovaly se odděleně na trasu stávající silnice mezi Českým Brodem a Kounicemi. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuji schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
V této fázi bez dopadu na rozpočet města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Klíčová oblast 3, specifický cíl 3.1.6 Vybudovat obchvat města napojením na Obchvat J-S 
vybudován Evidence MěÚ Klíčová oblast 3: Doprava 44 Strategický plán města Český Brod 
do roku 2022, aktualizace 2011 – NÁVRHOVÁ ČÁST silnici I/12 pomocí mimoúrovňových 
křižovatek. 
 
Klíčová oblast 8, specifický cíl 8.2.1 Zajistit odpovídající prostory a jejich kapacitu pro 
předškolní, školní i zájmové vzdělávání.   
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
Není relevantní. 
  
schváleno v doplněné podobě viz zápis bodu č. 14 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 416/2021 
Rada města 
 
I.      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. 
  
 
17. Studie "Revitalizace Jiráskových sadů v Českém Brodě" 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Přijetí studie jako výchozího podkladu pro další postup revitalizace Jiráskových sadů. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme přijmout s výhradami dle důvodové zprávy. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Bez dopadu. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Klíčová oblast 1: Vzhled města, životní prostředí, zeleň ,  
1-I Zajistit zdravé životní prostředí ve městě s dostatečnou kvalitou všech jeho složek s 
dostatkem zeleně a vodních prvků a s možností relaxace  
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Nerelevantní.  
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Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy a popsal detaily a spolupráci s 
autorem studie. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Ulík dal na zvážení doplnění o výpovědi nájmu rybníka. 
Mgr. Janík navrhnul doplnění usnesení o výjimku vymístění dětských hřišť. 
Ing. Majer se zajímal na názor městského architekta. 
Bc. Nekolný odpověděl, že tento se přiklání k autorovi studie. 
Mgr. Klinecký dále formuloval upravený návrh usnesení ve smyslu poznámky Mgr. Janíka na 
výjimku vymístění. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o upraveném návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 417/2021 
Rada města 
 
I.      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.  
  
 
18. Úprava určení gescí členů rady města 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dle požadavku Mgr. Pavla Janíka a současně z důvodu personální obměny rady města v 
tomto roce je předložen návrh na úpravu gescí v radě města.  
V případě, že některý ze členů rady nemá nadále zájem vykonávat určenou gesci, navrhuji, 
aby na jeho návrh bylo doplněno usnesení například o "rada města zprošťuje radního X 
gesce Y", popřípadě že rada města určuje, že některý z radních je bez gesce. 
Již v prvotním materiálu bylo uvedeno, že se nejedná o přímé rozhodovací kompetence. 
Cílem je zvýšení efektivity činnosti rady a zvýšení míry zapojení jejích členů do činnosti 
města s ohledem na jejich odbornost, zájem a profesní zaměření.  
 
Dosavadní rozdělení gescí bylo následující: 

Ing. Milan Majer - oblast zajištění pitné vody, doprava (vč. investic), 

Ing. Filip Ulík - oblast veřejného prostoru (vč. investic), 

Tomáš Charvát - oblast školství a vzdělávání (vč. investic), 

Mgr. Pavel Janík - sport a volný čas, 

Bc. Jiří Stuchl - místní části, 

Bc. Jakub Nekolný - finance, životní prostředí, 

Mgr. Tomáš Klinecký - majetek města, sociální věci.  

Bc. Jiří Stuchl (rezignoval na funkci zastupitele i radního) - místní části 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme schválit. 
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3) Dopady řešení na rozpočet města 
Bez dopadu na rozpočet města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu   
  
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy s tím, že tento materiál byl 
předložen konkrétně kvůli výhradám Mgr. Janíka a nepřidělené gesci radního pro místní 
části. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer uvedl, že v rámci své gesce nepociťuje žádné výhody např. v komunikaci se 
zaměstnanci úřadu. Bc. Nekolný již v minulosti nad účelností gescí vyjádřil pochyby a měl 
pravdu. 
Radní Kvasnička konstatoval, že obsahem gesce je pouhá možnost angažovanosti, a to 
nikoliv nad míru působnosti funkce radního. Nevyplývají z ní žádná práva, povinnosti ani 
odpovědnost. 
Stejně tak Bc. Nekolný zrekapituloval, že práva radní ex lege vyplývají z jejich funkce, nikoliv 
z indiferentního obsazení gesce. 
Mgr. Janík nicméně trval na své rezignaci na post gestora pro sport a radní Kvasnička se 
nebránil, byť dle jeho vyjádření bezobsažnému, jmenování gestorem pro místní části. 
 
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. 418/2021 
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. 
  
 
19. Programy podpory sportu, kultury a volného času - aktualizace dokumentů pro rok 
2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dne 1. 6. 2021 vešla v platnost novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 
kde je v § 10a odst. 3 nově upraveno písm. f). Novela zákona musí být promítnuta ve 
formuláři žádosti o dotaci, a to v bloku: Informace o žadateli, který je právnickou osobou. 
Úprava nemění stávající pravidla poskytování dotací. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme schválit. 
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3) Dopady řešení na rozpočet města 
Prostředky jsou schvalovány v rozpočtové kapitole Fond sportu, kultury a volného času. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
KO 10 Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času 
10.3 Financování kulturních, sportovních a volnočasových aktivit a investičních akcí 
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  
  
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy s tím, že se jedná o technikálii. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
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. 419/2021 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města schválit úpravu formuláře žádosti programů podpory sportu, kultury a 
volného času. 
  
 
20. Doplněný návrh personálních, provozních a ekonomických opatření k plnění úkolů 
příspěvkové organizace Technické služby Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Usnesením č. 320/2021 ze dne 28. 7. 2021 rada města vzala na vědomí zprávu ředitele 
příspěvkové organizace Technické služby Český Brod a vyjádřila nespokojenost se stavem 
údržby místních komunikací, chodníků a zeleně na území města. Dále uložila řediteli 
příspěvkové organizace Technické služby Český Brod neprodleně zjednat nápravu stavu 
údržby místních komunikací, chodníků a veřejné zeleně na území města a na příští chůzi 
rady města navrhnout personální, provozní a ekonomická opatření k naplňování úkolů 
daných zřizovací listinou.   
Na základě usnesení rady města ze dne 28. 7. 2021 je opětovně předložen návrh 
personálních, provozních a ekonomických opatření k naplňování úkolů daných zřizovací 
listinou Technických služeb Český Brod (z jednání dne 18. 8. 2021 byl tento návrh stažen s 
tím, že bude dopracován).  
Dne 10. 9. 2021 se v kanceláři starosty konalo jednání členů rady s ředitelem technických 
služeb, z nichž vyplynuly následující závěry: 
1. na příští jednání rady města bude předložena zpráva o postupu při odstranění odumřelého 
plevele z chodníků na území města po chemickém ošetření; radní požadovali, aby biologické 
zbytky byly v krátké době odstraněny a chodníky, zejména ty ve větší míře porostlé, byly 
vyčištěny; 
2. zpráva o personálních, provozních a ekonomických opatřeních byla doplněna o přehled 
personálního zabezpečení činností technických služeb (tabulku zaměstnanců), ze které bude 
patrné a) kolik pracovníků na danou činnost je třeba, b) pracovníci, kteří jsou k dispozici, c) 
na jaké pracovníky jsou v současné době prostředky v rozpočtu TS, d) na jaké pracovníky 
bude zapotřebí příp. navýšení rozpočtu. 
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3. Na základě požadavku radních bylo dohodnuto, že na KAŽDÉ jednání rady města bude 
projednána situace na úseku plnění úkolů technických služeb dle zřizovací listiny, zejména 
aktuální stav údržby města.  
Dne 14. 9. byly oba výše zmíněné materiály zaslány a jsou nyní operativně předloženy radě 
města k projednání. 
 
