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Město Český Brod 
Zápis 

14. řádné jednání rady města, konané dne 
28. dubna 2021 v 16:00 hod. formou videokonference 

 
Přítomni: Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Tomáš Klinecký, Ing. Filip Ulík, Ing. Milan Majer, Mgr. 
Pavel Janík, Tomáš Charvát, Pavel Kvasnička 
 
Omluveni: 
 
Přítomni přizvaní: Mgr. Hana Dočkalová - vedoucí OR, Ing. Šárka Jedličková – vedoucí FO, 
Ing. Aleš Kašpar - tajemník MěÚ 
 
Předsedající: Jakub Nekolný 
 
Zapsal: Štěpán Korenec 
 
Příloha zápisu: Usnesení rady města č. 170/2021-192/2021 
 
Volební komise: 
 
Návrhová komise: 
 
Ověřovatelé zápisu: Tomáš Charvát 
 
Zahájení (16:00 hod) – pan starosta Bc. Jakub Nekolný zahájil 14. řádnou schůzi RM a 
přivítal přítomné členy RM. Jednání proběhlo formou videokonference přes ZOOM. 
Pan starosta konstatoval, že je přítomno všech sedm radních, tudíž je zasedání 
usnášeníschopné. 
 
Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelem dnešního zápisu je Š. Korenec. 
 
Bc. Nekolný se dotázal radních, zda má někdo připomínky k dnešnímu programu, na kterém 
je předloženo 25 bodů a informací. 
 
Byla otevřena diskuse k navrženému programu jednání, z níž nevyplynul žádný návrh na 
jeho změnu nebo doplnění. 
 
Pan starosta ukončil diskusi k programu a nechal hlasovat o předloženém programu jednání. 
 
Schválení programu jednání. 
Schváleno  Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Jmenování ověřovatele zápisu – ověřovatelem dnešního zápisu je Tomáš Charvát. 
Schváleno  Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Zápisy z předcházejících jednání rady města byly ověřeny. 
 
Program pro - 14. řádné jednání rady města 
 
1. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města a další informace 
2. Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod 
3. Žádost JF TAKO, s.r.o. 
4. Schválení přijetí dotace na zajištění projektové dokumentace na přístavbu ZŠ Žitomířská 
č. p. 885 - Projektová dokumentace k přístavbě budovy ZŠ 
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5. Schválení přijetí dotace na zajištění projektové dokumentace na přístavbu ZŠ Žitomířská 
č. p. 885 - Architektonická studie dostavby a rozšíření 
6. Darování částí pozemků v Klučovské ulici (KSUS) 
7. Darování (částí) pozemků (Klučovská, Tuchorazská) do vlastnictví města 
8. Darování pozemku (A. V., J. B.) 
9. Prodej pozemků v k. ú. Liblice u Českého Brodu (J. R. u hřiště) 
10. Prodej části pozemku v k. ú. Liblice u Českého Brodu (M. H. u hřiště) 
11. Zřízení věcného břemene (pozemek za školou) 
12. Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v areálu ZZN - prodloužení doby 
nájmu CETIN a. s. 
13. Informace o realizaci projektů na zateplení budov podpořených z rozpočtu OPŽP 
14. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci Stavební úpravy vstupních prostor v č. p. 56 - I. 
etapa 
15. Výběr dodavatele VZ "Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Žižkova a Komenského v 
Českém Brodě" 
16. Vyhlášení VZ "Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brodě " 
17. Vyhlášení VZ "Obnova předbraní Kouřimské brány v Českém Brodě" 
18. Prodej lesního stroje Grejdr Hercules 
19. Odpadové družstvo Polabí - smlouva s AK 
20. Osobnost města Český Brod 2021 
21. Jmenování členů hodnotící komise Programu podpory aktivit v sociální oblasti 2021 
22. Navýšení kapacity žáků na ZŠ Tyršova 68 a ZŠ Žitomířská 885, Český Brod 
23. Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ky MŠ Český Brod - Liblice, 
Lstibořská 183 
24. Informace o postupu prací v areálu bývalého koupaliště 
25. Informace - Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu ze dne 14. 
4. 2021 
 
 
1. 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.  
 
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.  
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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. 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy, dodal, že ohledně této věci 
doplnil přehled Mgr. Janíkem po konzultaci s ním. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer opětovně vznesl připomínky k plnění úkolů v určených termínech. U části z nich 
se domnívá, že se jim nikdo nevěnuje. Jako příklad uvedl plán rekonstrukce komunikací, 
aktualizaci Lotus Notes a zejména pak investiční výhled, který považuje za významný 
dokument, bez něhož nelze řádně realizovat investiční akce. 
Mgr. Klinecký reagoval s tím, že na všech zadaných úkolech se pracuje. 
Ing. Kašpar hovořil o aktualizaci Lotus Notes, nicméně uvedl, že jednotlivé odbory pracují i s 
dalšími agendovými softwary (spisová služba, evidence smluv apod.). 
Dále se diskutovala otázka investičního výhledu, kdy byl Mgr. Dočkalovou relativizován jeho 
význam s ohledem na nemožnost vytvoření dlouhodobě přesných údajů u rozpracovaných 
projektů. Tuto argumentaci podpořil i Bc. Nekolný. 
Ing. Majer i přesto považuje tento dokument za zásadní s ohledem na plánované investice, 
možnost jejich realizace a sladění. 
Radní Kvasnička sdělil, že pro něj je nejdůležitější znát výši prostředků, kterých se na 
projekty nedostává tak, aby je bylo možné hledat. Proměnlivost údajů v čase mu nevadí, i tak 
má za to, že výhled má vypovídající hodnotu. 
Mgr. Janík uvedl nepotřebnost vytváření přehledu mimo stávající platformu Lotus Notes, kde 
jsou projekty rozpracovány právě i s požadovanými údaji. Je tak pouze třeba tuto oblast 
aktualizovat. 
Z další debaty vyplynul ÚKOL pro pana tajemníka do 15. 6. aktualizovat projekty, jejich stavy 
a doplnit částky do LN. Od záměru budou projekty uvedeny i s částkou, ta bude v čase 
zpřesňována. 
  
 
 
2. Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Pan Michal Švandrlík má s městem Český Brod uzavřenou nájemní smlouvu č. 90/2013/FO 
ze dne 24. 4. 2013 na užívání bytu č. 1, na adrese Arnošta z Pardubic 25, Český Brod, na 
dobu určitou. Dodatkem č. 4 bylo užívání bytu prodlouženo do 30. 6. 2021. Nyní pan 
Švandrlík žádá o prodloužení nájemní smlouvy o další rok, tj. od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022. 
Dle posudku k určení tržní ceny, kterou pro město vypracoval pan Jedelský, jednatel realitní 
kanceláře Bohemia, se tržní nájemné za tento byt pohybuje v rozmezí 9.000-11.000 Kč 
měsíčně. 
Za byt 3+kk o velikosti 70,10 m2 platil pan Švandrlík měsíční nájemné ve výši 4.436 Kč a od 
1. 7. 2019 bylo měsíční nájemné zvýšeno na 7.000 Kč. Nájemné platí řádně. Pan Švandrlík 
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pracuje jako učitel na základní škole Žitomířská. Žádost pana Švandrlíka, návrh dodatku č. 5 
a posudek k určení tržní ceny jsou přílohou tohoto materiálu. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výnosy z nájemného jsou zahrnuty ve středisku BH. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer vyslovil protinávrh na zvýšení částky nájmu na 10.000,-Kč/měs. 
Radní Charvát by považoval za vhodnější inflační zvýšení namísto skokového. 
Mgr. Klinecký se přimlouval za zohlednění práce učitele, kdy z motivačních důvodů považuje 
nájem 10.000,-Kč/měs. za demotivující. Za vhodné má 9.000,-Kč/měs. V tomto smyslu také 
podal protinávrh. 
JUDr. Marková doplnila, že pokud by mělo dojít k zohlednění inflace, nebylo by možné 
přijmout usnesením. To musí znít na konkrétní částku. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o protinávrhu usnesení dle 
Mgr. Klineckého. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2) 
                                                                                                 Usnesení č. 170/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 90/2013/FO s panem Michalem 
Švandrlíkem, kterým se prodlužuje doba užívání bytu č. 1, Arnošta z Pardubic 25, Český 
Brod o jeden rok, tj. od 1. 7. 2021 do 30. 6.2022 a mění výše nájemného na částku 9.000,- 
Kč měsíčně. Návrh dodatku č. 5 je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
 
3. Žádost JF TAKO, s.r.o. 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dne 28.4.2021 byla doručena žádost firmy JF TAKO s.r.o., viz příloha. Jedná se o 
prodloužení termínu splatnosti jejich pohledávky do 14. 5. 2021. Navýšení částky z 1,2 mil 
Kč na 2 mil. Kč jim způsobila další jednání s bankou, protože na úhradu naší pohledávky 
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budou čerpat úvěr. Předjednaná částka ve výši 1,2 mil Kč byla ZM dne 21.4.2021 zvýšena 
na 2. mil Kč.  
 
