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 Usnesení rady města ze dne 24. 11. 2021 

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn 
 

z 33. řádné schůze rady města, která se konala ve středu 24. 11. 2021 od 17:00 hod 
v: Sál v přízemí IC v čp. 1 

 
526/2021 Přesun schváleného bodu č. 15 ze změny č. 4 ÚP města Český Brod, 
do změny č. 3 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s přesunem schváleného bodu č. 15 ze změny č. 4 
územního plánu města Český Brod, do změny č. 3 pořizované zkráceným postupem. 
 
527/2021 Obecně závazná vyhláška města č. 11/2021, o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod vydat obecně závaznou vyhlášku č. 11/2021, o 
stanovení obecního systému odpadového hospodářství ve znění, které je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
528/2021 Doporučení schválení rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu 2021 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města na rok 2021 
ve znění, které je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
529/2021 Doporučení schválení dodatků smluv na dopravní obslužnost pro 
období od 1. 8. 2021 
 
Rada města 
 
I) doporučuje 
zastupitelstvu města schválit dodatek č. 14 na linku 426, č. 13 na linku 491 a č. 13 na 
linku 659 ke smlouvám na dopravní obslužnost na rok 2021 mezi ČSAD Polkost 
s.r.o., IČO: 46351973 a městem Český Brod, ve znění příloh, které jsou přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II) doporučuje 
zastupitelstvu města schválit dodatek č. 14 na linku 426, č. 14 na linku 491 a č. 13 na 
linku 662 ke smlouvám na dopravní obslužnost na rok 2021 mezi společností 
Okresní autobusová doprava Kolín, s. r. o., IČO: 25095251 a městem Český Brod, 
ve znění příloh, které jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
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III) doporučuje 
zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše 
uvedených dodatků. 
 
530/2021 Doporučení schválení ceníku pro svoz odpadu pro podnikatele na rok 
2022 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města schválit ceník pro svoz odpadu pro podnikatele pro město 
Český Brod na rok 2022 ve znění, které je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
 
531/2021 Nájemní smlouva na byt č. 5, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod 
 
Rada města 
 
I) souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 5, nám. Arnošta z Pardubic 25, Český Brod, 
za nájemné ve výši 9.500 Kč/měsíčně bez záloh na služby, na dobu určitou dva roky, 
tj. od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023, se Štěpánem Korencem. 
 
II) pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené nájemní smlouvy. 
 
532/2021 Doporučení vydání OZV o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství na rok 2022 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 10/2021, o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění, které je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení.  
 
533/2021 ANNA ČESKÝ BROD - nákup mobilního sprchového systému 
 
Rada města 
 
souhlasí 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby 
pro seniory, IČO: 00873713, s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu 
organizace v maximální výši 212 774,- Kč včetně DPH, na zakoupení mobilního 
sprchového systému RUBY. 
 
534/2021 CVIK - souhlas se změnou závazných ukazatelů r. 2021 
 
Rada města 
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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. 
 
535/2021 Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Žižkově a Komenského - 
Dodatek č.1 k SoD 
 
Rada města 
 
I) souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 202100127/OR ze dne 31. 5. 2021 s 
firmou AVE Kolín, s.r.o., Třídvorská1501, 282 02 Kolín 5, IČO: 25148117, DIČ: 
CZ25148117, na akci "Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Žižkova a 
Komenského v Českém Brodě". Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
 
II) pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 1. 
 
536/2021 Smlouva o výpůjčce movitého majetku - ZŠ Žitomířská 
 
Rada města 
 
I) souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi městem Český Brod a 
Základní školou Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín, 282 01 Český Brod, IČO: 
46383506. Návrh smlouvy o výpůjčce je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II) pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
537/2021 Smlouva o výpůjčce movitého majetku - Základní škola a Základní 
praktická škola 
 
Rada města 
 
I) souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi městem Český Brod a 
Základní školou a Praktickou škola, Český Brod, Žitomířská 1359, IČO: 70829489. 
Návrh smlouvy o výpůjčce je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II) pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o výpůjčce. 
 