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  
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. Kontrola činností TS bude 
předmětem jednání RM do doby, dokud s jejich činností nebude rada spokojena. 
 
Odchod 19:24 odchod Mgr. Janík 
 
Z následné diskuse vyplynulo, že první část zadaného úkolu trvá a ředitel TS doplní zprávu 
na další schůzi RM. 
 
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. 420/2021 
Rada města 
 
I.      bere na vědomí 
 
 
II.      projednala 
 
   zprávu ředitele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod o odstranění plevele 
z komunikací a chodníků po chemickém ošetření.  
  
 
21. Plán zimní údržby komunikací 2021/2022 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Pravidelně předkládáno - vyplývá ze zákona č. 13/1997 Sb., a vyhlášky č. 104/1997 Sb., 
a) dle ust. § 27 odst. 5 z. č. 13/1997 Sb., jsou v článku 1  nařízení uvedeny úseky, které se 
pro svůj malý dopravní význam neudržují, 
b) dle ust. § 27 odst. 7 z. č. 13/1997 Sb.,  a s odkazem na ust. § 42, 44, 46 a příloh č. 6, 7 a 
8 vyhlášky č. 104/1997 Sb., je v článku 2 předložen plán zimní údržby komunikací pro 
období 2021/2022. 
Zimní údržba - seznam ulic a jejich pořadí údržby, vymezení pojmů, práva a povinnosti, 
pořadí důležitosti, způsoby odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti a lhůty a seznam 
ulic, které se neudržují pro svůj malý dopravní význam. 
V dokumentu se měnily pouze datumy, obsahově je shodný s minulým rokem. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 



 

 23 

 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Nařízení města je vydáváno v přenesené působnosti obce (procesně), kompetenčně se týká 
samosprávy, tedy vlastníka a správce pozemních komunikacích, kterým uvedené povinnosti 
vyplývají ze zákona č. 13/1997 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb. včetně příloh.   

5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy s tím, že se opět jedná o 
technikálii. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
Odchod 19:29 Ing. Majer. 
 
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. 421/2021 
Rada města 
 
I.      vydává 
 
   nařízení č. 3 /2021 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků a plán zimní údržby 
komunikací pro období 2021/2022. 
  
 
22. Dodatek VPS přestupky s Břežany II 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města předkládáme dodatky k veřejnoprávním smlouvám na úseku přestupkové 
agendy většinou uzavřeným v roce 2006. Dodatky ke své platnosti vyžadují rozhodnutí 
Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým s nimi vyslovuje souhlas. V dodatku chceme 
zajistit, aby obce hradily náklady ve výši odpovídající nákladům města Český Brod. Návrh byl 
vytvořen komparací se smlouvami uzavřenými v letech 2020-2021 obdobnými obcemi 
(veřejně dostupné ve věstníku právních předpisů jednotlivých krajů). V případě, že obec 
odmítne uzavření dodatku, je možné smlouvu vypovědět. Agendu si obce mohou zajistit 
samostatně nebo by nám mohla být přerozdělena část jejich příspěvku na výkon státní 
správy, což je pro ně finančně méně výhodné. Většina obcí se vyjádřila pro uzavření 
dodatku, některé nereagovaly. Pro jednotlivé obce se jedná zpravidla o jednotky případů 
(přestupků) za rok, které za ně projednáváme. Jde o přestupky, které v prvním stupni 
projednává obec základního typu (proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a majetku a 
několik dalších přestupků, k jejichž projednání jsou místně příslušné), řadu přestupků 
projednává v prvním stupni ORP, ty se obcím samozřejmě neúčtují. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučit zastupitelstvu schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Navýšení příjmu města v řádu desítek tisíc za rok. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
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5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy s tím, že z důvodu identického 
obsahu bude spojena diskuse k bodům č. 22-39 a pokud s tím radní souhlasí, o těchto 
bodech bude hlasováno en bloc. Radní k tomuto postupu neměli výhrad. 
 
Příchod 19:31 Ing. Majer 
 
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. 422/2021 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě na 
úseku přestupků s obcí Břežany II. 
  
 
23. Dodatek VPS přestupky s Černíky 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města předkládáme dodatky k veřejnoprávním smlouvám na úseku přestupkové 
agendy většinou uzavřeným v roce 2006. Dodatky ke své platnosti vyžadují rozhodnutí 
Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým s nimi vyslovuje souhlas. V dodatku chceme 
zajistit, aby obce hradily náklady ve výši odpovídající nákladům města Český Brod. Návrh byl 
vytvořen komparací se smlouvami uzavřenými v letech 2020-2021 obdobnými obcemi 
(veřejně dostupné ve věstníku právních předpisů jednotlivých krajů). V případě, že obec 
odmítne uzavření dodatku, je možné smlouvu vypovědět. Agendu si obce mohou zajistit 
samostatně nebo by nám mohla být přerozdělena část jejich příspěvku na výkon státní 
správy, což je pro ně finančně méně výhodné. Většina obcí se vyjádřila pro uzavření 
dodatku, některé nereagovaly. Pro jednotlivé obce se jedná zpravidla o jednotky případů 
(přestupků) za rok, které za ně projednáváme. Jde o přestupky, které v prvním stupni 
projednává obec základního typu (proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a majetku a 
několik dalších přestupků, k jejichž projednání jsou místně příslušné), řadu přestupků 
projednává v prvním stupni ORP, ty se obcím samozřejmě neúčtují. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučit zastupitelstvu schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Navýšení příjmu města v řádu desítek tisíc za rok. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Schváleno viz obsah bodu č. 22.  
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 423/2021 
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Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě na 
úseku přestupků s obcí Černíky. 
  
