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Město Český Brod 
Zápis 

8. řádná schůze rady města, konaná dne 6. dubna 2022 v 17:00 hod. 
v místě: Sál v přízemí IC v čp. 1 

 
Přítomni: Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Tomáš Klinecký, Mgr. Pavel Janík, Ing. Filip Ulík, Ing. 
Milan Majer, Tomáš Charvát  
 
Omluveni: Pavel Kvasnička 
 
Přítomni přizvaní: Ing. Aleš Kašpar - tajemník MěÚ, JUDr. Jana Marková - právnička města, 
Ing. Šárka Jedličková - vedoucí FO, Mgr. Hana Dočkalová - vedoucí OR 
 
Předsedající: Jakub Nekolný 
 
Zapsal: Petronela Matějková 
 
Příloha zápisu: Usnesení rady města č. 120/2022 - 149/2022 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Filip Ulík 
 
Zahájení (17:05 hod) – pan starosta Bc. Jakub Nekolný zahájil 8. řádnou schůzi RM a přivítal 
přítomné členy RM. Jednání proběhlo prezenčně v Sále v přízemí čp. 1, náměstí Arnošta z 
Pardubic. 
Pan starosta konstatoval, že je přítomno šest radních, tudíž je zasedání usnášeníschopné. 
Omluven z dnešního jednání je Pavel Kvasnička. 
 
Bc. Jakub Nekolný se dotázal radních, zda má někdo připomínky k dnešnímu programu, na 
kterém je předloženo 33 bodů a informací a otevřel diskuzi k programu. 
Radní k programu výhrady neměli. 
 
Pan starosta tedy ukončil diskuzi 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 Ing. Filip Ulík. 
Schváleno  Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Bc. Nekolný se dotázal na ověření zápisu z minulého jednání, Tomáš Charvát potvrdil 
ověření zápisu. 
 
Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelkou dnešního zápisu je P. Matějková. 
 
Program pro - 8. řádná schůze rady města 
 
1. Doporučení schválení rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu 2022 
2. Doporučení schválení dodatků smluv k dopravní obslužnosti - ukončené smlouvy k 31. 12. 
2021 
3. Přidělení finančních prostředků z programů podpory sportu, kultury a volného času - 
Program č. 1 
4. Přidělení finančních prostředků z programů podpory sportu, kultury a volného času - 
Program č. 2 
5. Doporučení vydání obecně závazné vyhlášky města Český Brod o zřízení městské policie 
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6. Vnitřní předpis "Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností" 
7. Státní finanční podpora v programu regenerace MPR a MPZ v roce 2022 
8. Výsadba v Jiráskových sadech 
9. Vyhodnocení nabídek na záměr prodeje vozidla UNC z majetku MěL 
10. Souhlas se zadáním veřejné zakázky - Úsekové měření rychlosti na I/12 
11. Veřejná zakázka na vybudování parkovací plochy u pavilonu F v areálu nemocnice 
Český Brod 
12. Dodatek č. 1 - Liblice, ul. Nová – oprava chodníků 
13. Revokace usnesení č. 103/2022 - Zajištění statiky budovy č. p. 56, budova MěÚ Český 
Brod 
14. Stavební úpravy chodníků v ulici Havlíčkova 
15. Smlouva o dílo - projektová dokumentace na opravu střechy Domov Anna 
16. Vyhlášení záměru - nájem části pozemku v ulici Žižkova 
17. Výpůjčka části pozemku v ulici v Chobotě (SŽ) 
18. Bezúplatný převod části pozemku v ulici v Chobotě (SŽ) 
19. Inventář města - převod na CVIK 
20. Žádost společnosti ProMedicus Home Care Services s.r.o. na slevu z nájemného 
21. Roční zpráva o stavu provozovaného vodohospodářského majetku města Český Brod za 
rok 2021 
22. Nabídka umístění Z-BOXu v Českém Brodě 
23. Šemberské stezky, smlouva o spolupráci 
24. VPS s obcemi ohledně zajištění povinné školní docházky 
25. Výroční zprávy příspěvkových organizací s výjimkou základních a mateřských škol za rok 
2021 
26. Jmenování ředitele příspěvkové organizace Střední škola managementu a grafiky, Školní 
145, Liblice, 282 01, Český Brod 
27. Volba dalšího člena komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu 
28. Počet členů zastupitelstva pro následující volební období 
29. Jednotný vizuální styl města - prezentace návrhů 
30. Informace - Plán rozvoje sportu 
31. Informace - Zápis z jednání komise pro školství ze dne 28. 3. 2022 
32. Úprava dopravního režimu vjezdu na prostranství bývalého ZZN 
33. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města a další informace 
  
 
1. Doporučení schválení rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu 2022 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dle dostupných informací a podkladů je předložen návrh na rozpočtové opatření č. 2 k 
rozpočtu na rok 2022. V rozpočtovém opatření jsou zapracovány dostupné informace 
ohledně dotací, vývoje příjmů a dále změny v oblasti výdajů jak provozních tak investičních. 
    
