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 Usnesení rady města ze dne 6. 4. 2022   

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn 
 

z 8. řádné schůze rady města, která se konala ve středu 6. 4. 2022 od 17:00 hod  
v Sále v přízemí IC v čp. 1, náměstí Arnošta z Pardubic 

  
 
 
120/2022 Doporučení schválení rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu 2022 
 
Rada města  
 
doporučuje 
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města na rok 2022 ve 
znění, které je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
 
 
121/2022 Doporučení schválení dodatků smluv k dopravní obslužnosti - ukončené 
smlouvy k 31. 12. 2021 
 
Rada města  
 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města schválit dodatek č. 14 na linku 435, č. 14 na linku 491, č. 14 na linku 
660 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. 15 na linku 426, č. 13 na linku 661, č. 14 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. 
  
III. doporučuje 
zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše 
uvedených dodatků.  
  
 
 
122/2022 Přidělení finančních prostředků z programů podpory sportu, kultury a 
volného času - Program č. 1 
 
Rada města  
 
I. schvaluje 
poskytnutí dotace z Programu č. 1: Zabezpečení pravidelné činnosti NNO ve výši 141.000 
Kč dle následujícího seznamu: 
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Žadatel:                                    IČO:                      Dotace v Kč: 
Českobrodský spolek šachovní                                                        03925471             14.000 
Junák - český skaut, středisko Ing. Ládi Nováka Český Brod, z.s.    61882241             35.000 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Český Brod                             61884979                29.000 
Stáj NaPoli z.s.                                                                                   27054900                23.000 
Vox Bohemicalis z.s.                                                                      61882364             40.000. 

 
Detailní rozdělení poskytnutých dotací na jednotlivé akce žadatelů je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení a bude uvedeno ve smlouvě o poskytnutí dotace. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem smluv o poskytnutí dotace. 
  
 
III. doporučuje: 
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z Programu č. 1 - Zabezpečení pravidelné 
činnosti NNO ve výši 1.359.000 Kč dle následujícího seznamu: 
 
Žadatel:                                                          IČO:             Dotace v Kč: 
Corridoor z.s.                                                                                27013251            55.000 
Junák - český skaut, středisko Psohlavci Český Brod, z.s.          61882186   72.000 
SK Český Brod z.s.                                                                    61883824         260.000 
Srdcovky z.s.                                                                                07156693   10.000 
Škola TAEKWON-DO I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL z.s.           70867968   40.000 
T. J. Sokol Český Brod                                                         00662402         220.000 
TJ Liblice z.s.                                                                                14800764         152.000 
TJ Slavoj Český Brod z.s.                                                         00663191         550.000. 
 
Detailní rozdělení poskytnutých dotací na jednotlivé akce žadatelů je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení a bude uvedeno ve smlouvě o poskytnutí dotace. 
  
 
 
123/2022 Přidělení finančních prostředků z programů podpory sportu, kultury a 
volného času - Program č. 2 
 
Rada města  
 
I. schvaluje 
poskytnutí dotace z Programu č. 2: Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce s 
neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města ve výši 120.500 Kč dle 
následujícího seznamu: 
 
Název občanského sdružení:                                                            IČO:            finanční příspěvek v Kč 
 
AMK-VCC Český Brod v ÚAMK                                                        46383808                  15.500 
Corridoor z.s.                                                                                     27013251                  15.000                                                   
Českobrodský spolek šachovní                                                         03925471                    4.000 
Guardia Broda Bohemicalis z.s.                                                        28552474                   17.000 
Junák - český skaut, středisko Ing. Ládi Nováka Český Brod, z.s.   61882241                    10.000 
Junák - český skaut, středisko Psohlavci Český Brod, z.s.               61882186                      8.000 
Klasika Viva z.s.                                                                                 22736247                    17.000 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Český Brod                             61884979                      7.500 
Spolek přátel obce Liblice                                                                  03875482                      9.500 
TAJV, z.s.                                                                                           09287094                      4.000 
TJ Liblice z.s.                                                                                     14800764                     13.000. 



  3   

 Usnesení rady města ze dne 6. 4. 2022   

 
Detailní rozdělení poskytnutých dotací na jednotlivé akce žadatelů je přílohou usnesení a 
bude uvedeno ve smlouvě o poskytnutí dotace. 
  
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem jednotlivých smluv o poskytnutí dotace. 
  
 
III. doporučuje 
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z Programu č. 2: Podpora tradičních akcí 
města, vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace 
města ve výši 359.500 Kč dle následujícího seznamu:   
 

Název občanského sdružení  IČO 
Finanční příspěvek  

(v Kč) 
 

LECCOS z.s. 70855811   33.000  
Klub českých turistů, odbor 
Český Brod 

72072750   38.000  

SK Český Brod z.s. 61883824   50.000  
Srdcovky z.s. 07156693   10.000  
TJ Slavoj Český Brod z.s. 00663191 111.500  
Vox Bohemicalis, z.s. 61882364   34.000  
SKY BRAND s.r.o. 24831140    83.000. 