 
24. Dodatek VPS přestupky s Hradešín 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města předkládáme dodatky k veřejnoprávním smlouvám na úseku přestupkové 
agendy většinou uzavřeným v roce 2006. Dodatky ke své platnosti vyžadují rozhodnutí 
Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým s nimi vyslovuje souhlas. V dodatku chceme 
zajistit, aby obce hradily náklady ve výši odpovídající nákladům města Český Brod. Návrh byl 
vytvořen komparací se smlouvami uzavřenými v letech 2020-2021 obdobnými obcemi 
(veřejně dostupné ve věstníku právních předpisů jednotlivých krajů). V případě, že obec 
odmítne uzavření dodatku, je možné smlouvu vypovědět. Agendu si obce mohou zajistit 
samostatně nebo by nám mohla být přerozdělena část jejich příspěvku na výkon státní 
správy, což je pro ně finančně méně výhodné. Většina obcí se vyjádřila pro uzavření 
dodatku, některé nereagovaly. Pro jednotlivé obce se jedná zpravidla o jednotky případů 
(přestupků) za rok, které za ně projednáváme. Jde o přestupky, které v prvním stupni 
projednává obec základního typu (proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a majetku a 
několik dalších přestupků, k jejichž projednání jsou místně příslušné), řadu přestupků 
projednává v prvním stupni ORP, ty se obcím samozřejmě neúčtují. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučit zastupitelstvu schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Navýšení příjmu města v řádu desítek tisíc za rok. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Schváleno viz obsah bodu č. 22.  
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 424/2021 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě na 
úseku přestupků s obcí Hradešín. 
  
 
25. Dodatek VPS přestupky s Chrášťany 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města předkládáme dodatky k veřejnoprávním smlouvám na úseku přestupkové 
agendy většinou uzavřeným v roce 2006. Dodatky ke své platnosti vyžadují rozhodnutí 
Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým s nimi vyslovuje souhlas. V dodatku chceme 
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zajistit, aby obce hradily náklady ve výši odpovídající nákladům města Český Brod. Návrh byl 
vytvořen komparací se smlouvami uzavřenými v letech 2020-2021 obdobnými obcemi 
(veřejně dostupné ve věstníku právních předpisů jednotlivých krajů). V případě, že obec 
odmítne uzavření dodatku, je možné smlouvu vypovědět. Agendu si obce mohou zajistit 
samostatně nebo by nám mohla být přerozdělena část jejich příspěvku na výkon státní 
správy, což je pro ně finančně méně výhodné. Většina obcí se vyjádřila pro uzavření 
dodatku, některé nereagovaly. Pro jednotlivé obce se jedná zpravidla o jednotky případů 
(přestupků) za rok, které za ně projednáváme. Jde o přestupky, které v prvním stupni 
projednává obec základního typu (proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a majetku a 
několik dalších přestupků, k jejichž projednání jsou místně příslušné), řadu přestupků 
projednává v prvním stupni ORP, ty se obcím samozřejmě neúčtují. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučit zastupitelstvu schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Navýšení příjmu města v řádu desítek tisíc za rok. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Schváleno viz obsah bodu č. 22.  
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 425/2021 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě na 
úseku přestupků s obcí Chrášťany. 
  
 
26. Dodatek VPS přestupky s Krupá 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města předkládáme dodatky k veřejnoprávním smlouvám na úseku přestupkové 
agendy většinou uzavřeným v roce 2006. Dodatky ke své platnosti vyžadují rozhodnutí 
Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým s nimi vyslovuje souhlas. V dodatku chceme 
zajistit, aby obce hradily náklady ve výši odpovídající nákladům města Český Brod. Návrh byl 
vytvořen komparací se smlouvami uzavřenými v letech 2020-2021 obdobnými obcemi 
(veřejně dostupné ve věstníku právních předpisů jednotlivých krajů). V případě, že obec 
odmítne uzavření dodatku, je možné smlouvu vypovědět. Agendu si obce mohou zajistit 
samostatně nebo by nám mohla být přerozdělena část jejich příspěvku na výkon státní 
správy, což je pro ně finančně méně výhodné. Většina obcí se vyjádřila pro uzavření 
dodatku, některé nereagovaly. Pro jednotlivé obce se jedná zpravidla o jednotky případů 
(přestupků) za rok, které za ně projednáváme. Jde o přestupky, které v prvním stupni 
projednává obec základního typu (proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a majetku a 
několik dalších přestupků, k jejichž projednání jsou místně příslušné), řadu přestupků 
projednává v prvním stupni ORP, ty se obcím samozřejmě neúčtují. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučit zastupitelstvu schválit. 
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3) Dopady řešení na rozpočet města 
Navýšení příjmu města v řádu desítek tisíc za rok. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Schváleno viz obsah bodu č. 22.  
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 426/2021 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě na 
úseku přestupků s obcí Krupá. 
  
 
27. Dodatek VPS přestupky s Kšely 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města předkládáme dodatky k veřejnoprávním smlouvám na úseku přestupkové 
agendy většinou uzavřeným v roce 2006. Dodatky ke své platnosti vyžadují rozhodnutí 
Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým s nimi vyslovuje souhlas. V dodatku chceme 
zajistit, aby obce hradily náklady ve výši odpovídající nákladům města Český Brod. Návrh byl 
vytvořen komparací se smlouvami uzavřenými v letech 2020-2021 obdobnými obcemi 
(veřejně dostupné ve věstníku právních předpisů jednotlivých krajů). V případě, že  obec 
odmítne uzavření dodatku, je možné smlouvu vypovědět. Agendu si obce mohou zajistit 
samostatně nebo by nám mohla být přerozdělena část jejich příspěvku na výkon státní 
správy, což je pro ně finančně méně výhodné. Většina obcí se vyjádřila pro uzavření 
dodatku, některé nereagovaly. Pro jednotlivé obce se jedná zpravidla o jednotky případů 
(přestupků) za rok, které za ně projednáváme. Jde o přestupky, které v prvním stupni 
projednává obec základního typu (proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a majetku a 
několik dalších přestupků, k jejichž projednání jsou místně příslušné), řadu přestupků 
projednává v prvním stupni ORP, ty se obcím samozřejmě neúčtují. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučit zastupitelstvu schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Navýšení příjmu města v řádu desítek tisíc za rok. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Schváleno viz obsah bodu č. 22.  
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 427/2021 
Rada města 
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I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě na 
úseku přestupků s obcí Kšely. 
  