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje schválit. 
 
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 požádal o slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková shrnula důležité informace dle přílohy „Komentář“, popsala jednotlivé položky 
a změny dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 2“ a dodala, že ve vysvětlivkách jsou přesné 
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částky jednotlivých dotací se spoluúčastí. Uvedla, že vhledem k vysokým navýšením 
jednotlivých položek, již musel být zapojen kontokorent. 
Mgr. Klinecký k vývoji investičních akcí (ul. Nová či Tuchorazská) uvedl, zřejmě na všechny 
plánované akce, nebude dostatek prostředků. 
Ing. Jedličková dodala, že byl také zapojen fond infrastruktury a v případě, že by se některé 
akce nerealizovaly, objeví se to v dalším rozpočtovém opatření v červnu. 
 
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. 120/2022 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města na rok 2022 ve 
znění, které je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
 
2. Doporučení schválení dodatků smluv k dopravní obslužnosti - ukončené smlouvy k 
31. 12. 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V materiálu jsou předloženy návrhy dodatků smluv na některé linky autobusové dopravy, 
které přestaly platit k 31. 12. 2021 z důvodu převzetí objednávky výkonů objednatelů  - obcí 
Středočeským krajem. Od 1. 1. 2022 půjde o nový smluvní vztah na základě nových 
standardů dopravní obslužnosti a nové metodiky výpočtu podílu obcí na dopravní 
obslužnost.     
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje schválit a pověřit starostu města podpisem uvedených dodatků. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nejsou zatím známé dopady na rozpočet.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
 
 
 
Bc. Nekolný opět požádal o slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková uvedla, že dodatky dorazily ke konci roku, ale bylo pravděpodobné, že 
některé ještě dorazí, proto materiál nešel do únorového zastupitelstva. Jde o zrušení spojů k 
31. 12. 2021, dodatky nemají žádný vliv na rozpočet města. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 121/2022 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
   zastupitelstvu města schválit dodatek č. 14 na linku 435, č. 14 na linku 491, č. 14 na linku 
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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.  
  
 
3. Přidělení finančních prostředků z programů podpory sportu, kultury a volného času 
- Program č. 1 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V návaznosti na usnesení zastupitelstva města Český Brod č. 117/2021 ze dne 1. 12. 2021 
byla dne 20. 12. 2021 vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotace na rok 2022 v rámci 
programů podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času 
města Český Brod - Program č. 1: Zabezpečení pravidelné činnosti NNO. Alokovaná částka 
v rozpočtu města pro Program č. 1 činí 1.500.000 Kč. Řádně vyplněné a úplné žádosti bylo 
potřeba zaslat nejpozději do 18. 2. 2022. Hodnotící komise na svém jednání dne 28. 3. 2021 
posoudila obdržené žádosti dle kritérií přidělení dotace uvedených v Programech a rozdělila 
částku ve výši 1.500.000 Kč mezi žadatele. O průběhu a výsledcích jednání je pořízen zápis, 
jehož přílohou je přehled posuzovaných žádostí Programu č. 1 s navrženou částkou dotace. 
Závěry komise mají pro schvalující orgány pouze doporučující charakter. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Jde o kompetenci RM a ZM. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Prostředky jsou schváleny v rozpočtové kapitole Fond sportu, kultury a volného času. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
KO 10 Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času. 
10.3 Financování kulturních, sportovních a volnočasových aktivit a investičních akcí. 
10.3.1 Naplňovat Programy pro podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit a 
investičních akcí včetně jasně definovaných kritérií, priorit a finančních alokací. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
  
Mgr. Klinecký uvedl bod dle důvodové zprávy, zdůraznil, že se město vrátilo na obvyklou výši 
1,5 mil. Kč k rozdělení. Vznesl návrh, zda se nezamyslet nad snížením alokace pro klub 
taekwon-da, vzhledem k nízkému počtu členů a rozdělení této části mezi ostatní žadatele. 
Ing. Majer nesouhlasil, uvedl, že škola má 40 členů a získali stříbrnou i bronzovou medaili na 
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Mistrovství Evropy. 
 
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. 122/2022 
Rada města 
 
I.      schvaluje 
 
   poskytnutí dotace z Programu č. 1: Zabezpečení pravidelné činnosti NNO ve výši 141.000 
Kč dle následujícího seznamu: 
 
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. 
  