 
 

Detailní rozdělení poskytnutých dotací na jednotlivé akce žadatelů je přílohou usnesení a 
bude uvedeno ve smlouvě o poskytnutí dotace. 
  
 
124/2022 Doporučení vydání obecně závazné vyhlášky města Český Brod o zřízení 
městské policie 
 
Rada města  
 
doporučuje 
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku města Český Brod o zřízení městské 
policie ve znění, které je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
125/2022 Vnitřní předpis "Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností" 
 
Rada města  
 
vydává 
vnitřní předpis Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností s účinností od 11. 4. 2022. 
Znění předpisu je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.   
  
 
126/2022 Státní finanční podpora v programu regenerace MPR a MPZ v roce 2022 
 
Rada města  
 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s přijetím státní finanční podpory z Programu regenerace 
MPR a MPZ na rok 2022 z Ministerstva kultury České republiky ve výši 770.000 Kč.   
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II. doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s rozdělením výše uvedené státní finanční podpory pro akce 
obnovy kulturních památek připravovaných pro rok 2022 následovně: 
1. Městské hradby        505.000 Kč, 
2. Kostel sv. Gotharda  142.000 Kč, 
3. Radnice č. p. 70        123.000 Kč. 
  
III. doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit se spolufinancováním poskytnuté dotace z rozpočtu města 
Český Brod v minimální výši 393.879 Kč, a to následovně: 
1. Městské hradby        188.451 Kč, 
2. Kostel sv. Gotharda    28.500 Kč, 
3. Radnice č. p. 70        176.928 Kč. 
  
 
127/2022 Výsadba v Jiráskových sadech 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci na výsadbu v Jiráskových sadech do výzvy č. 4/2021 Národního 
programu Životního prostředí. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem žádosti o dotaci na výsadbu do 
Jiráskových sadů. 
  
 
128/2022 Souhlas se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu - Úsekové měření 
rychlosti na I/12 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci projektu "Úsekové měření 
rychlosti na I/12". 
  
 
II. pověřuje 
odbor rozvoje nezbytným upřesněním zadání a zajištěním případných dodatečných informací 
k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu. 
  
 
III. jmenuje 
hodnotící komisi veřejné zakázky malého rozsahu "Úsekové měření rychlosti na I/12" ve 
složení: 
Členové: Mgr. Tomáš Klinecký, Ing. Šárka Jedličková, Mgr. Hana Dočkalová, Marie 
Přistoupilová, Štěpán Korenec. 
Náhradníci: Bc. Jakub Nekolný, Ing. Lucie Tlamichová.  
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129/2022 Veřejná zakázka na vybudování parkovací plochy u pavilonu F v areálu 
nemocnice Český Brod 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Úprava parkovací plochy u pavilonu F v 
areálu nemocnice Český Brod" s panem Jiřím Ropkem, IČO: 40008665, za cenu 304.188,90 
Kč s DPH. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
  
 
130/2022 Dodatek č. 1 - Liblice, ul. Nová – oprava chodníků 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností AVE Kolín, s.r.o., Třídvorská 
1501, 280 02 Kolín 5, IČO: 25148117. Návrh dodatku č. 1 je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 1.   
  
 
131/2022 Vyhodnocení nabídek na záměr prodeje vozidla UNC z majetku MěL 
 
Rada města  
 
I. stanovuje 
následující pořadí zájemců, kteří se přihlásili do vyhlášeného záměru na prodej čelního 
nakladače UNC: 
1. Jelínek Develop s.r.o., Onšovice 26, 393 01 Dehtáře, IČO: 06831532, nabídnutá částka 
251 500 Kč, 
2. Vladislav Dušek, Stonařov 64, 588 33, nabídnutá částka 225 199 Kč, 
3. Zemtechnika, spol. s r.o., Pod Řivnáčem 1489, 252 63 Roztoky, IČO: 27567877, 
nabídnutá částka 210 000 Kč, 
4. Zdeněk Oborný, Dlouhá 1636/3, 664 34 Kuřim, nabídnutá částka 207 000 Kč, 
5. Daniel Kulhánek, U rybníka 23, 439 26 Libčeves, nabídnutá částka 201 000 Kč. 
Další zájemci jsou uvedení na archu, který je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Český Brod a společností Jelínek Develop s.r.o., 
Onšovice 26, 393 01 Dehtáře, IČO: 06831532. Návrh kupní smlouvy je přílohou k originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
III. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
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132/2022 Revokace usnesení č. 103/2022 - Zajištění statiky budovy č. p. 56, budova 
MěÚ Český Brod 
 
Rada města  
 
I. revokuje 
své usnesení č. 103/2022 ze dne 9. 3. 2022 o souhlasu s uzavřením smlouvy o dílo na 
statické zajištění budovy č. p. 56 se zhotovitelem Václavem Horákem - stavební systémy, 
IČO: 48996327, Ke kovárně 349/17, 104 00 Praha 10. 
  