538/2021 Doporučení schválení maximální ceny za vodné a stočné na rok 2022 
 
Rada města 
 
doporučuje 
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zastupitelstvu města schválit maximální cenu vodného ve městě Český Brod na rok 
2022 ve výši 45,27 Kč bez DPH za 1 m3 a maximální cenu stočného ve výši 49,97 
Kč bez DPH za 1 m3. K uvedeným cenám bude připočtena DPH v zákonné výši. 
Kalkulace cen vodného a stočného jsou přílohami originálu zápisu tohoto usnesení. 
 
539/2021 Směna částí pozemků Klučovská ul. 
 
Rada města 
 
I) doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením smlouvy směnné týkající se směny části 
pozemku KN p. č. 722/6, dle geometrického plánu č. 2336-91/2021 vyhotoveného 
Ing. Milošem Němcem, o výměře 24 m2, která je ve vlastnictví společnosti Dvojčata 
ČB, s. r. o., IČO 05851297, za část pozemku KN p. č. 722/1 oddělenou 
geometrickým plánem č. 2336- 91/2021 vyhotoveným Ing. Milošem Němcem a 
označenou jako pozemek p. č. 722/9, o výměře 7 m2, která je ve vlastnictví města 
Český Brod. Všechny výše uvedené pozemky jsou v obci a k. ú. Český Brod.  
Smlouva bude podepsána po doručení originálu Prohlášení o částečném vzdání se 
zástavního práva k pozemku KN č. 722/6 o nové výměře. Rozdíl v hodnotách 
směňovaných pozemků bude bez finančního vyrovnání.  Návrh směnné smlouvy je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II) doporučuje 
zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše 
uvedené směnné smlouvy. 
 
540/2021 Záměr na prodej movitého majetku - pila kotoučová bubnová 
Quatromat SAT4-700 
 
Rada města vyhlašuje záměr: 
 
na prodej kotoučové bubnové pily Quatromat SAT4-700. Technické údaje: počet 
komor: 4, hmotnost: 700 kg, maximální průměr kruhového polene: 160 mm, 
maximální průměr půlkruhového polene: 270 mm, řezná délka: 250-500 mm, 
maximální počet polen za minutu: 27, pohon: elektromotorem, nebo přivodovou 
hřídelí traktoru, objem čerpadla: 11cm3, délka pásu: 5m, maximální výška pásu: 2,60 
m, rychlost pásu: plynule nastavitelná, délka x šířka x výška: 2680x1593x2307 mm, 
do provozu uvedeno 29. 7. 2016. Forma prodeje se určuje obálkovou metodou. 
Minimální nabídková cena je 200.000 Kč bez DPH, tj. 242.000 Kč vč. DPH. 
 
541/2021 Uzavření dodatků k pojistným smlouvám na pojištění majetku města a 
smlouvy o odpovědnosti 
 
Rada města 
 
I) souhlasí 
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s uzavřením dodatku č. 31 k pojistné smlouvě č. 2739300790, o pojištění majetku, 
mezi UNIQA pojišťovna, a. s., se sídlem Evropská 810/13, 160 00 Praha, IČO: 
49240480 a městem Český Brod. Znění dodatku je přílohou k originálu zápisu tohoto 
usnesení. 
 
II) souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 2739901968, o pojištění 
odpovědnost, mezi UNIQA pojišťovna, a. s., se sídlem Evropská 810/13, 160 00 
Praha, IČO: 49240480 a městem Český Brod. Znění dodatku je přílohou k originálu 
zápisu tohoto usnesení. 
 
III) pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpise výše uvedených dodatků k pojistným 
smlouvám. 
 
542/2021 Dodatek č. 1 k SoD 202100263/OR Obnova předbraní Kouřimské 
brány v Českém Brodě" 
 
I) souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 202100263/OR se společností 
Archkaso, spol. s r.o., IČO: 25311271, Zalešany 15, 280 02 Kolín. Dodatek snižuje 
cenu díla o částku 54.688,37 Kč včetně DPH. Návrh dodatku je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
 
II) pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
543/2021 Dodatek č. 1 k SoD 202100219/OR Město Český Brod - Bezbariérové 
úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brodě" 
 
Rada města 
 
I) souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 202100219/OR se společností MOZIS 
s.r.o., IČO: 28940083, Slezská 856/74, 130 00 Praha. Dodatek zvyšuje cenu díla o 
částku 90.869,35 Kč včetně DPH. Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
 
II) pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
544/2021 Dodatek č. 3 k SoD č.202000201 PD Okružní křižovatka Advisia s.r.o. 
 
