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Město Český Brod 
Zápis 

26. řádné schůze rady města, konané dne 
10. září 2021 v 08:00 hod. 

v kanceláři starosty 
 
Přítomni: Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Mgr. Pavel 
Janík, Ing. Filip Ulík 
 
Omluveni: Ing. Milan Majer 
 
Přítomni přizvaní: Ing. Aleš Kašpar - tajemník MěÚ 
 
Předsedající: Jakub Nekolný 
 
Zapsal: Petronela Matějková 
 
Příloha zápisu: Usnesení rady města č. 400/2021 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Tomáš Klinecký 
 
Zahájení (08:00 hod) – pan starosta Bc. Jakub Nekolný zahájil 26. řádnou schůzi RM 
a přivítal přítomné členy RM. Jednání proběhlo prezenčně v kanceláři starosty s tím, 
že z důvodu urychleného svolání bylo radnímu Janíkovi umožněno se schůze 
účastnit distančně prostřednictvím Skype. 
Pan starosta konstatoval, že je přítomno šest radních, tudíž je zasedání 
usnášeníschopné. Omluven z dnešního jednání je Ing. Majer. 
 
Bc. Nekolný se dotázal radních, zda má někdo připomínky k dnešnímu programu, na 
kterém je předloženo pouze jeden bod. 
Radní k programu výhrady neměli. 
 
Pan starosta ukončil diskusi k programu. Nechal hlasovat o předloženém programu 
jednání. 
 
Schválení předloženého programu jednání. 
Schváleno  Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Jmenování ověřovatele zápisu – ověřovatelem dnešního zápisu je Mgr. Klinecký. 
Schváleno  Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  
 
Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelem dnešního zápisu je Š. Korenec. 
 
 
Program pro - 26. řádné jednání rady města 
 
 
1. Pronájem pozemků v obci a k. ú. Český Brod (J. T.) 
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1. Pronájem pozemků v obci a k. ú. Český Brod (J. T.) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V areálu bývalého ZZN budou od 12. 9. do 20. 9. umístěny a provozovány atrakce 
paní Třískové. Z tohoto důvodu je nutné uzavřít smlouvu o nájmu pozemku na 
krátkodobý pronájem. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje radě města souhlasit s uzavřením smlouvy o nájmu 
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 panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký shrnul informaci k bodu dle důvodové zprávy a doplnil, že předloženou 
smlouvu je nutno uzavřít z důvodu změny prostor, v nichž se akce pořádá. 
Bc. Nekolný dále uvedl, že v minulosti bylo užívání řešeno záborem, v areálu ZZN je 
však nutno prostřednictvím nájmu. 
Mgr. Janík se dotázal, zda materiál byl konzultován s právničkou města a dále na 
odlišný režim od pořádání českobrodského hudebního festivalu. 
Mgr. Klinecký reagoval s tím, že materiál byl s JUDr. Markovou konzultován. 
Bc. Nekolný k druhému dotazu odpověděl, že tato akce má odlišný režim, neboť u 
zmíněného festivalu bylo město spolupořadatelem. 
V následné diskusi byl ujasněn režim úhrad (nájemné, zálohy na energie). 
 
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. 400/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku týkající se nájmu pozemků p. č. 172/3, st. 
560, st. 561, st. 437, st. 1524 a 169, vše v obci a k. ú. Český Brod, s Jiřinou 
Třískovou, IČO 10158677. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
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II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
 
 
 
 
 
 
Jakub Nekolný  Tomáš Klinecký 

starosta města ověřovatel zápisu 
 