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 s tím, že se jedná o aktuálně 
předloženou žádost v návaznosti na usnesení zastupitelstva. Návrhem je specifikace 
podmínek zaplacení z důvodu navýšení požadované částky. 
JUDr. Marková uvedla, že lze vzít radou na vědomí. Usnesení zastupitelstva považuje za 
deklaratorní. 
Bc. Nekolný s tímto výkladem souhlasil. Pokud by zastupitelstvo mělo jiný názor, je na jeho 
rozhodnutí, zda usnesení zruší. 
Ing. Jedličková doplnila, že ze strany města je zaplacení zajištěno probíhající exekucí, která 
bude zastavena až po zaplacení. 
 
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. 171/2021 
Rada města 
 
 
I.      bere na vědomí 
 
   žádost firmy JF TAKO, s.r.o., se sídlem Na Stachově 209, 289 11 Tatce, IČO: 25694529. 
  
 
 
II.      souhlasí 
 
   s prodloužením lhůty pro úhradu pohledávky ve výši 2 mil. Kč do 14. 5. 2021. 
 
4. Schválení přijetí dotace na zajištění projektové dokumentace na přístavbu ZŠ 
Žitomířská č. p. 885 - Projektová dokumentace k přístavbě budovy ZŠ 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Zastupitelstvo na svém 4. jednání dne 23. 1. 2019 usnesením č. 21/2019 souhlasilo s 
přípravou investiční akce "Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská č. p. 885". Rada města 
pověřila odbor rozvoje na svém 2. řádném jednání dne 5. 2. 2020 usnesením č. 53/2020 
přípravou VZ na zpracování dalších stupňů projektových dokumentací pro vydání územního 
rozhodnutí, stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby, vč. soupisů prací a 
dodávek a rozpočtů stavebních objektů a výkon autorského dozoru, které budou sloužit jako 
podklad pro VZ na zhotovitele stavby.     
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Krajský úřad Středočeského kraje vyhlásil výzvu na podporu zpracování studií a 
projektových dokumentací. Rada města souhlasila s podáním žádostí o dotaci na akci 
"Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská č. p. 885", a to: 
Oblast vzdělávání -  Navyšování kapacit mateřských a základních škol - Projektová 
dokumentace 
Výše dotace na přípravu projektové dokumentace je 3.500 Kč na 1 žáka navýšené kapacity, 
přičemž celkově je minimální výše dotace 200.000 Kč a maximální výše dotace je 2.835.000 
Kč. Žádáme 1.575.000 Kč. 
Žádost byla podpořena a nyní jsme byli vyzváni k doložení souhlasu s přijetím dotace a 
kopie smlouvy o dílo na realizaci. Poté bude připraven návrh smlouvy se Středočeským 
krajem, který bude předložen před podpisem též radě města ke schválení. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme schválit přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
V případě uznané podpory jde o příjem města na již uhrazené nebo smluvně zajištěné 
výdaje. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Klíčová oblast: Vzdělávání, podoblast: Materiálně - technické zajištění včetně stravování ve 
školských zařízeních, specifický cíl: Zajistit odpovídající prostory a jejich kapacitu pro 
předškolní, školní i zájmové vzdělávání 8.2.1. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje s tím, že z důvodu vzájemné souvislosti 
navrhnul spojení úvodu a diskuse k bodu s následujícím bodem. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
 
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. 172/2021 
Rada města 
 
 
I.      schvaluje 
 
   přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace na projekt "Projektová dokumentace k přístavbě hlavní budovy ZŠ 
Žitomířská č. p. 885, Český Brod". Návrh veřejnoprávní smlouvy je přílohou originálu zápisu 
k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené veřejnoprávní smlouvy. 
 
5. Schválení přijetí dotace na zajištění projektové dokumentace na přístavbu ZŠ 
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Žitomířská č. p. 885 - Architektonická studie dostavby a rozšíření 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Zastupitelstvo na svém 4. jednání dne 23. 1. 2019 usnesením č. 21/2019 souhlasilo s 
přípravou investiční akce "Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská č. p. 885". Rada města 
pověřila odbor rozvoje na svém 2. řádném jednání dne 5. 2. 2020 usnesením č. 53/2020 
přípravou VZ na zpracování dalších stupňů projektových dokumentací pro vydání územního 
rozhodnutí, stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby, vč. soupisů prací a 
dodávek a rozpočtů stavebních objektů a výkon autorského dozoru, které budou sloužit jako 
podklad pro VZ na zhotovitele stavby. 
Krajský úřad Středočeského kraje vyhlásil výzvu na podporu zpracování studií a 
projektových dokumentací. Rada města souhlasila s podáním žádostí o dotaci na akci 
"Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská č. p. 885", a to: 
Oblast vzdělávání -  Navyšování kapacit mateřských a základních škol - Technická studie 
Výše dotace na technickou studii je 1.000 Kč na 1 žáka navýšené kapacity, přičemž celkově 
je minimální výše dotace 50.000 Kč a maximální výše dotace je 810.000 Kč. Žádali jsme o 
450.000 Kč. 
Žádost byla podpořena a nyní jsme byli vyzváni k doložení souhlasu s přijetím dotace a 
kopie smlouvy o dílo na realizaci. Poté bude připraven návrh smlouvy se Středočeským 
krajem, který bude předložen před podpisem též radě města ke schválení. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme schválit přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
V případě uznané podpory jde o příjem města na již uhrazené nebo smluvně zajištěné 
výdaje. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Klíčová oblast: Vzdělávání, podoblast: Materiálně - technické zajištění včetně stravování ve 
školských zařízeních, specifický cíl: Zajistit odpovídající prostory a jejich kapacitu pro 
předškolní, školní i zájmové vzdělávání 8.2.1. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
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. 173/2021 
Rada města 
 
 
I.      schvaluje 
 
   přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace na projekt "Architektonická studie dostavby a rozšíření ZŠ Žitomířská v 
Českém Brodě". Návrh veřejnoprávní smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
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II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené veřejnoprávní smlouvy. 
 
6. Darování částí pozemků v Klučovské ulici (KSUS) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod bylo investorem akce Stavební úpravy ulice Klučovská - 1. etapa a 
Parkoviště P+R Klučovská. Již v průběhu stavby jsme požádali Středočeský kraj o narovnání 
vlastnických vztahů k zarovnání hranice chodníků a komunikace a předání (částí) pozemků 
do vlastnictví Středočeského kraje. 
Rada města na jednání dne 12. 8. 2015 přijala usnesení č. 296/2015, kterým vyhlásila záměr 
na darování částí pozemků do vlastnictví Středočeského kraje. Záměr byl na úřední desce 
vyvěšen 17. 8.-3. 9. 2015 a nebyly přijaty žádné námitky ani připomínky. 
Podle geometrického plánu č. 1923-3263/2015 ze dne 17. 7. 2015 se jedná o díl "d" o 
výměře 42 m2, který byl oddělen z pozemku KN p. č. 1088/2, dil "f" o výměře 1 m2, který byl 
oddělen z pozemku KN p. č. 1088/6 a díl "e" o výměře 18 m2, který byl oddělen z pozemku 
KN p. č. 1088/7, vše v obci a k. ú. Český Brod. Z těchto dílů vznikl nový pozemek č. 1088/7 o 
výměře 61 m2, který je předmětem převodu. 
Zastupitelstvo města přijalo usnesení č. 70/2015 ze dne 30. 9. 2015, kterým souhlasilo se 
záměrem darování částí pozemků z vlastnictví města Český Brod do vlastnictví 
Středočeského kraje. 
Nyní byla doručena darovací smlouva, která se týká darování částí pozemků z vlastnictví 
města Český Brod do vlastnictví Středočeského kraje. 
Darovací smlouva byla JUDr. Markovou odsouhlasena. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje souhlasit s uzavřením darovací smlouvy týkající se nově vzniklého 
pozemku č. 1088/7 o výměře 61 m2 v obci Český Brod a k. ú. Liblice u Českého Brodu. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Jedná se o narovnání vlastnických vztahů. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje s tím, že opět z důvodu vzájemné 
souvislosti navrhnul spojení úvodu a diskuse k bodu s následujícím bodem. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
 
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. 174/2021 
Rada města 
 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením darovací smlouvy týkají se nově vzniklého 
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pozemku č. 1088/7 o výměře 61 m2 v obci Český Brod a k.ú. Liblice u Českého Brodu, který 
vznikl oddělením částí pozemků z KN p. č. 1088/2, 1088/6 a 1088/7 geometrickým plánem č. 
1923-3263/2015 vyhotoveným Geodézií Kolín, z vlastnictví města Český Brod do vlastnictví 
Středočeského kraje, IČO 70891095. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
 
 
II.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše 
uvedené smlouvy. 
 