Rada města 
 
I) souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č.202000201 se spol. ADVISIA s.r.o. 
IČO24668613 na zajištění projektové dokumentace okružní křižovatky ulic Jana 
Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a vjezdu do a technického areálu města, Český Brod. 
Návrh dodatku je přílohou materiálu k tomuto usnesení. 
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II) pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 3. 
 
545/2021 Dodatek č. 4 ke SoD č. objednatele 202000288/OR na VZ - 
Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími 
službami část 1 - Stavební úpravy objektu 
 
Rada města 
 
I) souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 4 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 termínu dokončení díla. Návrh dodatku č. 4 je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II) pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
546/2021 Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu SFPI na rok 2022 - II. 
etapa regenerace sídliště Jahodiště 
 
Rada města 
 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s realizací II. etapy projektu Regenerace sídliště 
Jahodiště Český Brod s názvem: Obnova a propojení vodovodního řadu na sídlišti 
Jahodiště v Českém Brodě. 
 
II. doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s dofinancováním II. etapy projektu Regenerace 
sídliště Jahodiště Český Brod s názvem Obnova a propojení vodovodního řadu na 
sídlišti Jahodiště v Českém Brodě, dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a 
v plné výši nákladů neuznatelných. 
 
III) souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Státního fondu podpory investic na II. etapu 
Regenerace sídliště Jahodiště v Českém Brodě za podmínky schválení investiční 
akce zastupitelstvem města. 
 
IV) doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s I. Aktualizací Projektu regenerace sídliště Jahodiště 
v Českém Brodě. 
 
547/2021 Dotace MMR- Štolmíř, ul. Za Rybníkem, oprava místní komunikace 
 
Rada města 
 
I) souhlasí 
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s podáním žádosti o dotaci do programu MMR -  117d8220A, Podpora obnovy 
místních komunikací na akci "Oprava místní komunikace, ul. Za Rybníkem" za 
podmínky schválení této investiční akce zastupitelstvem města. 
 
II) souhlasí 
s podpisem smlouvy o dílo se společností LKA s.r.o. se sídlem Jičínská 226/17, 130 
00 Praha 3 - Žižkov;  IČO:07735405, za podmínky schválení investiční akce 
zastupitelstvem města. Návrh smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
 
III) pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem žádosti o dotaci na akci "Oprava 
místní komunikace, ul. Za Rybníkem" za podmínky schválení této investiční akce 
zastupitelstvem města. 
 
IV) pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem smlouvy o dílo se společností LKA 
s.r.o. za podmínky schválení investiční akce zastupitelstvem města. 
 
548/2021 Informace o možnosti podání žádosti o dotaci z programu IROP - 
Bezpečnost prostřednictvím 8. výzvy MAS Pošembeří 
 
I) souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z programu IROP - Bezpečnost 01 prostřednictvím 8. 
výzvy MAS Pošembeří na rekonstrukci části chodníku v ulici Tyršova podél budovy 
sokolovny včetně rekonstrukce veřejného osvětlení. 
 
II) pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem žádostí o dotaci z programu IROP - 
Bezpečnost 01. 
 
549/2021 Revokace usnesení RM č.515/2021 ze dne 10. 11. 2021 - Stanovení 
výše pachtovného za pronájem vodohospodářského majetku pro rok 2022 
 
Rada města 
 
I) revokuje 
usnesení č. 515/2021 ze dne 10. 11. 2021 o výši pachtovného za užívání 
vodohospodářského majetku města Český Brod pro rok 2022. 
 
II) stanovuje 
částku pachtovného za užívání vodohospodářského majetku města Český Brod pro 
rok 2022 ve výši 12,708 mil. Kč. 
 