 
28. Dodatek VPS přestupky s Masojedy 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města předkládáme dodatky k veřejnoprávním smlouvám na úseku přestupkové 
agendy většinou uzavřeným v roce 2006. Dodatky ke své platnosti vyžadují rozhodnutí 
Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým s nimi vyslovuje souhlas. V dodatku chceme 
zajistit, aby obce hradily náklady ve výši odpovídající nákladům města Český Brod. Návrh byl 
vytvořen komparací se smlouvami uzavřenými v letech 2020-2021 obdobnými obcemi 
(veřejně dostupné ve věstníku právních předpisů jednotlivých krajů). V případě, že obec 
odmítne uzavření dodatku, je možné smlouvu vypovědět. Agendu si obce mohou zajistit 
samostatně nebo by nám mohla být přerozdělena část jejich příspěvku na výkon státní 
správy, což je pro ně finančně méně výhodné. Většina obcí se vyjádřila pro uzavření 
dodatku, některé nereagovaly. Pro jednotlivé obce se jedná zpravidla o jednotky případů 
(přestupků) za rok, které za ně projednáváme. Jde o přestupky, které v prvním stupni 
projednává obec základního typu (proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a majetku a 
několik dalších přestupků, k jejichž projednání jsou místně příslušné), řadu přestupků 
projednává v prvním stupni ORP, ty se obcím samozřejmě neúčtují. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučit zastupitelstvu schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Navýšení příjmu města v řádu desítek tisíc za rok. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Schváleno viz obsah bodu č. 22.  
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 428/2021 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě na 
úseku přestupků s obcí Masojedy. 
  
 
29. Dodatek VPS přestupky s Mrzky 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města předkládáme dodatky k veřejnoprávním smlouvám na úseku přestupkové 
agendy většinou uzavřeným v roce 2006. Dodatky ke své platnosti vyžadují rozhodnutí 
Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým s nimi vyslovuje souhlas. V dodatku chceme 
zajistit, aby obce hradily náklady ve výši odpovídající nákladům města Český Brod. Návrh byl 
vytvořen komparací se smlouvami uzavřenými v letech 2020-2021 obdobnými obcemi 
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(veřejně dostupné ve věstníku právních předpisů jednotlivých krajů). V případě, že obec 
odmítne uzavření dodatku, je možné smlouvu vypovědět. Agendu si obce mohou zajistit 
samostatně nebo by nám mohla být přerozdělena část jejich příspěvku na výkon státní 
správy, což je pro ně finančně méně výhodné. Většina obcí se vyjádřila pro uzavření 
dodatku, některé nereagovaly. Pro jednotlivé obce se jedná zpravidla o jednotky případů 
(přestupků) za rok, které za ně projednáváme. Jde o přestupky, které v prvním stupni 
projednává obec základního typu (proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a majetku a 
několik dalších přestupků, k jejichž projednání jsou místně příslušné), řadu přestupků 
projednává v prvním stupni ORP, ty se obcím samozřejmě neúčtují. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučit zastupitelstvu schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Navýšení příjmu města v řádu desítek tisíc za rok. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Schváleno viz obsah bodu č. 22.  
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 429/2021 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě na 
úseku přestupků s obcí Mrzky. 
  
 
30. Dodatek VPS přestupky s Poříčany 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města předkládáme dodatky k veřejnoprávním smlouvám na úseku přestupkové 
agendy většinou uzavřeným v roce 2006. Dodatky ke své platnosti vyžadují rozhodnutí 
Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým s nimi vyslovuje souhlas. V dodatku chceme 
zajistit, aby obce hradily náklady ve výši odpovídající nákladům města Český Brod. Návrh byl 
vytvořen komparací se smlouvami uzavřenými v letech 2020-2021 obdobnými obcemi 
(veřejně dostupné ve věstníku právních předpisů jednotlivých krajů). V případě, že obec 
odmítne uzavření dodatku, je možné smlouvu vypovědět. Agendu si obce mohou zajistit 
samostatně nebo by nám mohla být přerozdělena část jejich příspěvku na výkon státní 
správy, což je pro ně finančně méně výhodné. Většina obcí se vyjádřila pro uzavření 
dodatku, některé nereagovaly. Pro jednotlivé obce se jedná zpravidla o jednotky případů 
(přestupků) za rok, které za ně projednáváme. Jde o přestupky, které v prvním stupni 
projednává obec základního typu (proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a majetku a 
několik dalších přestupků, k jejichž projednání jsou místně příslušné), řadu přestupků 
projednává v prvním stupni ORP, ty se obcím samozřejmě neúčtují. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučit zastupitelstvu schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 



 

 30 

Navýšení příjmu města v řádu desítek tisíc za rok. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Schváleno viz obsah bodu č. 22.  
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 430/2021 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě na 
úseku přestupků s obcí Poříčany. 
  
 
31. Dodatek VPS přestupky s Přehvozdí 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města předkládáme dodatky k veřejnoprávním smlouvám na úseku přestupkové 
agendy většinou uzavřeným v roce 2006. Dodatky ke své platnosti vyžadují rozhodnutí 
Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým s nimi vyslovuje souhlas. V dodatku chceme 
zajistit, aby obce hradily náklady ve výši odpovídající nákladům města Český Brod. Návrh byl 
vytvořen komparací se smlouvami uzavřenými v letech 2020-2021 obdobnými obcemi 
(veřejně dostupné ve věstníku právních předpisů jednotlivých krajů). V případě, že obec 
odmítne uzavření dodatku, je možné smlouvu vypovědět. Agendu si obce mohou zajistit 
samostatně nebo by nám mohla být přerozdělena část jejich příspěvku na výkon státní 
správy, což je pro ně finančně méně výhodné. Většina obcí se vyjádřila pro uzavření 
dodatku, některé nereagovaly. Pro jednotlivé obce se jedná zpravidla o jednotky případů 
(přestupků) za rok, které za ně projednáváme. Jde o přestupky, které v prvním stupni 
projednává obec základního typu (proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a majetku a 
několik dalších přestupků, k jejichž projednání jsou místně příslušné), řadu přestupků 
projednává v prvním stupni ORP, ty se obcím samozřejmě neúčtují. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučit zastupitelstvu schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Navýšení příjmu města v řádu desítek tisíc za rok. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Schváleno viz obsah bodu č. 22.  
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 431/2021 
Rada města 
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I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě na 
úseku přestupků s obcí Přehvozdí. 
  