7. Darování (částí) pozemků (Klučovská, Tuchorazská) do vlastnictví města 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod bylo investorem akce Stavební úpravy ulice Klučovská - 1. etapa, 
Parkoviště P+R Klučovská a Chodník v ulici Tuchorazská. 
Již v průběhu staveb jsme požádali Středočeský kraj o narovnání vlastnických vztahů, k 
zarovnání hranice chodníků a komunikace a předání (částí) pozemků do vlastnictví města 
Český Brod. 
 
Ulice Klučovská  
Zastupitelstvo města přijalo usnesení č. 70/2015 ze dne 30. 9. 2015, kterým souhlasilo se 
záměrem darování částí pozemků do vlastnictví města Český Brod z vlastnictví 
Středočeského kraje. 
Podle geometrického plánu č. 1923-3263/2015 vyhotoveného Geodézií Kolín se jedná o 
nově vzniklé pozemky, které byly odděleny z původního pozemku KN p. č. 1072 a označeny 
č. 1072/2 o výměře 427 m2, 1072/3 o výměře 21 m2, 1072/4 o výměře 191 m2 a 1072/5 o 
výměře 25 m2, vše v obci a k. ú. Český Brod. 
Ulice Tuchorazská 
Zastupitelstvo města přijalo usnesení č. 92/2018 ze dne 28. 11. 2018, kterým souhlasilo se 
záměrem bezúplatného převodu pozemků a částí pozemků do vlastnictví města Český Brod 
z vlastnictví Středočeského kraje. 
Celý pozemek KN p. č. 589/18 o výměře 69 m2, celý pozemek 873/1 o výměře 54 m2. Dle 
geometrického plánu č. 2001-545/2016 vyhotoveného Geoperfect, s.r.o., byly odděleny z 
původního pozemku 873/8 nově vzniklé pozemky a označeny č. 873/44 o výměře 461 m2 a 
č. 873/45 o výměře 61 m2, vše v obci a k. ú. Český Brod 
 
Nyní byla doručena darovací smlouva, která se týká darování částí pozemků a pozemků z 
vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Český Brod v ulici Klučovská i 
Tuchorazská. 
Darovací smlouva byla JUDr. Markovou odsouhlasena. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Jedná se o narovnání vlastnických vztahů. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
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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. 175/2021 
Rada města 
 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením darovací smlouvy týkají se darování částí 
pozemků, které byly odděleny od pozemku KN p. č. 1072 geometrickým plánem č. 1923-
3263/2015 vyhotoveným Geodézií Kolín a označeny jako nové pozemky p. č. 1072/2, o 
výměře 427 m2, p. č. 1072/3, o výměře 21 m2, p. č. 1072/4, o výměře 191 m2, a p. č. 1072/5 
o výměře 25 m2, vše v obci a k. ú. Český Brod, ulice Klučovská, dále darování pozemků v 
ulici Tuchorazská, KN p. č. 589/18, o výměře 69 m2, KN p. č. 873/1, o výměře 54 m2, dále 
částí pozemků, které byly odděleny od pozemku p. č. 873/8 geometrickým plánem č. 2001-
545/2016 vyhotoveným Geoperfect, s. r. o. a označeny jako pozemky p. č. 873/44, o výměře 
461 m2, a p. č. 873/45, o výměře 61 m2, vše v obci a k. ú. Český Brod, vše z vlastnictví 
Středočeského kraje, IČO: 70891095, do vlastnictví města Český Brod. Návrh smlouvy je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše 
uvedené smlouvy. 
 
8. Darování pozemku (A. V., J. B.) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na odbor rozvoje byla doručena nabídka darování pozemku do vlastnictví města Český 
Brod. Jedná se o pozemek KN p.č. 1010/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
287 m2 v obci a k.ú. Český Brod. 
Návrh darovací smlouvy byl JUDr. Markovou i stranou darující odsouhlasen. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje souhlasit s přijetím daru pozemku. 
 
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. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
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s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 176/2021 
Rada města 
 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením darovací smlouvy týkající se pozemku KN p. č. 
1010/11, ostatní plocha, o výměře 287 m2, v obci a k. ú. Český Brod, z vlastnictví J. B. a A. 
V. do vlastnictví města Český Brod. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
 
 
II.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem 
výše uvedené smlouvy. 
 
9. Prodej pozemků v k. ú. Liblice u Českého Brodu (J. R. u hřiště) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na odbor rozvoje byla doručena žádost od společnosti JURIS REAL, spol. s r.o., o 
odkoupení pozemků u hřiště v Liblicích, KN p. č. 528/11 orná půda o výměře 9.335 m2 a KN 
p. č. 528/12 orná půda o výměře 9.597 m2 v obci Český Brod a k. ú. Liblice u Českého 
Brodu. Podle územního plánu se pozemky nacházejí v oblasti individuálního bydlení a druhý 
z části individuální bydlení a z části rezerva pro tělovýchovná a sportovní zařízení. Tyto 
pozemky jsou nyní propachtovány společnosti AGS Agroslužby s.r.o. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje zamítnout žádost JURIS REAL, spol. s r.o. 
 
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 s tím, že opět z důvodu vzájemné 
souvislosti navrhnul spojení úvodu a diskuse k bodu s následujícím bodem. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer uvedl, že by se prodejům obecně nebránil za podmínek kvalitní inzerce. Mohlo by 
se dle jeho názoru jednat o vhodný příjem města. 
Bc. Nekolný se nedomnívá, že město by bylo v situaci, kdy by muselo prodávat nemovitý 
majetek pouze za účelem generace zisku. 
Ing. Ulík by rád na zasedání zastupitelstva prezentoval plán na využití pozemků. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
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s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 177/2021 
Rada města 
 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města zamítnout žádost společnosti JURIS REAL, spol. s r.o., o odkoupení 
pozemku KN p. č. 528/11 a 528/12 v k. ú. Liblice u Českého Brodu. 
 
10. Prodej části pozemku v k. ú. Liblice u Českého Brodu (M. H. u hřiště) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na odbor rozvoje byla doručena žádost pana Martina Hofrajtra o odkoupení části pozemku 
KN p. č. 528/11, a to části o výměře cca 1.000 m2 v obci Český Brod a k. ú. Liblice u 
Českého Brodu. Jedná se o pozemek v blízkosti hřiště v Liblicích. Podle územního plánu se 
pozemek nachází v oblasti individuálního bydlení. Tento pozemek je nyní propachtován 
společnosti AGS Agroslužby s.r.o. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje zamítnout žádost pana Martina Hofrajtra. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
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. 178/2021 
Rada města 
 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města zamítnout žádost pana M. H. o odkoupení části pozemku KN p. č. 
528/11 v k. ú. Liblice u Českého Brodu. 
 
11. Zřízení věcného břemene (pozemek za školou) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě jednání s panem Ing. Vl. Novákem bylo dohodnuto, že mu bude zřízeno věcné 
břemeno přístupu přes pozemek města na pozemek v jeho vlastnictví. Jedná se o pozemky 
v lokalitě za školou. Město Český Brod vlastní pozemek KN p. č. 999/34 orná půda, pan 
Novák pozemek sousední KN p. č. 999/37, vše v obci a k. ú. Český Brod. Aby nedošlo k 
omezení vlastnických práv na celém pozemku města, byl pozemek KN p. č. 999/34 o výměře 
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5.599 m2 rozdělen geometrickým plánem na pozemek č. 999/34 o výměře 5.401 m2 a 
pozemek č. 999/37 o výměře 198 m2. Věcné břemeno chůze a jízdy za účelem 
obhospodařování pozemku KN p. č. 999/37 (vlastnictví V. N.) bude zřízeno jen na pozemku 
města č. 999/38. 
Návrh smlouvy byl JUDr. Markovou i Vl. Novákem odsouhlasen. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje radě města souhlasit se zřízením věcného břemene na pozemku 
města. 
 
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. 
 
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. 179/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes nově vzniklý pozemek 
p. č. 999/38, který vznikl rozdělením pozemku KN p. č. 999/34, dle geometrického plánu č. 
2318-17/2021, a to za účelem obhospodařování pozemku KN p. č. 999/37, vše v obci a k. ú. 
Český Brod. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
12. Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v areálu ZZN - prodloužení 
doby nájmu CETIN a. s. 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkova, 
130 00 Praha 3, IČO: 04080463, má s městem Český Brod uzavřenu smlouvu na pronájem 
prostor sloužících k podnikání v areálu ZZN, a to konktrétně části střechy bývalého sila, k 
umístění vysílačů signálu O2. Nájemní smlouva byla uzavřena s původním majitelem areálu 
a na město přešla v rámci kupní smlouvy. Město uzavřelo dodatek č. 7 k této smlouvě o 
nájmu dne 25. 6. 2018 s dobou nájmu do 31. 5. 2021. Společnosti CETIN a.s., zažádala 
telefonicky o prodloužení doby nájmu o 10 let, tj. do 31. 5. 2031. Roční nájemné dle smlouvy 
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činí 112.651 Kč. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM vyhlásit záměr na prodloužení doby nájmu. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výnos z nájemného bude příjmem na hospodářském středisku bytové hospodářství. 
 