 
II. rozhoduje 
o použití výjimky dle článku 7.2 směrnice města Český Brod o zadávání zakázek malého 
rozsahu. 
  
 
III. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na statické zajištění budovy č. p. 56 se zhotovitelem Václavem 
Horákem - 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. 
  
 
133/2022 Stavební úpravy chodníků v ulici Havlíčkova 
 
Rada města  
 
I. rozhoduje 
o použití výjimky dle článku 7.2 směrnice města Český Brod o zadávání zakázek malého 
rozsahu. 
  
 
II. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavebních úprav chodníků v ulici Havlíčkova se 
společností AVE Kolín, s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín 5, IČO: 25148117. Návrh 
smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
III. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo.  
  
 
134/2022 Smlouva o dílo - projektová dokumentace na opravu střechy Domov Anna 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s vyhlášením veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace akce "Oprava střechy - 
domov pro seniory Anna", Anna Český Brod, Žitomířská 323, 282 01 Český Brod, IČO: 
04308557.  
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II. pověřuje 
odbor rozvoje nezbytným upřesněním zadání veřejné zakázky a zajištěním případných 
dodatečných informací k výše uvedené veřejné zakázce. 
  
 
III. jmenuje 
hodnotící komisi výše uvedené veřejné zakázky ve složení: 
Ing. Lucie Hovorková - ředitelka příspěvkové organizace Anna Český Brod, 
Mgr. Hana Dočkalová - vedoucí odboru rozvoje, 
Ing. Šárka Jedličková - vedoucí finančního odboru, 
Mgr. Tomáš Klinecký - místostarosta města, 
Marie Přistoupilová - investiční referent odboru rozvoje. 
  
 
135/2022 Vyhlášení záměru - nájem části pozemku v ulici Žižkova 
 
Rada města  
 
vyhlašuje záměr 
na pronájem části pozemku KN p.č.St. 353/1 v obci a k.ú. Český Brod, a to části o výměře 
269 m2 dle situace, předem určenému zájemci S. L. P. a J. R. Ch., na dobu určitou jednoho 
roku od 1. 5. 2022 za cenu 20 Kč /m2/rok.  
  
 
136/2022 Výpůjčka části pozemku v ulici v Chobotě (SŽ) 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku KN p.č. 709/6 oddělené geometrickým 
plánem č. 1915-52/2015 ze dne 21. 4. 2015 a označené jako pozemek č. 709/22 o výměře 3 
m2 v obci a k.ú. Český Brod, v ulici V Chobotě, se Správou železnic, státní organizace, IČO 
70994234, na dobu neurčitou. Na pozemku 709/22 o výměře 3 m2 se nachází pozemní 
komunikace - chodník v majetku města Český Brod, který zde byl realizován v rámci 
stavební akce „Rekonstrukce komunikace V Chobotě – Český Brod“. Návrh smlouvy o 
výpůjčce je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o výpůjčce. 
  
 
137/2022 Bezúplatný převod části pozemku v ulici v Chobotě (SŽ) 
 
Rada města  
 
doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit se záměrem bezúplatného převodu části pozemku KN p. č. 
709/6 oddělené geometrickým plánem č. 1915-52/2015 ze dne 21. 4. 2015 a označené jako 
pozemek č. 709/22 o výměře 3 m2 v obci a k. ú. Český Brod, v ulici V Chobotě, do vlastnictví 
města Český Brod, z vlastnictví Správy železnic, státní organizace, IČO: 70994234.  Na 
pozemku č. 709/22 o výměře 3 m2 se nachází pozemní komunikace - chodník v majetku 
města Český Brod, který zde byl realizován v rámci stavební akce „Rekonstrukce 
komunikace V Chobotě – Český Brod“. 
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138/2022 Inventář města - převod na CVIK 
 
Rada města  
 
souhlasí 
s převodem majetku města, a to telefonní kabiny vč. základu a připojení na veřejné 
osvětlení, do majetku příspěvkové organizace Centrum vzdělávání, informací a kultury, IČO 
46390472. 
  