 
32. Dodatek VPS přestupky s Přistoupim 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města předkládáme dodatky k veřejnoprávním smlouvám na úseku přestupkové 
agendy většinou uzavřeným v roce 2006. Dodatky ke své platnosti vyžadují rozhodnutí 
Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým s nimi vyslovuje souhlas. V dodatku chceme 
zajistit, aby obce hradily náklady ve výši odpovídající nákladům města Český Brod. Návrh byl 
vytvořen komparací se smlouvami uzavřenými v letech 2020-2021 obdobnými obcemi 
(veřejně dostupné ve věstníku právních předpisů jednotlivých krajů). V případě, že obec 
odmítne uzavření dodatku, je možné smlouvu vypovědět. Agendu si obce mohou zajistit 
samostatně nebo by nám mohla být přerozdělena část jejich příspěvku na výkon státní 
správy, což je pro ně finančně méně výhodné. Většina obcí se vyjádřila pro uzavření 
dodatku, některé nereagovaly. Pro jednotlivé obce se jedná zpravidla o jednotky případů 
(přestupků) za rok, které za ně projednáváme. Jde o přestupky, které v prvním stupni 
projednává obec základního typu (proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a majetku a 
několik dalších přestupků, k jejichž projednání jsou místně příslušné), řadu přestupků 
projednává v prvním stupni ORP, ty se obcím samozřejmě neúčtují. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučit zastupitelstvu schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Navýšení příjmu města v řádu desítek tisíc za rok. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Schváleno viz obsah bodu č. 22.  
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 432/2021 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě na 
úseku přestupků s obcí Přistoupim. 
  
 
33. Dodatek VPS přestupky s Rostoklaty 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města předkládáme dodatky k veřejnoprávním smlouvám na úseku přestupkové 
agendy většinou uzavřeným v roce 2006. Dodatky ke své platnosti vyžadují rozhodnutí 
Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým s nimi vyslovuje souhlas. V dodatku chceme 
zajistit, aby obce hradily náklady ve výši odpovídající nákladům města Český Brod. Návrh byl 
vytvořen komparací se smlouvami uzavřenými v letech 2020-2021 obdobnými obcemi 
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(veřejně dostupné ve věstníku právních předpisů jednotlivých krajů). V případě, že obec 
odmítne uzavření dodatku, je možné smlouvu vypovědět. Agendu si obce mohou zajistit 
samostatně nebo by nám mohla být přerozdělena část jejich příspěvku na výkon státní 
správy, což je pro ně finančně méně výhodné. Většina obcí se vyjádřila pro uzavření 
dodatku, některé nereagovaly. Pro jednotlivé obce se jedná zpravidla o jednotky případů 
(přestupků) za rok, které za ně projednáváme. Jde o přestupky, které v prvním stupni 
projednává obec základního typu (proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a majetku a 
několik dalších přestupků, k jejichž projednání jsou místně příslušné), řadu přestupků 
projednává v prvním stupni ORP, ty se obcím samozřejmě neúčtují. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučit zastupitelstvu schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Navýšení příjmu města v řádu desítek tisíc za rok. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Schváleno viz obsah bodu č. 22.  
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 433/2021 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě na 
úseku přestupků s obcí Rostoklaty. 
  
 
34. Dodatek VPS přestupky s Tismice 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města předkládáme dodatky k veřejnoprávním smlouvám na úseku přestupkové 
agendy většinou uzavřeným v roce 2006. Dodatky ke své platnosti vyžadují rozhodnutí 
Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým s nimi vyslovuje souhlas. V dodatku chceme 
zajistit, aby obce hradily náklady ve výši odpovídající nákladům města Český Brod. Návrh byl 
vytvořen komparací se smlouvami uzavřenými v letech 2020-2021 obdobnými obcemi 
(veřejně dostupné ve věstníku právních předpisů jednotlivých krajů). V případě, že obec 
odmítne uzavření dodatku, je možné smlouvu vypovědět. Agendu si obce mohou zajistit 
samostatně nebo by nám mohla být přerozdělena část jejich příspěvku na výkon státní 
správy, což je pro ně finančně méně výhodné. Většina obcí se vyjádřila pro uzavření 
dodatku, některé nereagovaly. Pro jednotlivé obce se jedná zpravidla o jednotky případů 
(přestupků) za rok, které za ně projednáváme. Jde o přestupky, které v prvním stupni 
projednává obec základního typu (proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a majetku a 
několik dalších přestupků, k jejichž projednání jsou místně příslušné), řadu přestupků 
projednává v prvním stupni ORP, ty se obcím samozřejmě neúčtují. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučit zastupitelstvu schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
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Navýšení příjmu města v řádu desítek tisíc za rok. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Schváleno viz obsah bodu č. 22.  
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 434/2021 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě na 
úseku přestupků s obcí Tismice. 
  
 
35. Dodatek VPS přestupky s Tuchoraz 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města předkládáme dodatky k veřejnoprávním smlouvám na úseku přestupkové 
agendy většinou uzavřeným v roce 2006. Dodatky ke své platnosti vyžadují rozhodnutí 
Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým s nimi vyslovuje souhlas. V dodatku chceme 
zajistit, aby obce hradily náklady ve výši odpovídající nákladům města Český Brod. Návrh byl 
vytvořen komparací se smlouvami uzavřenými v letech 2020-2021 obdobnými obcemi 
(veřejně dostupné ve věstníku právních předpisů jednotlivých krajů). V případě, že obec 
odmítne uzavření dodatku, je možné smlouvu vypovědět. Agendu si obce mohou zajistit 
samostatně nebo by nám mohla být přerozdělena část jejich příspěvku na výkon státní 
správy, což je pro ně finančně méně výhodné. Většina obcí se vyjádřila pro uzavření 
dodatku, některé nereagovaly. Pro jednotlivé obce se jedná zpravidla o jednotky případů 
(přestupků) za rok, které za ně projednáváme. Jde o přestupky, které v prvním stupni 
projednává obec základního typu (proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a majetku a 
několik dalších přestupků, k jejichž projednání jsou místně příslušné), řadu přestupků 
projednává v prvním stupni ORP, ty se obcím samozřejmě neúčtují. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučit zastupitelstvu schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Navýšení příjmu města v řádu desítek tisíc za rok. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Schváleno viz obsah bodu č. 22.  
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 435/2021 
Rada města 
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I.      doporučuje 
 
   doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní 
smlouvě na úseku přestupků s obcí Tuchoraz. 
  