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. 
Ing. Majer v návaznosti na konzultaci s krajským radním Jakubem Rejzkem považuje 
navrženou cenu za nízkou. Navrhnul její navýšení na 160.000,-Kč. 
JUDr. Marková s ohledem na možnost budoucí změny výše nájmu považuje za nevhodnou 
také délku nájmu. Za odpovídající by měla 3 roky. 
V tomto duchu byl doplněn protinávrh Mgr. Klineckého. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o protinávrhu návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 180/2021 
Rada města 
 
 
I.      vyhlašuje záměr 
 
   na změnu doby a ceny nájmu za užívání prostor sloužících k podnikání v areálu ZZN, 
Český Brod, Krále Jiřího č. p. 202, Český Brod, společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov 130 00 Praha 3, IČO: 04084063. Předmětem 
záměru je změna doby trvání nájemního vztahu od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2024 a dále změna 
výše nájemného na částku 160.000,-Kč ročně, podle nájemní smlouvy ze dne 31. 7. 1996 ve 
znění dodatků č. 1-7. Jedná se o pronájem prostor sloužících k podnikání v budově bez č. p., 
silo v areálu ZZN, prostor o podlahové ploše 10 m2 v 5. nadzemním podlaží pro umístění 
anténních stožárů. 
 
13. Informace o realizaci projektů na zateplení budov podpořených z rozpočtu OPŽP 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod získalo na základě podání žádostí o dotaci finanční podporu na zateplení 
tří budov v Českém Brodě z rozpočtu OPŽP. Jeden z projektů je již v realizaci, o realizaci 
zbývajících dvou projektů chce odbor rozvoje radu města tímto informovat. 
 
1) zateplení budovy ZŠ Tyršova na adrese Žitomířská 760 včetně zajištění povinné 
rekuperace 
- náklady na realizaci akce (smlouva o dílo se zhotovitelem  9.550.322,47 Kč, objednávky na 
TDI a AD 267.540,- Kč) celkem 9.817.862,47 Kč včetně DPH 
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- dotace na zateplení činí 1.652.765,50 Kč, dotace na rekuperaci činí 1.452.117,80 Kč, 
celkem 3.104.883,30 Kč 
- z rozpočtu města Český Brod bude uhrazeno 6.712.979,17 Kč - schváleno usnesením ZM 
č. 9/2020 ze dne 22. 1. 2020 
- realizace akce byla započata 
 
2) zateplení budovy čp. 56 na náměstí Arnošta z Pardubic 
náklady na realizaci akce jsou dle rozpočtu odhadovány na stavbu 5.953.358,- Kč, TDI a AD 
110.000,- Kč..... náklady celkem 6.063.358,- Kč včetně DPH. 
dotace na zateplení činí 2.219.151,50 Kč z rozpočtu města Český Brod bude uhrazeno 
3.844.206,50. při vyhlášení Vz je předpoklad nákladů na stavbu cca 5 mil Kč - jde o VZMR 
V současné době se realizuje statické zajištění budovy a připravují se podklady k vyhlášení 
VZ na zhotovitele zateplení. Je problematické stanovovat termíny v této době, kdy je 
všeobecně akutní nedostatek veškerých izolačních materiálů. Otázkou je ohlašované 
razantní navýšení cen těchto materiálů. Navrhujeme termín realizace akce je duben 2022 - 
červenec 2022. Dle podmínek dotace musí být akce dokončena a profinancována do 
12/2023 
 
3) zateplení pavilonu E a F nemocnice v Českém Brodě 
V současné době je zpracována studie pro získání dotace, byla provedena poptávka na 
zpracování dalších stupňů PD. Oslovené firmy nemají o tuto zakázku zájem, dá se tedy 
předpokládat, že konečná cena za zpracování PD bude vyšší než uváděný odhad. Odbor 
rozvoje stále poptává pro zpracování PD další firmy. Odhadované náklady na realizaci akce 
zahrnují náklady na zpracování projektové dokumentace TDI a AD - 1.330.000 Kč včetně 
DPH, náklady na stavbu dle zpracované studie činí 7.641.836 Kč, to jest celkem 8.971.836 
Kč včetně DPH, Veřejná zakázka na stavební práce bude vyhlášena dle zákona č. 134/2016 
Sb. 
Přidělená dotace činí max. 2.013.534 Kč, z fondu nemocnice bude při těchto odhadech 
hrazeno 6.958.302 Kč. Do termínu je nutné započítat dobu na zpracování PD, dle podmínek 
dotace musí být akce dokončena a profinancována do 12/2023. 
Na bezbariérové úpravy pavilonu F byla získána dotace ve výši 2,3 mil. Kč z celkových 2,8 
mil. Kč. Součástí bude nová část střechy na pavilonu F. 
 
Odbor rozvoje navrhoval nepřijmout dotaci na zateplení obvodového pláště a střechy 
pavilonu a realizovat pouze opravu střechy pavilónu E, která je v havarijním stavu. 
Odhadované náklady na zpracování PD a realizaci této části by činily  2.647.250 Kč včetně 
DP, na realizaci opravy střechy nelze použít přidělenou dotaci z rozpočtu OPŽP, ale 
zastupitelstvo rozhodlo o realizaci. 
Vzhledem k vývoji pandemie Covid, s tím souvisejícím poklesem příjmů města a 
očekávanému navýšení cen izolačních hmot, které nezohlední poskytovaná výše dotace, 
předkládáme toto k novému rozhodnutí. 
Odbor rozvoje oslovil nájemce s výzvou k vyjádření o zvýšení nájemného vzhledem k této 
investici i s ohledem na ušetření jejich nákladů na vytápění. Většina nájemců s navýšením 
nájmu nesouhlasila. Případné úspory na nákladech by se projevily ve vyúčtování energií 
nájemcům, návratnost městu není, leda by došlo k navýšení nájmů. 
   
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje realizovat projekt zateplení budovy č. p. 56 na náměstí Arnošta z 
Pardubic v roce 2022. 
Odbor rozvoje doporučuje navrhnout zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 133/2019 
ze dne 4. 12. 2019 o souhlasu s realizací projektu na zateplení pavilónu E a F nemocnice a 
souhlasit pouze s opravou střechy pavilonu E. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
1) Náklady na zateplení budovy s rekuperací č. p. 760 ve výši 6.712.979,17 Kč bude hrazeno 
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z rozpočtu města 2021, 
2) náklady na zateplení budovy č. p. 56 ve výši 3.844.206 Kč budou v případě rozhodnutí o 
realizaci zařazeny do rozpočtu na rok 2022, 
3) náklady na zateplení pavilonu E a F ve výši 6.958.302 Kč budou v případě rozhodnutí o 
realizaci hrazeny z fondu nemocnice  v roce realizace (2022-2023). 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
1.1. Veřejná prostranství a veřejné budovy. 
 
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. 
Mgr. Klinecký uved pochybnosti u tohoto materiálu ve vztahu k realizaci projektu pouze z 
důvodu možnosti čerpání dotačních prostředků. 
Ing. Majer zopakoval svou argumentaci, kdy nepovažuje za vhodné měnit okna u zateplené 
budovy, otázkou dle něj zůstává, zda opravit střechu, případně v jakém rozsahu opravy 
realizovat. 
Mgr. Dočkalová následně ujasnila nastavení fungování dotace a otázku výměny oken. 
Z další debaty vyplynul ÚKOL pro odbor rozvoje aktualizovat energetický audit s ohledem na 
osazení oken a prokazování dosažených úspor. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení s tím, že o jednotlivých bodech bylo hlasováno samostatně. 
  
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 181/2021 
 
Rada města 
 
 
I.      bere na vědomí 
 
   informace o průběhu  realizace zateplení budovy Základní školy Tyršova č. p. 760 včetně 
rekuperace a o rozpracovanosti projektů na zateplení budovy městského úřadu č. p. 56 a 
pavilonů E a F nemocnice v Českém Brodě. 
  
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 181/2021 
 
Rada města 
 
 
II.      souhlasí 
 
   s realizací projektu zateplení budovy městského úřadu č. p. 56 v roce 2022 a pověřuje 
odbor rozvoje přípravou veřejné zakázky k výběru zhotovitele. 
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s c h v á l e n o (Pro: 3, Proti: 3, Zdržel se: 1) 
 
Rada města 
 
 
III.      doporučuje  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
 
   zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 133/2019 ze dne 4. 12. 2019 souhlas s 
realizací projektu zateplení pavilonu E a F nemocnice v Českém Brodě a pověřuje odbor 
rozvoje zajištěním podkladů na opravy střechy pavilonu E nemocnice, budovy č. p. 1311 v 
Českém Brodě. 
 
14. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci Stavební úpravy vstupních prostor v č. p. 56 
- I. etapa 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod uzavřelo dne 8. 12. 2020 smlouvu o dílo na akci Stavební úpravy 
vstupních prostor v č. p. 56 - I. etapa s panem Danielem Šperkem. Smlouva zahrnuje 
stavební práce spočívající ve statickém zajištění budovy č. p. 56, stavebních úpravách 
interiéru, dodání mobiliáře, úpravách rozvodů silnoproudu a slaboproudu. Smluvní cena činí 
3.132.996,17 Kč bez DPH, tj. 3.790.925 Kč včetně DPH. Usnesením RM 95/2021 ze dne 3. 
3. 2021 byl schválen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 201900196/OR.  
Na základě písemné žádosti zhotovitele (Daniel Šperk) o prodloužení termínu realizace 
stavby "Stavební úpravy vstupních prostor v č. p. 56, budova MěÚ Český Brod - 1. etapa, II." 
předkládá odbor rozvoje radě města návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 201900196/OR 
zahrnující posunutí termínu doby zhotovení díla z 30. 4. 2021 na 14. 5. 2021. Jako hlavní 
důvod posunutí termínu dokončení díla dodavatel uvádí prodloužení dodacích lhůt u 
dodávek materiálů, konkrétně pro zámečnické a truhlářské práce. 
Z důvodu nedořešených finančních plnění všech změn, budou veškeré změnové listy 
předmětem dodatku č. 3. 
Text návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 201900196/OR byl odsouhlasen právníkem 
města. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s prodloužením termínu platnosti do 
14. 5. 2021. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Přijetí dodatku č. 2 nemá dopady na rozpočet města. 
  
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
9.3.4 Podporovat vstřícný přístup pracovníků VS ke klientům. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Řešení je v souladu se směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu. 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Ing. Kašpar doplnil důvod posunutí termínu dokončení úprav. 
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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. 182/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 202000296/OR s panem Danielem 
Šperkem, IČO: 68992335, Budiměřice 147, 288 02 Nymburk. Návrh dodatku č. 2 je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 2. 
  
 
15. Výběr dodavatele VZ "Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Žižkova a 
Komenského v Českém Brodě" 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Rada města vyhlásila dne 11. 3. 2021 veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
spočívající ve výstavbě a rekonstrukci části chodníků v ulici Žižkova - od křižovatky s ulicí 
Palackého po křižovatku s ulicí Komenského a část chodníků v ulici Komenského po 
křitovatku s ulicí Žitomířská. Předpokládaná cena zakázky byla 2.250.000 Kč bez DPH 
(2.722.500 Kč včetně DPH). Hodnotícím kritériem byla cena. Cenovou nabídku předložily 4 
společnosti, hodnotící komise kontrolovala první dvě nabídky s nejnižší nabídkovou cenou. 
Hodnotící komise zjistila nedostatky v cenové nabídce společnosti AVE Kolín, která 
předložila nejnižší cenovou nabídkou. Společnost byla vyzvána k doplnění nabídky se lhůtou 
do pondělí 26. 4. 2021. Společnost AVE Kolín řádně doplnila požadované dokumenty a 
vysvětlila ceny v cenové nabídce. Hodnotící komise doporučuje podepsat smlouvu o dílo se 
společností AVE Kolín s.r.o., s cenovou nabídkou 2.305.181,83 Kč včetně DPH. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje radě města uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Náklady na projekt ve výši 2.305.181,83 Kč budou hrazeny z fondu komunikací. Na projekt je 
poskytnutá dotace z rozpočtu IROP ve výši 95 % z uznatelných nákladů. 
  
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 3.1.9. Zajistit průběžnou údržbu a opravu související dopravní infrastruktury. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
VZ je v souladu se směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu. 
 
 
 
 



 

 19 

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. 183/2021 
Rada města 
 
 
I.      bere na vědomí 
 
   nabídky uchazečů podané ve veřejné zakázce "Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici 
Žižkova a Komenského v Českém Brodě": 
1. AVE Kolín s.r.o., IČO: 25148117, Třídvorská 1501, 280 02 Kolín, cenová nabídka včetně 
DPH 2.305.181,83 Kč, 
2. SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO: 48035599,  Klejnarská92, 280 02  Kolín IV, cenová 
nabídka včetně DPH  2.660.758,90 Kč, 
3. Stavební společnost Šlehofer s.r.o., IČO: 27146324, Promájová 2111/33, 153 00  Praha 5, 
cenová nabídka včetně DPH 2.722.138,49 Kč,  
4. PKbau s.r.o., IČO: 08757127, Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou, cenová nabídka 
včetně DPH  2.768.480 Kč. 
  
 
 
II.      určuje 
 
   vítězem veřejné zakázky "Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Žižkova a Komenského 
v Českém Brodě" společnost AVE Kolín s.r.o., IČO: 25148117, Třídvorská 1501, 280 02 
Kolín, s cenovou nabídkou včetně DPH ve výši 2.305.181,83 Kč. 
  
 
 
III.      souhlasí 
 
   s uzavřením smlouvy o dílo se společností  AVE Kolín s.r.o., IČO: 25148117, Třídvorská 
1501, 280 02 Kolín. Návrh smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
IV.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
 
16. Vyhlášení VZ "Bezbariérové úpravy pavilonu F nemonice v Českém Brodě " 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Zastupitelstvo města souhlasilo svým usnesením č. 22/2021 ze dne 21. 4. 2021 s realizací 
projektu Bezbariérové úpravy pavilónu F nemocnice v Českém Brodě zahrnující stavební 
úpravy vstupní části, zádveří a dispoziční úpravy. Ve vstupní části budou vybudovány rampy 
z obou stran pro přístup osob s omezenou schopností pohybu. Úpravy ve vstupní hale 
spočívají ve vybourání stávajících povrchů, střešní konstrukce a zvýšení výškové úrovně na 
úroveň chodby ambulancí, nových úpravách povrchů, podlah, nových malbách, úpravách 
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stávající kotelny, ZTI a elektrorozvodů, vč. ústředního vytápění a vytvoření prostoru pro nové 
bezbariérové WC a místnosti pro kočárky a přebalování dětí. Celý prostor nové vstupní haly 
bude nově zastřešen a budou osazeny automatické dveře s elektrickým pohonem a 
ovládáním a další stavební práce. Předpokládaná výše plnění veřejné zakázky je 2.365.000 
Kč bez DPH (2.861.867 Kč včetně DPH), termín realizace je stanoven do listopadu 2021. Na 
stavební práce je z rozpočtu ministerstva zdravotnictví přidělena dotace ve výši 80 % z 
uznatelných nákladů, tj. max. 2.289.400 Kč. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje vyhlásit VZ malého rozsahu zadanou v souladu se směrnicí města Český 
Brod o zadávání zakázek malého rozsahu. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Dotace bude příjmem rozpočtu stejně jako výdaje až do výše dotace (předpoklad 2.289.400 
Kč), spoluúčast k získané dotaci bude hrazena z fondu nemocnice v roce 2021 (předpoklad 
572.467 Kč). Ceny budou upřesněny po vysoutěžení.  
  
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 5.1.1. Zajistit bezbariérovost zdravotnických zařízení. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
VZ je v souladu 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. 184/2021 
Rada města 
 
 
I.      vyhlašuje 
 
   veřejnou zakázku malého rozsahu "Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém 
Brodě". Výzva k podání nabídky je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      jmenuje 
 
   hodnotící komisi výše uvedené veřejné zakázky ve složení:  
Bc. Jakub Nekolný, starosta města, 
Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí OR, 
Ing. Eva Heribanová, investiční technik OR, 
Ing. Šárka Jedličková, vedoucí FO, 
Lenka Farkasová, projektový manažer OR. 
  
Náhradníci:   
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Ing. Petr Čermák, investiční technik OR, 
Mgr. Tomáš Klinecký, místostarosta města, 
Martina Jelínková, pracovník FO, 
Ing. Lucie Tlamichová, investiční technik OR. 
  
 
 
III.      pověřuje 
 
   odbor rozvoje nezbytným upřesněním zadání veřejné zakázky a zajištěním případných 
dodatečných informací k výše uvedené veřejné zakázce. 
  
 
17. Vyhlášení VZ "Obnova předbraní Kouřimské brány v Českém Brodě" 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Zastupitelstvo města přidělilo z dotace MK ČR na obnovu předbraní Kouřimské brány částku 
717.084 Kč. Obnova spočívá v odstranění omítky v restaurátorském režimu, dočištění 
tlakovou vodou, proškrabání spár a nanesení jednovrstvé ketlované omítky s vápenným 
pačokem, zajištění odtoku dešťové vody oplechováním a instalací odvodňovacího žlabu, 
úpravě kamene paty zdi, lokální opravě erbu a jeho konzervace. Předpokládaná výše plnění 
veřejné zakázky je 879.000 Kč bez DPH (1.063.590 Kč včetně DPH), termín realizace je 
stanoven do listopadu 2021. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje vyhlásit VZ malého rozsahu zadanou v souladu se směrnicí města Český 
Brod o zadávání zakázek malého rozsahu. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Dotace bude příjmem rozpočtu stejně jako výdaje až do výše dotace (717.084 Kč), 
spoluúčast k získané dotaci bude hrazena z rozpočtu města 2021 (předpoklad 346.506 Kč). 
Ceny budou upřesněny po vysoutěžení.  
  