 
139/2022 Žádost společnosti ProMedicus Home Care Services s.r.o. na slevu z 
nájemného 
 
Rada města  
 
vyhlašuje záměr 
na snížení nájemného za užívání nebytových prostor v budově č. p. 1311, Žižkova ulice, 282 
01 Český Brod, nájemci ProMedicus Home Care Services s.r.o., se sídlem Heinemannova 
2695/6, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČO: 01690124. Poskytnutí slevy z ceny nájmu ve výši 20 
% z ceny nájmu ze 40.910 Kč ročně na částku 32.728 Kč v nebytových prostorách v prvním 
patře budovy č. p. 1311, pavilon E, která je součástí st. p. č. 1623 – nebytový prostor o 
celkové výměře 88,2 m2 pronajatých dle nájemní smlouvy ze dne 2. 1. 2014, a to po dobu 
odstranění závad na předmětu pronájmu. 
  
 
140/2022 Roční zpráva o stavu provozovaného vodohospodářského majetku města 
Český Brod za rok 2021 
 
Rada města  
 
bere na vědomí 
Roční zprávu provozovatele, společnosti 1. SčV, a. s., o stavu provozovaného 
vodohospodářského majetku města Český Brod za rok 2021. Zpráva, vč. příslušných příloh, 
je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
 
141/2022 Nabídka umístění Z-BOXu v Českém Brodě 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s umístěním Z-BOXu ve městě Český Brod v místech: sídliště Jahodiště, Štolmíř a Liblice. 
  
 
II. pověřuje 
odbor rozvoje přípravou smlouvy na umístění Z-BOXů. 
  
 
142/2022 Šemberské stezky, smlouva o spolupráci 
 
Rada města  
 
I. schvaluje 
smlouvu o spolupráci mezi městem Český Brod a Šemberskými stezkami, z. s., IČO: 
08998604. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  
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II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o spolupráci. 
  
 
143/2022 VPS s obcemi ohledně zajištění povinné školní docházky 
 
Rada města  
 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města schválit podle zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění, veřejnoprávní 
smlouvu mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci s následujícími obcemi: 
Břežany II, Černíky, Doubravčice, Hradešín, Chrášťany, Klučov, Krupá, Kšely, Masojedy, 
Mrzky, Přehvozdí, Přistoupim, Přišimasy, Rostoklaty, Tismice, Tuchoraz, Tuklaty, Vrátkov. 
Návrhy smluv jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. doporučuje 
zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem uvedených 
smluv.  
  
 
144/2022 Výroční zprávy příspěvkových organizací s výjimkou základních a 
mateřských škol za rok 2021 
 
Rada města  
 
schvaluje 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Anna Český Brod, sociální služby pro seniory, 
IČO: 00873713, výroční zprávu za rok 2021,  
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, IČO: 00875180, 
výroční zprávu za rok 2021, 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Centrum vzdělávání, informací a kultury, IČO: 
46390472, výroční zprávu za rok 2021. 
  
 
145/2022 Jmenování ředitele příspěvkové organizace Střední škola managementu a 
grafiky, Školní 145, Liblice, 282 01, Český Brod 
 
Rada města  
 
I. jmenuje 
paní Ing. Darinu Doškářovou do funkce ředitelky příspěvkové organizace Střední škola 
managementu a grafiky, Školní 145, 282 01 Český Brod-Liblice, IČO: 11925311, s účinností 
od 1. 8. 2022. 
  
 
II. určuje 
plat a jeho složky paní Ing. Darině Doškářové, ředitelce příspěvkové organizace Střední 
škola managementu a grafiky, Školní 145, 282 01 Český Brod-Liblice v souladu se zákonem 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nařízením vlády č. 
222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění, platovým 
výměrem, jehož originál je uložen u tajemníka MěÚ v osobním spisu tak, jak ukládá zákon č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů. 
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III. schvaluje 
podání žádosti o zápis do rejstříku škol a školských zařízení týkající se údajů o řediteli školy. 
  
 
 
146/2022 Volba dalšího člena komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu 
 
Rada města  
 
volí 
Ing. arch. Miroslava Siegerta členem komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu. 
  
 
 
147/2022 Počet členů zastupitelstva pro následující volební období 
 
Rada města  
 
doporučuje 
zastupitelstvu města stanovit počet členů zastupitelstva města Český Brod pro volební 
období 2022 - 2026 na 21 členů. 
  
 
 
148/2022 Jednotný vizuální styl města - prezentace návrhů 
 
Rada města  
 
I. schvaluje 
smlouvu o dílo a licenční smlouvu s p. Lukášem Hejčem, IČO: 70273871, místem podnikání: 
Hejtmánkova 863/4, 180 00 Praha 8. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo a licenční 
smlouvy. 
  
 
 
149/2022 Úprava dopravního režimu vjezdu na prostranství bývalého ZZN 
 
Rada města  
 
nesouhlasí 
s realizací přechodné úpravy provozu na vjezdu a výjezdu do areálu ZZN v Českém Brodě. 
  
 

 
 
 
 
 

Jakub Nekolný 
starosta města 

 