550/2021 Výběr dodavatele VZ "Zateplení budovy městského úřadu č.p. 56 v 
Českém Brodě" 
 
Rada města 
 
I) bere na vědomí 
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nabídky uchazečů podané ve veřejné zakázce "Zateplení budovy městského úřadu 
č. p. 56 v Českém Brodě": 
1. S com ENERGO s.r.o., IČO: 24761923, Františka Diviše 1534/, 104 00 Praha 10, 
nabídková cena 6.656.818,23 Kč včetně DPH, 
2. STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., IČO: 25968203, Ostřešany 320, 530 02 
Pardubice, nabídková cena 7.125.529,64 Kč včetně DPH, 
3. MOZIS s.r.o., IČO: 28940083, Slezská 856/74, 130 00 Praha 3, nabídková cena 
7.951.443,72 Kč včetně DPH, 
4. Jílek Stavby s.r.o., IČO: 4046331, V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice, nabídková 
cena 6.528.486,70 Kč včetně DPH, 
5. KWEKU s.r.o., IČO: 27640477, V Opletkách 985, 280 02 Kolín 4, nabídková cena 
8.324.800,- Kč včetně DPH, 
6. Miramid s.r.o., IČO: 24194506, Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5, nabídková 
cena 6.441.836,55 Kč včetně DPH, 
7. Fireo, s.r.o., IČO: 25470825, Česká 374, 463 12 Liberec, nabídková cena 
7.029.033,66 Kč včetně DPH, 
8. BFK service a.s., IČO: 27155153, Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky, 
nabídková cena 8.165.669,21 Kč včetně DPH, 
9. Václav Horák – stavební systémy, IČO: 48996327, Ke kovárně 349/17, 104 00 
Praha 10, nabídková cena 6.358.826,40 Kč včetně DPH, 
10. Prostav s.r.o., IČO: 25105914, Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady, 
nabídková cena 7.379.432 Kč včetně DPH, 
11. PAMA Poděbrady s.r.o., IČO: 27148301, Kouty 8, 290 01 Kouty, nabídková cena 
7.932.994,96 Kč včetně DPH. 
 
II) určuje 
vítězem veřejné zakázky "Zateplení budovy městského úřadu č. p. 56 v Českém 
Brodě" společnost Václav Horák – stavební systémy, IČO: 48996327, Ke kovárně 
349/17, 104 00 Praha 10. 
 
III) souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností Václav Horák – stavební systémy, IČO: 
48996327, Ke kovárně 349/17, 104 00 Praha 10. Návrh smlouvy o dílo je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
IV) pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
 
551/2021 Dotace MMR_ Rekonstrukce objektu staré radnice-čp. 1 
 
Rada města 
 
I) souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do programu MMR -  117d8220E, Rekonstrukce a 
přestavba veřejných budov na akci "Rekonstrukce objektu staré radnice-čp.1" za 
podmínky schválení investiční akce zastupitelstvem města. 
 
II) souhlasí 
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s podpisem smlouvy o dílo se společností LKA s.r.o. se sídlem Jičínská 226/17, 130 
00 Praha 3 - Žižkov;  IČO:07735405, za podmínky schválení investiční akce 
zastupitelstvem města. Návrh smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
 
III) pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem žádosti o dotaci na projekt 
"Rekonstrukce objektu staré radnice-čp.1" za podmínky schválení investiční akce 
zastupitelstvem města. 
 
IV) pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem smlouvy o dílo se společností LKA 
s.r.o, za podmínky schválení investiční akce zastupitelstvem města. 
 
552/2021 Odměny ředitelů příspěvkových organizací za rok 2021 
 
Rada města 
 
I) schvaluje 
ve funkci zřizovatele finanční odměny ředitelům příspěvkových organizací města: 
ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory, IČO 00873713, 
Centrum vzdělávání, informací a kultury, IČO 46390472, 
Mateřská škola Český Brod, Kollárova 71, okres Kolín, IČO 70997497, 
Mateřská škola Český Brod, Sokolská 1313, okres Kolín, IČO 48664421, 
Mateřská škola Český Brod - Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín, IČO 70997489, 
Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín, IČO 46383514, 
Technické služby Český Brod, IČO 00875180, 
Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín, IČO 46383506, 
a Školní jídelna Český Brod, IČO 09276599, 
za rok 2021 dle přílohy uložené u tajemníka MěÚ Český Brod. 
 