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 Obnova kulturních památek v MPZ Český Brod je v souladu s aktualizovaným strategickým 
plánem města Český Brod do roku 2022, klíčovou oblastí 7: Cestovní ruch a památky, 
strategickými cíli 7-II. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
VZ je v souladu 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. 185/2021 
Rada města 
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I.      vyhlašuje 
 
   veřejnou zakázku malého rozsahu "Obnova předbraní Kouřimské brány v Českém Brodě". 
Výzva k podání nabídky je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      jmenuje 
 
   hodnotící komisi výše uvedené veřejné zakázky ve složení:  
Bc. Jakub Nekolný, starosta města, 
Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí OR, 
Petr Kostkan, investiční technik OR, 
Ing. Šárka Jedličková, vedoucí FO, 
Lenka Farkasová, projektový manažer OR. 
  
Náhradníci:   
Ing. Petr Čermák, investiční technik OR, 
Mgr. Tomáš Klinecký, místostarosta města, 
Martina Jelínková, pracovník FO, 
Ing. Lucie Tlamichová, investiční technik OR. 
  
 
 
III.      pověřuje 
 
   odbor rozvoje nezbytným upřesněním zadání veřejné zakázky a zajištěním případných 
dodatečných informací k výše uvedené veřejné zakázce. 
 
18. Prodej lesního stroje Grejdr Hercules 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
RM na svém řádném jednání dne 7. 4. 2021 vyhlásila svým usnesením č. 135/2021 záměr 
na prodej lesního stroje Grejdr Hercules. Jedná se o polonesenou radlici pořízenou v roce 
2011, původní cena 167.306 Kč - viz evidenční karty majetku. Stroj byl pořízen v rámci 
dotace SZIF, bohužel je vzhledem k terénu městských lesů pro potřeby MěL nevhodný. 
Poslední záměr byl zveřejněn dne 18. 11. 2020 bez zájemců. MěL navrhují snížit minimální 
nabídkovou cenu za Grejdr na 120.000 Kč, ceny byly zjištěny kvalifikovaným odhadem 
porovnáním prodejních cen na bazarech obdobných pracovních strojů pracovníky MěL. RM 
již záměr na prodej Grejdru vyhlásila 4x, a to za cenu 150.000 Kč a následně za 125.000 Kč, 
odkup se ale neuskutečnil, jedná se o velmi specifický lesní stroj.  
Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce dne 9. 4. 2021 a bude sejmut 27. 4. 2021. 
Nabídky je možno podávat do 26. 4. 2021 do 11 hodin. Dosud byla a podatelně města 
evidována jedna nabídka s č. j. MUCB 19947/2021. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM zhodnotit nabídku a v případě, že je vyhovující souhlasit s uzavřením 
kupní smlouvy. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výnos z prodej bude příjmem na hospodářském středisku MěL. 
 
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 jediná došlá nabídka s nabízenou kupní cenou 120.000,-Kč vč. 
DPH. 
 
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. 186/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s nabídkou č. j. MUCB 19947/2021, zájemce paní Jany Černohorské, Velká 36, 362 63 
Kamýk nad Vltavou, na koupi lesního stroje Grejdr Hercules a souhlasí s uzavřením kupní 
smlouvy mezi městem Český Brod a paní Janou Černohorskou, Velká 36, 362 63 Kamýk 
nad Vltavou, za cenu 120.000,- Kč vč. DPH. Kupní smlouva je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
 
19. Odpadové družstvo Polabí - smlouva s AK 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V návaznosti na smlouvu o poskytování služeb při založení odpadového družstva 
schválenou usnesením rady č. 157/2021 ze dne 7. 4. 2021 předkládáme jako další krok 
smlouvu s advokátní kanceláří, jejíž služby budou využity pro právní administraci a formulaci 
dokumentů souvisejících se vznikem družstva. 
 
Konkrétně se jedná zejména o tyto právní služby: 
a) příprava stanov družstva, včetně projednání jednotlivých variant s klientem (počet členů 
představenstva, otázka zřízení a kompetence kontrolní komise, hlasovací mechanismy u 
schvalování jednotlivých agend, výše členských vkladů a způsob jejich splacení, podíly a 
jejich převoditelnost, včetně případných omezení), konkretizace předmětu podnikání, resp. 
činnosti družstva a asistence s kompletací a přípravou podkladů, ohlášení živnosti; 
b) konzultace a zapracování způsobu přistoupení x vystoupení jednotlivých členů družstva; 
c) konzultační pomoc se splacením základních členských vkladů zakládajícími členy; 
d) příprava plných mocí, souhlasů a prohlášení pro volbu a zápis členů orgánů družstva do 
veřejného rejstříku, zajištění služeb notáře a založení družstva bez ustavující schůze; 
e) příprava veškeré související dokumentace, zejména zápisů o rozhodnutích a příloh k nim; 
f) příprava návrhů nezbytných usnesení zastupitelstva a rady zakladatelských měst a obcí 
(schválení záměru založení a textu stanov družstva, nominace a volba členů orgánů 
družstva, úhrada základního členského vkladu), příprava pověření starostů či jiných zástupců 
pro celé volební období (účast a hlasování na členské schůzi); 
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g) účast na jednáních s Klientem (s ohledem na aktuální situaci zejm. formou dálkových 
telekonferencí) a komunikace s Klientem v rozsahu do 15 hodin, projednání nezbytných 
záležitostí; 
h) příprava podkladových dokumentů pro zápis a zajištění zápisu družstva do veřejného 
rejstříku; 
i) registrace družstva k dani z příjmů u místně příslušného finančního úřadu. 
 
Tato smlouva byla již částí zúčastněných obcí také schválena (Nymburk, Poříčany, ...) a tvoří 
přílohu tohoto materiálu. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Cena plnění ze smlouvy činí 180.000,-Kč bez DPH a bez hotových výdajů. Tato bude 
hrazena z prostředků vzniklého družstva. V případě nemožnosti realizace úhrady ze strany 
družstva bude částka v rozsahu 18,9 % hrazena ze strany města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
Bc. Nekolný shrnul 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. 187/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb souvisejících se založením 
odpadového družstva mezi městy Nymburk, Poděbrady, Český Brod, Pečky, obcemi 
Poříčany a Radim na straně jedné a advokátní kanceláří Kaplan & Nohejl, advokátní 
kancelář s.r.o., IČO: 03235858, se sídlem Opletalova 1525/39, 110 00  Praha 1, na straně 
druhé. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
20. Osobnost města Český Brod 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Předkládáme zápis kulturní komise včetně hlasování o nominacích a nominace/žádosti 
ocenění Osobnost města Český Brod 2021. 
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2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Kulturní komise doporučuje radě města Český Brod udělit ocenění Osobnost města Český 
Brod paní MUDr. Evě Štěpánové, Evě Fialové, MUDr. Aleně Vostřezové (i.m.), panu 
Renému Trinklovi (i.m) a Miroslavu Šedivému.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Potřebné finance závisí na počtu udělených ocenění, o kterých RM rozhodne. Na jednoho 
oceněného se počítají náklady cca 1.500 Kč na zakoupení plakety, dárkové kazety a 
drobného občerstvení. K předání ocenění by mělo dojít na slavnostním setkání, které se 
uskuteční s ohledem na aktuální vládní opatření a pořadatelské možnosti.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
STRATEGIE KLÍČOVÝCH OBLASTÍ ROZVOJE MĚSTA: KO 10 Rekreace, sport, kultura, 
aktivity volného času. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není předmětem předloženého bodu. 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Mgr. Janík poznamenal, že jeden z navržených kandidátů již toto ocenění v minulosti 
obdržel, tudíž by bylo pro opakovanou nominaci vyřadit. 
Bc. Nekolný reagoval s tím, že jako vzdání holdu této osobnosti lze uvažovat např. 
pojmenování ulice. 
K tomuto se připojil i Ing. Ulík, který dále navrhnul zveřejnění držitelů ocenění a případně 
stručného medailonku na webu města – ÚKOL pro kancelář vedení včetně kontaktování 
navrhovatelů a vysvětlení vyřazení jejich kandidáta. 
Bc. Nekolný tedy formuloval upravený návrh s vyřazením opakovaného udělení. 
 
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. 188/2021 
Rada města 
 
 
I.      vyhlašuje 
 
   Osobností města Český Brod:  
MUDr. Evu Štěpánovou, za celoživotní práci zubní lékařky,  
paní Evu Fialovou, dlouholetou zaměstnankyni příspěvkové organizace města ANNA 
ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory,  
pana Miroslava Šedivého, dlouholetého zaměstnance Technických služeb Český Brod a  
MUDr. Alenu Vostřezovou, in memoriam, za celoživotní práci dětské lékařky.  
  