 
36. Dodatek VPS přestupky s Tuklaty 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města předkládáme dodatky k veřejnoprávním smlouvám na úseku přestupkové 
agendy většinou uzavřeným v roce 2006. Dodatky ke své platnosti vyžadují rozhodnutí 
Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým s nimi vyslovuje souhlas. V dodatku chceme 
zajistit, aby obce hradily náklady ve výši odpovídající nákladům města Český Brod. Návrh byl 
vytvořen komparací se smlouvami uzavřenými v letech 2020-2021 obdobnými obcemi 
(veřejně dostupné ve věstníku právních předpisů jednotlivých krajů). V případě, že obec 
odmítne uzavření dodatku, je možné smlouvu vypovědět. Agendu si obce mohou zajistit 
samostatně nebo by nám mohla být přerozdělena část jejich příspěvku na výkon státní 
správy, což je pro ně finančně méně výhodné. Většina obcí se vyjádřila pro uzavření 
dodatku, některé nereagovaly. Pro jednotlivé obce se jedná zpravidla o jednotky případů 
(přestupků) za rok, které za ně projednáváme. Jde o přestupky, které v prvním stupni 
projednává obec základního typu (proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a majetku a 
několik dalších přestupků, k jejichž projednání jsou místně příslušné), řadu přestupků 
projednává v prvním stupni ORP, ty se obcím samozřejmě neúčtují. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučit zastupitelstvu schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Navýšení příjmu města v řádu desítek tisíc za rok. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Schváleno viz obsah bodu č. 22.  
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 436/2021 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě na 
úseku přestupků s obcí Tuklaty. 
  
 
37. Dodatek VPS přestupky s Vitice 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města předkládáme dodatky k veřejnoprávním smlouvám na úseku přestupkové 
agendy většinou uzavřeným v roce 2006. Dodatky ke své platnosti vyžadují rozhodnutí 
Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým s nimi vyslovuje souhlas. V dodatku chceme 
zajistit, aby obce hradily náklady ve výši odpovídající nákladům města Český Brod. Návrh byl 
vytvořen komparací se smlouvami uzavřenými v letech 2020-2021 obdobnými obcemi 
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(veřejně dostupné ve věstníku právních předpisů jednotlivých krajů). V případě, že obec 
odmítne uzavření dodatku, je možné smlouvu vypovědět. Agendu si obce mohou zajistit 
samostatně nebo by nám mohla být přerozdělena část jejich příspěvku na výkon státní 
správy, což je pro ně finančně méně výhodné. Většina obcí se vyjádřila pro uzavření 
dodatku, některé nereagovaly. Pro jednotlivé obce se jedná zpravidla o jednotky případů 
(přestupků) za rok, které za ně projednáváme. Jde o přestupky, které v prvním stupni 
projednává obec základního typu (proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a majetku a 
několik dalších přestupků, k jejichž projednání jsou místně příslušné), řadu přestupků 
projednává v prvním stupni ORP, ty se obcím samozřejmě neúčtují. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučit zastupitelstvu schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Navýšení příjmu města v řádu desítek tisíc za rok. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Schváleno viz obsah bodu č. 22.  
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 437/2021 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě na 
úseku přestupků s obcí Vitice. 
  
 
38. Dodatek VPS přestupky s Vrátkov 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města předkládáme dodatky k veřejnoprávním smlouvám na úseku přestupkové 
agendy většinou uzavřeným v roce 2006. Dodatky ke své platnosti vyžadují rozhodnutí 
Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým s nimi vyslovuje souhlas. V dodatku chceme 
zajistit, aby obce hradily náklady ve výši odpovídající nákladům města Český Brod. Návrh byl 
vytvořen komparací se smlouvami uzavřenými v letech 2020-2021 obdobnými obcemi 
(veřejně dostupné ve věstníku právních předpisů jednotlivých krajů). V případě, že obec 
odmítne uzavření dodatku, je možné smlouvu vypovědět. Agendu si obce mohou zajistit 
samostatně nebo by nám mohla být přerozdělena část jejich příspěvku na výkon státní 
správy, což je pro ně finančně méně výhodné. Většina obcí se vyjádřila pro uzavření 
dodatku, některé nereagovaly. Pro jednotlivé obce se jedná zpravidla o jednotky případů 
(přestupků) za rok, které za ně projednáváme. Jde o přestupky, které v prvním stupni 
projednává obec základního typu (proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a majetku a 
několik dalších přestupků, k jejichž projednání jsou místně příslušné), řadu přestupků 
projednává v prvním stupni ORP, ty se obcím samozřejmě neúčtují. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučit zastupitelstvu schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
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Navýšení příjmu města v řádu desítek tisíc za rok. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Schváleno viz obsah bodu č. 22.  
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 438/2021 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě s obcí 
Vrátkov. 
  
 
39. Dodatek VPS přestupky s Přišimasy 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města předkládáme dodatky k veřejnoprávním smlouvám na úseku přestupkové 
agendy většinou uzavřeným v roce 2006. Dodatky ke své platnosti vyžadují rozhodnutí 
Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým s nimi vyslovuje souhlas. V dodatku chceme 
zajistit, aby obce hradily náklady ve výši odpovídající nákladům města Český Brod. Návrh byl 
vytvořen komparací se smlouvami uzavřenými v letech 2020-2021 obdobnými obcemi 
(veřejně dostupné ve věstníku právních předpisů jednotlivých krajů). V případě, že obec 
odmítne uzavření dodatku, je možné smlouvu vypovědět. Agendu si obce mohou zajistit 
samostatně nebo by nám mohla být přerozdělena část jejich příspěvku na výkon státní 
správy, což je pro ně finančně méně výhodné. Většina obcí se vyjádřila pro uzavření 
dodatku, některé nereagovaly. Pro jednotlivé obce se jedná zpravidla o jednotky případů 
(přestupků) za rok, které za ně projednáváme. Jde o přestupky, které v prvním stupni 
projednává obec základního typu (proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a majetku a 
několik dalších přestupků, k jejichž projednání jsou místně příslušné), řadu přestupků 
projednává v prvním stupni ORP, ty se obcím samozřejmě neúčtují. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučit zastupitelstvu schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Navýšení příjmu města v řádu desítek tisíc za rok. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Schváleno viz obsah bodu č. 22.  
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 439/2021 
Rada města 
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I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě na 
úseku přestupků s obcí Přišimasy. 
  
 
40. Prodloužení nájemní smlouvy byt č. 6, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Mgr. Filip Tomíček má s městem Český Brod uzavřenou nájemní smlouvu č. 201900235/FO 
ze dne 1. 10. 2019 na užívání bytu č. 6, na adrese Náměstí Arnošta z Pardubic 25, Český 
Brod, která byla dodatkem č. 1 prodloužena do 30. 9. 2021. Nyní pan Tomíček žádá o 
prodloužení nájemní smlouvy. Pan Tomíček pracuje jako učitel na Základní škole Žitomířská. 
Za byt 2+kk o velikosti 53,9 m2 platil pan Tomíček měsíční nájemné ve výši 7.000 Kč, 
nájemné mu bylo dodatkem č. 1 zvýšeno na 8.000 Kč měsíčně. Nájemné platí řádně. Žádost 
pana Tomíčka, návrh dodatku č. 2 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 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
  
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
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. 440/2021 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 201900235/FO s panem Filipem 
Tomíčkem, 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.  
  