II) schvaluje 
platové výměry ředitelů příspěvkových organizací města: 
ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory, IČO 00873713, 
Centrum vzdělávání, informací a kultury, IČO 46390472, 
Mateřská škola Český Brod, Kollárova 71, okres Kolín, IČO 70997497, 
Mateřská škola Český Brod, Sokolská 1313, okres Kolín, IČO 48664421, 
Mateřská škola Český Brod - Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín, IČO 70997489, 
Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín, IČO 46383514, 
Technické služby Český Brod, IČO 00875180, 
Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín, IČO 46383506, 
a Školní jídelna Český Brod, IČO 09276599, 
s účinností k 1. 1. 2022. 
 
553/2021 Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a 
zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
 
Rada města 
 
I) souhlasí 
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s uzavřením smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a 
zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Český Brod a společností 
ELEKTROWIN a.s., IČO: 27257843. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
 
II) pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
554/2021 Programy podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, 
kultury a volného času města Český Brod - aktualizace dokumentu pro rok 
2022 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města změnu termínu zveřejnění výzvy Programu č. 1 a 2 v 
Programech podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a 
volného času pro rok 2022 z ledna a února 2022 na prosinec 2021.  
 
555/2021 Přidělení finančních prostředků z programů podpory sportu, kultury a 
volného času - Program č. 3 
 
Rada města 
 
I) schvaluje 
poskytnutí investiční dotace z Programu č. 3 "Podpora investičních a neinvestičních 
akcí NNO" ve výši 50 000 Kč žadateli Stáj NaPoli z. s., IČO: 27054900.  
 
II) pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
III) doporučuje 
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací z Programu č. 3 "Podpora investičních 
a neinvestičních akcí NNO" pro rok 2021: 
1/ pro investiční akce ve výši 443.000 Kč dle následujícího seznamu: 
Žadatel:    IČO:    Dotace v Kč 
SK Český Brod z.s.   61883824   207 000 
TJ Slavoj Český Brod z.s.  00663191   236 000 
 
2/ pro neinvestiční akce/opravy ve výši 500.000 Kč dle následujícího seznamu: 
Žadatel:    IČO:    Dotace v Kč 
Junák - český skaut, středisko 
Psohlavci Český Brod, z.s.  61882186   97 800 
SK Český Brod z.s.   61883824   104 800 
TJ Slavoj Český Brod z.s.  00663191   297 400 
 
556/2021 Projekt Bytový areál Pod Malechovem - developerské smlouvy o 
spolupráci, smlouva o investičním příspěvku 
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Rada města 
 
I) doporučuje 
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o spolupráci a smlouvy o příspěvku 
mezi městem Český Brod a společností Pod Malechovem s.r.o., IČO: 06582273. 
Návrhy smlouvy o spolupráci a smlouvy o příspěvku jsou přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
 
II) doporučuje 
zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše 
uvedených smluv 
 
557/2021 Doporučení k Revokaci - smlouva o převodu činností, práv, 
povinností a závazků, Střední odborná škola Český Brod - Liblice 
 
Rada města 
 
I) doporučuje 
zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 77/2021 ze dne 22. 9. 2021. 
 
II) 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. 
 
III) 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 a movitého majetku 
střední školy na dobu nejméně 2 let. 
 
558/2021 Knihobudka u nádraží, smlouva o nájmu pozemku 
 
Rada měst 
 
souhlasí 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Centrum vzdělávání, informací a 
kultury, IČO 46390472, s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku č. 2657023121 se 
společností České dráhy, a.s., IČO 70994226, se sídlem Praha 1, Nábřeží L. 
Svobody 1222, PSČ 110 15. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení.  
 
559/2021 Investiční úvěrový rámec, zrušení a opětovné vyhlášení poptávky 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města zrušit poptávkové řízení na poskytnutí investičního úvěrového 
rámce pro město Český Brod. 
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560/2021 Výšková dominanta v areálu cukrovaru 
 
Rada města 
 
doporučuje 
 
zastupitelstvu města souhlasit s výstavbou výškové budovy na místě bývalého sila v 
areálu bývalého cukrovaru v Českém Brodě za podmínky vyhlášení architektonické 
soutěže dle pravidel České komory architektů a souhlasit s doplněním tohoto 
regulativu do změny č. 3 územního plánu města Český Brod.  
 
 
 
 
 
 
Jakub Nekolný 
starosta města 
 