 
21. Jmenování členů hodnotící komise Programu podpory aktivit v sociální oblasti 
2021 
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1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V návaznosti na usnesení zastupitelstva města Český Brod č. 16/2020 ze dne 22. 1. 2020 
byla dne 2. 2. 2021 vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotaci na rok 2021 v rámci 
Programu podpory aktivit v sociální oblasti. Z rozpočtu města Český Brod, který byl schválen 
zastupitelstvem města č. 3/2021 ze dne 10. 2. 2021, se čerpá výše přidělených finančních 
prostředků, což je 700.000 Kč.   
V souladu s bodem 6.2. Programu jmenuje hodnotící komisi rada města. Komise hodnotí 
žádosti o dotaci v souladu s kritérii uvedenými v Programu a navrhuje výši dotací, které 
následně schvaluje RM a ZM. Současně komise vykonává roli kontrolního orgánu dle bodu 
7. Závěry komise pro schvalující orgány mají pouze doporučující charakter. Do výběrové 
komise pro rok 2021, která bude hodnotit všechny vyhlášené výzvy k Programu, navrhujeme 
následující členy z řad pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb, zástupců 
příspěvkových organizací, města a rady města: 
Tomáš Charvát, radní, ředitel Základní umělecké školy Český Brod - předseda komise 
Ing. Lucie Hovorková, zastupitelka, ředitelka ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory - 
členka komise  
Ing. Lucie Tlamichová, odbor rozvoje MěÚ Český Brod, projektová manažerka - členka 
komise 
Ing. Miloslava Tůmová, vedoucí oddělení kancelář vedení města a vnitřní auditorka - členka 
komise   
Mgr. Bc. Jana Tůmová, odbor sociálních věcí a školství MěÚ Český Brod, koordinátorka 
komunitního plánování - členka komise  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Jmenování členů komise je v kompetenci RM. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Z rozpočtu města Český Brod, který byl schválen zastupitelstvem města č. 3/2021 ze dne 10. 
2. 2021, se čerpá výše finančních prostředků. V rozpočtu je vyčleněna částka 700.000 Kč na 
tento dotační program. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Vazba na Strategický plán města Český Brod - KO 5 - Zdravotnictví a sociální služby, vazba 
na Komunitní plán sociálních služeb pro období 2020-2024 a prováděcí dokument: Akční 
plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v sociální oblasti pro správní obvod ORP 
Český Brod na období 2020-2021. 
 
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. 
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. 189/2021 
Rada města 
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I.      jmenuje 
 
   hodnotící komisi Programu podpory aktivit v sociální oblasti pro r. 2021 ve složení:  
 
Tomáš Charvát, radní, ředitel Základní umělecké školy Český Brod - předseda komise 
Ing. Lucie Hovorková, zastupitelka, ředitelka ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory - 
členka komise  
Ing. Lucie Tlamichová, odbor rozvoje MěÚ Český Brod, projektová manažerka - členka 
komise 
Ing. Miloslava Tůmová vedoucí oddělení kancelář vedení města a vnitřní auditorka - členka 
komise  
Mgr. Bc. Jana Tůmová, odbor sociálních věcí a školství MěÚ Český Brod, koordinátorka 
komunitního plánování - členka komise  
 
22. Navýšení kapacity žáků na ZŠ Tyršova 68 a ZŠ Žitomířská 885, Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
ZŠ Tyršova a ZŠ Žitomířská bude žádat s účinností od 1. 9. 2021 na MŠMT prostřednictvím 
Krajského úřadu Středočeského kraje o navýšení kapacity školy. U ZŠ Tyršova se jedná o 
navýšení kapacity z 580 žáků na 600 žáků a u ZŠ Žitomířská o navýšení ze 660 žáků na 690 
žáků. Přílohou žádosti je stanovisko Krajské hygienické stanice a mj. také souhlas rady 
města ve funkci zřizovatele školy s tímto navýšením kapacity.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OSVŠ doporučuje souhlasit s předloženým bodem. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Budou řešeny v rámci rozpočtu příspěvkové organizace. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Je v souladu s klíčovou oblastí 8, specifický cíl 8.2.1, Zajistit prostory a jejich kapacitu pro 
školní vzdělávání. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Nesouvisí. 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Bc. Nekolný doplnil, že navrhovaný materiál je pouze dílčím krokem odůvodněným zejména 
tlakem okolních obcí na školské kapacity. Další postupem bude podání žádosti o dotaci na 
novou školu. 
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. 190/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
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   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Tyršova 68, 
okres Kolín, IČO: 46383514, s navýšením kapacity žáků z 580 na 600 v souvislosti s žádostí 
o změnu údajů v rejstříku škol a školských zařízení.  
  
 
 
II.      souhlasí 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, 
okres Kolín, IČO: 46383506, s navýšením kapacity žáků z 660 na 690 v souvislosti s žádostí 
o změnu údajů v rejstříku škol a školských zařízení. 
 
23. Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ky MŠ Český Brod - 
Liblice, Lstibořská 183 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Usnesením č. 215/2020 ze dne 20. 5. 2020 Rada města Český Brod vzala na vědomí vzdání 
se pracovního místa ředitelky Mateřské školy Český Brod - Liblice, Lstibořská 183, Mgr. Jitky 
Majerové. Zároveň pověřila paní Martinu Mihálovou, DiS. vedením této příspěvkové 
organizace. V současné době vznikla potřeba vyhlášení konkurzního řízení na místo 
ředitele/ky školy, které je v kompetenci rady města. 
Po vyhlášení konkurzního řízení bude Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru 
školství a České školní inspekci zaslána žádost o určení člena konkurzní komise. 
Konkurzní řízení upravuje vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a 
konkursních komisích ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb. ze dne 1. 5. 2019. 
 
Návrh harmonogramu: 
- RM 28. 4. - usnesení o vyhlášení konkurzního řízení 
- vyvěšení 29. 4. - lhůta do 31. 5. 
- RM 12. 5. - jmenování konkurzní komise  
- 1. jednání komise - nejdříve 1. 6. 
- pozvánka uchazečům 2. 6. 
- 2. jednání komise - nejdříve 15. 6. (14 dnů po odeslání pozvánky) 
- RM 23. 6. - jmenování ředitele 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
S ohledem na výše uvedené je nutné vyhlášení konkurzního řízení radou města. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nerelevantní. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Nerelevantní. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Nerelevantní. 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy. 
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. 191/2021 
Rada města 
 
 
I.      vyhlašuje 
 
   konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola 
Český Brod - Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín. 
 
24. Informace o postupu prací v areálu bývalého koupaliště 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Usnesením zastupitelstva č. 14/2020 ze dne 22. 1. 2020 byl zastupitelstvem vysloven 
souhlas s odstraněním staveb bývalého koupaliště. Usnesením zastupitelstva č. 13/2020 ze 
dne 22. 1. 2020 byl vysloven souhlas se zpracováním studie veřejného sportoviště v 
prostorách bývalého koupaliště a usnesením č. 66/2020 ze dne 13. 5. 2020 byl 
zastupitelstvem vysloven souhlas se zpracování urbanistické studie využití pro celý areál 
Kutilka - na pozemcích TJ Slavoj, města a soukromých vlastníků pro potřeby budoucí 
cyklostezky a došlo ke jmenování komise pro zadání studie. Studie, s výjimkou studie 
parkování a studie stezky kolem areálu zatím zpracována nebyla, neboť na jednání pracovní 
komise nebyla dosažena shoda na jejím zadání a na rozvržení jednotlivých aktivit v areálu, 
kompletní náplní prostoru koupaliště a dalších záležitostech včetně správy, údržby apod. 
Pracovní skupina se doposud sešla dvakrát. Z jednání a závěrů komise vyplynulo, že je 
možné provést alespoň demolici staveb a rekultivaci prostoru bývalého koupaliště pro jeho 
bezpečné využití.         
Na základě pokynu vedení města zahájily Technické služby Český Brod v únoru tohoto roku 
práce na sanaci prostoru bazénu bývalého koupaliště. Tento areál je ve vlastnictví města 
Český Brod (viz dále). Akci po provedeném poptávkovém řízení realizuje společnost M&M 
buildservis s.r.o., a to na základě smlouvy o dílo ze dne 5. 2. 2021. Předmětem smlouvy je 
demolice bazénu dle cenové nabídky ze dne 29. 1. 2021 v rozsahu demolice bazénové vany, 
rozdrcení materiálu a zavezení výkopovou zeminou a kamením, vše za cenu 485.000 Kč bez 
DPH. Předmětem nabídky nebyla celková úprava povrchu ani zahradnické úpravy včetně 
vysetí trávníku nebo vyspádování travnaté plochy. V současné době probíhají dokončovací 
práce na této akci. 
V rámci smlouvy a cenové nabídky není řešena otázka finálního povrchu areálu po demolici 
bazénu.  
Existují tři varianty konečné fáze úpravy povrchu a zatravnění koupaliště: 
1) v rámci platné smlouvy - demolice, zavezení a zhutnění do původní výšky terénu,  
2) možnost terén nad původním bazénem zavézt do úrovně okolního terénu a rozhrnout 
zeminu nakladačem, zasít trávu. Navýšení ceny je 70.000 bez DPH, 
3) možnost rozhrnutí a srovnání plochy vegetační vrstvou, která je již v jedné třetině plochy 
navezena včetně návozu cca 100 tun písku. Navýšení ceny cca 150.000,- bez DPH. V takto 
vyčíslené ceně je písek v objemu cca 100 tun, speciální dozer s nivelací na přesné výšky, 
celková úprava před setím, zasetí, hnojení, hutnění a zalévání.  
Je navrženo rozhodnout o jedné z uvedených variant úpravy prostoru. V případě 
odsouhlasení jedné z variant je dále navrženo uložit finančnímu odboru zapracování do 
návrhu rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2021. 
S aktuálními úpravami pozemku úzce souvisí otázka budoucího vlastnictví, využití a správy. 
V minulosti byla (například na jednání rady města dne 4. 4. 2018) projednávána myšlenka 
směny pozemku koupaliště ve vlastnictví města Český Brod za pozemek tzv. horního hřiště 
ve vlastnictví T. J. Slavoj Český Brod. Ta by umožnila scelení areálu kutilky v rukou 
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sportovního klubu a scelení areálu Základní školy Žitomířská a pozemku tzv. horního hřiště, 
na který navazuje areál Chanosky v majetku města. V minulosti tato myšlenka narážela 
například na problém existence zátěže v podobě nefunkčního bazénu, který dle stanoviska 
T. J. Slavoj Český Brod ponižoval hodnotu pozemku koupaliště. Dalším faktorem byl záměr 
vybudování druhé sportovní haly v ulici Na Vyhlídce. 
S ohledem na rozhodování o budoucnosti areálu předkladatel navrhuje oslovení T. J. Slavoj 
Český Brod městem Český Brod s výzvou k realizaci směny, případně sdělení zda a za 
jakých konkrétních podmínek by byl tento spolek připraven směnu obou pozemkových celků 
realizovat. Předkladatel považuje sjednocení vlastnictví obou areálů pod jedním vlastníkem 
(město, T. J. Slavoj) za nejvíce perspektivní uspořádání.  
 