 
41. CVIK - souhlas se změnou odpisového plánu v roce 2021 
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1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě informace z PO CVIK je předložena k odsouhlasení změna odpisového plánu na 
rok 2021. Důvodem je zařazení nového majetku, který souvisí s digitalizací kina. Jde o 
ozvučení a promítací zařízení.                       
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
FO doporučuje schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Finanční prostředky PO. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
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. 441/2021 
Rada města 
 
I.      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. 
  
 
42. CVIK - souhlas se změnou závazných ukazatelů r. 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě žádosti PO CVIK je předložena změna závazných ukazatelů.                     
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
FO doporučuje schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Finanční prostředky PO. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 



 

 39 

  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 442/2021 
Rada města 
 
I.      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. 
  
 
43. Fond infrastruktury - zapojení do rozpočtu města na rok 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V souvislosti s rozpočtovým opatřením č. 3 je navrženo použití fondu infrastruktury na krytí 
následujících investičních akcí:  

 rekonstrukce ZŠ Tyršova - energetická úspora ul. Žitomířská čp. 760 - školské 
zařízení 

 posílení fondu komunikací na dopravní infrastrukturu, které je nad rámec daně z 
nemovitostí 

 předfinancování dvou investičních akcí, kde dotace nebudou v letošním roce, ale až 
v roce 2022 (dotace na chodníky ul. Žižkova 2,6 mil. Kč a dotace na chodníky 
obecně 666 tisíc Kč).     

 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
FO doporučuje zapojit fond infrastruktury na částečné krytí investic, které jsou v souladu se 
statutem fondu.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Posílení zdrojů krytí rozpočtových výdajů. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer vyjádřil přesvědčení, že plánované využití prostředků není v souladu se statutem 
fondu, kdy prostředky z něj čerpané by měly být určeny zejména na nové projekty. 
Účel a plnění z fondu byly dále předmětem diskuse. Bc. Nekolný uvedl, že prostředky je 
třeba využít i na zkapacitnění a revitalizaci stávajícího vybavení a staveb. Dle jeho představy 
není stěžejní dogmaticky sledovat účelové určení prostředků z fondů, neboť tyto jsou stále 
prostředky města. 
Mgr. Klinecký by přesto uvítal nakládání s prostředky přísně dle určení statutem. 
Radní Kvasnička také považoval za žádoucí, aby se subjekty, které plní majetkovou podstatu 
fondu, mohly spolehnout na to, že jejich prostředky budou použity v souladu s účelem 
vyjádřeným ve statutu. 
Bc. Nekolný reagoval s tím, že hranice pro využití fondu není ostrá a určité akce by bylo 
možné pod statut fondu subsumovat. 
Ing. Ulík by z důvodu eliminace obdobných debat rád pokud možno sloučil fondy. Na tomto 
se následně jednotlivý radní v zásadě shodli. 
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Na základě výše uvedeného došlo k doplnění návrhu usnesení o přesné určení účelu, na 
nějž mají být prostředky určeny. Toto se promítne také do rozpočtového opatření. 
 
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. 443/2021 
Rada města 
 
I.      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.    
  
 
44. Investiční úvěrový rámec 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na jednání RM dne 7. 7. 2021 byli členové rady informováni o zpracované analýze financí a 
ratingu města Český Brod v souvislosti s možným financováním pomocí investičního 
úvěrového rámce. Vzhledem k tomu, že je v rozpočtu města zapojen drahý zdroj možného 
financování, kterým je kontokorentní úvěr, je schválení náhradního zdroje pro dofinancování 
velkých investic možným řešením pro zdárné dokončení již započatých investic. Jde o 
levnější zdroj krytí. Vstupní ceny pro investice se neustále zvyšují, což je důvodem pro 
dokončování v co nejkratší době. Důsledkem je potřeba dostatečné hotovosti.    
Postup: pokud jednání RM doporučí investiční úvěrový rámec ke schválení, bude tento 
předložen na jednání ZM dne 22. 9. Pokud ZM investiční úvěrový rámec schválí, bude 
následně poslána výzva k podání nabídek na bankovní instituce se lhůtou cca 1 měsíc. Po 
doručení nabídek bude hodnotící komisí vybrána banka, která bude doporučena na jednání 
ZM dne 1. 12., aby mohla být podepsána příslušná smlouva.         
 
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 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer se pozastavil nad přehledem investic, které město deklarovalo. Některé uvedené 
věci viděl prvně, některé naopak postrádal. 
Bc. Nekolný s Ing. Jedličkovou dovysvětlili, že uvedený přehled sloužil zejména pro účely 
nabídky rámce, kdy je vyžadován bankou. Akce v něm obsažené nemusí být hrazeny z 
poskytnutého rámce. 
Bc. Nekolný dále uvedl, že rozhodně není v plánu města celý rámec ve výši 250 mil. čerpat. 
Nepřipustil by takové zadlužení města. 
Následovala diskuse, kde bylo ještě upřesněno, že až zastupitelstvo bude rozhodovat o 
konkrétním poskytovateli. 
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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. 444/2021 
Rada města 
 
I.      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.   
  
 
45. Doporučení schválení rozpočtového opatření č. 3 k rozpočtu 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dle dostupných informací a podkladů je předložen návrh na rozpočtové opatření č. 3 k 
rozpočtu na rok 2021. V rozpočtovém opatření jsou zapracovány dostupné informace 
ohledně dotací, vývoje příjmů a dále změny v oblasti výdajů.  
V rozpočtovém opatření č. 3 je zapracováno zapojení fondu infrastruktury a dále obsahuje 
pro informaci čerpání k 30. 6. 2021. V příloze je dále přiložen výkaz čerpání rozpočtu k 31. 7. 
2021.    
 
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 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Ing. Ulík jako předseda finančního výboru uvedl, že tento návrh projednal, připomínky byly 
vypořádány, nebyly nalezeny problematické body. Dále uvedl, že materiál nebyl výborem 
doporučen z důvodu účasti pouze pěti členů s tím, že opoziční zástupci byli proti z principu, 
nikoliv na základě faktických výhrad. 
Následně byla otevřena diskuse, v níž došlo k ujasnění konkrétních položek. 
 