Majetkové poměry v obou areálech jsou v současné době následující. 
A) Město Český Brod je vlastníkem pozemků areálu koupaliště: 
523/3 ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 147 m2 

523/4 ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 24 m2 

604/3 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 3.781 m2 

604/5 vodní plocha, vodní nádrž umělá, o výměře 1.499 m 2 

2093 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 97 m2 

2094 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 23 m2 

2095 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 94 m2, 
celkem 5.665 m2. 
B) Město Český Brod a TJ Slavoj Český Brod, z. s. ,jsou spoluvlastníky v podílu 1/2 
pozemku (cesta u koupaliště): KN p. č. 521/25 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
640 m2. 
C) T. J. Slavoj Český Brod, z. s., je vlastníkem pozemku (hřiště u horní školy): KN p. č. 996/5 
ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 7.136 m2. 
  
Město Český Brod a TJ Slavoj Český Brod, z. s., si v r. 2017 nechali zpracovat znalecké 
posudky podle vyhláškové ceny, cena obvyklá/tržní nelze dle závěru z roku 2018 u pozemku 
hřiště stanovit. 
Dále byl tehdy vyhotoven ceník demolice, který odhadoval náklady na tuto demolici na 
částku 5,2 mil. Kč. 
Tehdejší posudky zahrnují stavbu bazénu. 
Cena vyhlášková areálu koupaliště dle znaleckého posudku č. 3727-91/2017 od Jiřího 
Šmejkala: areál koupaliště 2.532,244,10 Kč a pozemek v podílu 1/2 pozemku 112.131,80 Kč, 
cena celkem 2.644.376 Kč 
Cena vyhlášková hřiště horní školy dle znaleckého posudku č. 3727-91/2017 od Jiřího 
Šmejkala: 2.536.848 Kč. 
Předpokládáme následné podrobné projednání podmínek. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuji schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Dopady na rozpočet města se odvíjí od vybrané varianty úprav.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Klíčová oblast 10: Rekreace, sport a aktivity volného času  
Specifický cíl 10.1.2 Rekonstruovat a udržovat sportovní, kulturní a další zařízení vč. 
vybavení dle doporučení auditu.  
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní. 
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Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy s tím, že v podrobnostech se 
odvolal na jednání radních ze dne 26. 4. 2021. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer se pozastavil nad třetí odrážkou usnesení, měl za to, že ve vztahu k ní byl zadán 
úkol. 
V návaznosti na to Mgr. Janík navrhnul vypuštění této části usnesení a vytvoření úkolu, z 
jehož výstupu by následně byl vytvořen bod do rady nebo zastupitelstva. 
JUDr. Marková upozornila na skutečnost, že plánovaná nová škola nebude v majetku města, 
ale svazku, jehož bude město členem. Jakékoliv prohlášení v tomto směru ze strany města 
tak nebude relevantní. 
Ing. Ulík se přiklonil k rozdělenému hlasování o jednotlivých částech usnesení. 
Následně byl formulován ÚKOL pro vedení pokračovat v jednání ve smyslu odrážky číslo 3 
návrhu usnesení. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení s tím, že o jednotlivých bodech bylo hlasováno samostatně. 
 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 192/2021 
 
Rada města 
 
 
I.      bere na vědomí 
 
   informaci o demolici stavby bazénu v areálu bývalého koupaliště v Českém Brodě. 
  
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 192/2021 
 
Rada města 
 
 
II.      souhlasí 
 
   s realizací terénních a vegetačních úprav úprav prostoru bývalého koupaliště ve variantě č. 
3 dle specifikace ze dne 26. 4. 2021.  
  
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 192/2021 
 
Rada města 
 
 
III.      pověřuje 
 



 

 32 

   vedení města oslovit TJ Slavoj Český Brod, z. s., IČO 00663191, s návrhem na směnu 
pozemků v obci a k. ú. Český Brod, a to na směnu pozemků v areálu koupaliště KN p. č. 
523/3 ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 147 m2, KN p. č. 523/4 ostatní plocha, 
manipulační plocha, o výměře 24 m2, KN p. č. 604/3 ostatní plocha, sportoviště a rekreační 
plocha, o výměře 3.781 m2, KN p. č. 604/5 vodní plocha, vodní nádrž umělá, o výměře 1.499 
m2, KN p. č. 2093 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 97 m2, 2094 ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 23 m2,KN p. č. 2095 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 94 m2, pozemek 
KN p. č. 521/25 o výměře 640 m2 v podílu 1/2 pozemku, které jsou ve vlastnictví města 
Český Brod, za pozemek KN p. č. 996/5 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o 
výměře 7.136 m2 , který je ve vlastnictví TJ Slavoj Český Brod, z. s., Komenského 516, 282 
01 Český Brod, IČO: 00663191. Rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků bude bez 
finančního vyrovnání. 
 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 192/2021 
 
Rada města 
 
 
IV.      ukládá 
 
   finančnímu odboru městského úřadu zapracovat do návrhu rozpočtového opatření č. 2 
rozpočtu města na rok 2021 navýšení položky příspěvku zřizovatele pro Technické služby 
Český Brod o částku 200.000,- Kč.   
 
25. Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu ze dne 14. 4. 
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  
 
 
 
 
Na základě poznámky Mgr. Janíka byla krátce diskutována otázka re-use centra. 
 
 
 
 
Obecná rozprava 

Ing. Majer se dotázal stran možného snížení nájemného ve vztahu k jednání se školami a 
postupu ve věci. 

Bc. Nekolný uvedl, že ředitel Mgr. Slavík požadavek v zásadě akceptuje a aktuálně čeká na 
doplňující informace. 
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Ing. Majer dále otevřel problematiku parkování na náměstí s tím, že přes předchozí shodu v 
omezení parkování pro potřeby MěÚ má dojem, že tato není akceptována. 
Mgr. Klinecký uvedl, že toto opětovně zdůrazní na poradě s vedoucími odborů. V plánu je 
vytvoření parkovacích karet vázaných na SPZ. 
 
Ing. Ulík se poté věnoval otázce pozemků v Liblicích. Uvítal by koncepci jejich využití. V 
úvahu podle něj přicházejí varianty vlastního developmentu, případně tendru apod. 
Bc. Nekolný reagoval s tím, že problémem zůstává kapacita čističky odpadních vod. 
Ing. Majer se vyjádřil v tom smyslu, že nepovažuje vlastní development za vhodné řešení. 
S tím vyjádřila souhlas i JUDr. Marková. 
 
Dále byla diskutována témata: 
- přístavby ZŠ Žitomířská, 
- výpůjčky horního hřiště, 
- nové podoby posvícení, 
- vyloučení ze zadávacího řízení na nový vodojem a rekonstrukci stávajícího, 
- odlehčovací komory a kořenové čističky odpadních vod, 
- skate parku a pump tracku. 
 
Vzhledem k tomu, že ze strany radních nebyly vzneseny další náměty a připomínky, pan 
starosta poděkoval zúčastněným za jednání a ukončil je. 

 

Konec 19:29 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakub Nekolný  Tomáš Charvát 

starosta města ověřovatel zápisu 
 