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. 445/2021 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města na rok 2021 ve 
znění, které je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
 
46. Generel zeleně - informace 
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1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dne 26. 8. 2021 se uskutečnila schůzka vedení města, ředitele Technických služeb Český 
Brod a vedoucího odboru životního prostředí se zahradním architektem města Úvaly Ing. 
Lukášem Šteflem (Atelier Šteflovi), který působí na obdobné pozici také ve Vysokém Mýtě a 
v Moravské Třebové. Tato pozice je podobná pozici městského architekta, avšak se 
zacílením na zlepšení stavu městské zeleně, návrhy výsadeb a dalších vegetačních úprav. 
Zahradní architekt města konzultuje projekty města, pokud jde o zeleň a navíc dle potřeby 
sám na základě objednávek navrhuje menší úpravy veřejných prostor (tzv. miniprojekty), na 
které město ale může využít i jiné externí spolupracovníky.  
Spolupráce s městem Úvaly započala zpracováním tzv. generelu zeleně, tedy komplexního 
dokumentu, který podrobně zmapoval stav městské zeleně a především navrhl úpravy 
jednotlivých (například zanedbaných) lokalit. Dokument se zabývá jednotlivými plochami, 
jejich současným stavem a návrhem jejich úprav. Město Český Brod v současné době 
obdobným dokumentem nedisponuje, máme k dispozici pouze dílčí dokumenty (pasport 
stromů), popřípadě dokumenty s přesahem do oblasti veřejné zeleně (manuál veřejných 
prostranství), jednotlivá veřejná prostranství řešíme ad hoc - viz studie městského parku 
nebo nedávná úprava "Bedřišky". 
Zlepšení stavu veřejné zeleně na území města je předmětem aktuální debaty na půdě rady 
města ve vztahu k fungování příspěvkové organizace Technické služby Český Brod.  
Ing. Štefla jsme požádali o cenovou nabídku na zpracování obdobného dokumentu pro 
město Český Brod. Materiál je předložen jako informace s tím, že v případě vyhodnocení 
podobného dokumentu pro naše město jako potřebného a užitečného, bude v návrhu 
příštího rozpočtu vyčleněna potřebná částka.       
Práce atelieru Štefl je k nahlédnutí zde: https://ateliersteflovi.cz/verejne-prostory/ 
Generel zeleně města Moravská Třebová je k dispozici zde. 
https://www.moravskatrebova.cz/cs/urad-a-samosprava/otevrena-radnice/strategicke-
rozvojove-dokumenty/generel-zelene.html 
Prezentace je v příloze, cenová nabídka je v příloze. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
V této fázi bez dopadu na rozpočet města.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Klíčová oblast 1, Vzhled města, životní prostředí, zeleň  
Specifický cíl  
1.1.2. Zkvalitnit údržbu stávajících veřejných prostranství včetně mobiliáře a dále ji rozvíjet 
na základě Koncepce vzhledu města  
1.1.5. Dokončit funkční pasport veřejných prostranství vč. mobiliáře a nastavit systém 
aktualizace  
1.1.6. Provést analýzu stavu veřejných prostranství včetně mobiliáře, zpracovat studii 
rekonstrukcí stávajících veřejných prostranství a navrhnout výstavbu nových ploch (zakotvit 
rekreační a klidové plochy pro různé věkové kategorie a vodní prvky, místo pro farmářské 
trhy)  
1.1.7 Realizovat návrhy na rekonstrukci a nová veřejná prostranství  
1.1.8 Zvýšit podíl ploch se vzrostlou zelení  
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní  
  
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy. 

https://ateliersteflovi.cz/verejne-prostory/
https://www.moravskatrebova.cz/cs/urad-a-samosprava/otevrena-radnice/strategicke-rozvojove-dokumenty/generel-zelene.html
https://www.moravskatrebova.cz/cs/urad-a-samosprava/otevrena-radnice/strategicke-rozvojove-dokumenty/generel-zelene.html
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Bc. Nekolný doplnil, že generel představuje koncepční dokument s analýzou a návrhem 
komplexního řešení. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Ulík se dotázal, zda zpracovatel ví o části materiálů, které má město v této oblasti 
zpracovány (např. pasport zeleně). 
Bc. Nekolný uvedl, že tyto zpracovatel hodlá využít. 
Mgr. Klinecký dále sdělil, že považuje za žádoucí, aby do této oblasti byl zapojen i subjekt na 
městě nezávislý, tedy někdo mimo TS a OŽPZ. 
Radní Kvasnička se dotázal, jak se k návrhu staví právě vedoucí TS a OŽPZ. 
Bc. Nekolný odpověděl, že oba tuto cestu kvitují. 
Dále se radní Kvasnička pozastavil nad cenou, která mu přišla vysoká. 
Bc. Nekolný reagoval s tím, že se nejedná o finální podobu a zadání lze upravit. Je také 
možné v této věci svolat schůzku za účasti ostatních radních. 
V další diskusi došlo napříč radou ke shodě nad vhodností tohoto dokumentu pro potřeby 
města. 
  
 
47. Zápis z jednání komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu ze dne 6. 9. 2021 
 
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  
  
Bc. Nekolný předal slovo Ing. Majerovi, který se zaměřil zejména na řešení parkování v 
rámci rekonstrukce ZŠ Žitomířská. 
Bc. Nekolný uvedl, že proběhla jednání s projektanty za účelem posílení parkovacích kapacit 
v ulicích Mozartova a Na Vyhlídce. 
Ing. Ulík se vyjádřil pro variantu prostor u školy pro automobily uzavřít. „Zelené vdovy“ dle 
jeho přesvědčení mohou využít parkování jinde ve městě. 
Bc. Nekolný dále uvedl, že i kvůli ohlasům občanů bude uspořádáno veřejné projednání. 
  
 
 
48. 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. 1. 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 odpovědné 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 DZR, vyhledat příslušné jednání rady, 
záložka usnesení.  
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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 Notes Link  
a dalších úkolů zde: Notes Link     
(zvlášť prosím o kontrolu dokončených úkolů - v případě, že k nim nebudou na jednání rady 
žádné námitky, dojde k jejich schválení)   
Help desk: Notes Link  
Výhled domy a byty - vložen jako příloha 
Aktualizace projektové činnosti - nebude prováděna 
 
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. 
  
Ing. Majer vyjádřil opakovaně nespokojenost s tím, že zadané úkoly se neplní, případně jsou 
po termínu. 
 

Obecná rozprava 

V rámci obecné rozpravy byla diskutována na podnět Ing. Majera témata skateparku a 
personálního obsazení místa investičního technika (možnosti pobídky pro zatraktivnění 
pozice).  

Vzhledem k tomu, že ze strany radních nebyly vzneseny další náměty a připomínky, pan 
starosta poděkoval zúčastněným za jednání a ukončil je. 

  
 

 
 

Jakub Nekolný   Pavel Kvasnička 

starosta města  ověřovatel zápisu 
 

notes:///C12579340049D074/7EC522AC43CF15D8C12571490041BB8E
notes:///C12579340049D074/AF1D235A66EA6566C1256BC10032527A
notes:///C125793500421E88/4E9FEC4D32B41E32C1256DD0004A2D29