 
4. Přidělení finančních prostředků z programů podpory sportu, kultury a volného času 
- Program č. 2 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V návaznosti na usnesení zastupitelstva města Český Brod č. 117/2021 ze dne 1. 12. 2021 
byla dne 20. 12. 2021 vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotace na rok 2022 v rámci 
programů podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času 
města Český Brod - Program č. 2: Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s 
neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města. Alokovaná částka v 
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rozpočtu města pro Program č. 2 činí 500.000 Kč. Řádně vyplněné a úplné žádosti bylo 
potřeba zaslat nejpozději do 18. 2. 2022. Hodnotící komise na svém jednání dne 28. 3. 2022 
posoudila obdržené žádosti dle kritérií přidělení dotace uvedených v Programech a rozdělila 
částku ve výši 480.000 Kč mezi žadatele. Částku 20.000 Kč navrhuje komise ponechat na 
akce, na které může být žádáno v průběhu roku v mimořádném termínu. O průběhu a 
výsledcích jednání je pořízen zápis, jehož přílohou je přehled posuzovaných žádostí 
Programu č. 2 s navrženou částkou dotace. Závěry komise mají pro schvalující orgány 
pouze doporučující charakter. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Jde o kompetenci RM a ZM. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Prostředky jsou schváleny v rozpočtové kapitole Fond sportu, kultury a volného času. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
KO 10 Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času. 
10.3 Financování kulturních, sportovních a volnočasových aktivit a investičních akcí. 
10.3.1 Naplňovat Programy pro podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit a 
investičních akcí včetně jasně definovaných kritérií, priorit a finančních alokací. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
  
 
  
Mgr. Klinecký opět uvedl bod dle důvodové zprávy, tentokrát bylo k rozdělení půl milionu. 
Doplnil, že v přehledu akcí není Bitva u Lipan, neboť ji nepořádá neziskovka, spoluúčast na 
této akci bude separátně. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 123/2022 
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. 
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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. 
  
 
5. Doporučení vydání obecně závazné vyhlášky města Český Brod o zřízení městské 
policie 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Zastupitelstvo města Český Brod na svém zasedání dne 18. 6. 2003 vydalo obecně 
závaznou vyhlášku 4/2003 o zřízení městské policie Český Brod. Z důvodu legislativních 
změn a zřízení Sbírky právních předpisů ÚSC bude zastupitelstvu města předložen návrh 
aktualizované obecně závazné vyhlášky dle přílohy. Návrh vyhlášky byl posouzen odborem 
veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR a nebyl shledán v rozporu se 
zákonem.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje vydat OZV. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nerelevantní. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Nerelevantní 
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Bc. Nekolný uvedl, že vyhláška byla schválena již v roce 2003, proto je potřeba ji pouze dát 
do souladu s platnou legislativou. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 124/2022 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku města Český Brod o zřízení 
městské policie ve znění, které je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
6. Vnitřní předpis "Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností" 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Je předložen návrh na vydání aktualizovaného znění vnitřního předpisu pro přijímání a 
vyřizování petic a stížností, který mj. zohledňuje možnost podávání elektronických petic. 
Návrh byl konzultován s JUDr. Markovou. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje vydat 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nerelevantní 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Nerelevantní 
  
  
Bc. Nekolný uvedl, že se opět jedná o technickou záležitost, kdy je potřeba dát vnitřní 
předpis do souladu s platnou legislativou. Samozřejmě, vše zkontrolovala JUDr. Marková. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 125/2022 
Rada města 
 
I.      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.   
  
 
7. Státní finanční podpora v programu regenerace MPR a MPZ v roce 2022 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod v listopadu 2021 podalo na Ministerstvo kultury anketní dotazník k 
Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových 
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zón (MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2021.      
Mezi akce obnovy připravované pro rok 2022, které byly předmětem tohoto anketního 
dotazníku, patřily:  
    1. Zvonice u kostela sv. Gotharda (37731/2-712/2), vlastník Římskokatolická farnost 
Český Brod - celková obnova, 
    2. Kostel sv. Gotharda (37731/2-712), vlastník Římskokatolická farnost Český Brod - 
oprava vnějšího pláště, 
    3. Městské opevnění (30659/2-714), vlastník Město Český Brod - revitalizace hradeb 
    4. Kostel sv. Máří Magdalény (105705), vlastník Ost-West Agro, s.r.o. - obnova střešní 
krytiny 
    5. Sokolovna (105745), vlastník Tělocvičná jednota Sokol Český Brod - oprava dřevěných 
schodů, 
    6. Občanská záložna (nová radnice) (1062220), vlastník Město Český Brod - výmalba 
schodiště, stavební úpravy vnitřních prostor ve II. NP budovy. 
                     
MK ČR přidělilo městu Český Brod dotaci ve výši 770.000 Kč.  
Dotační podmínky MK ČR pro rozdělení dotace na opravy kulturních památek:   
Z dotace MK ČR mohou být restaurátorské práce požadované v Závazném stanovisku 
hrazeny ve výši 100 %, ostatní práce ve výši 50 %, DPH z dotace hradit nelze. 
Město Český Brod je povinno spolufinancovat vlastní projekty ve výši 50 % z uznatelných 
nákladů a 100 % DPH; projekt jiných subjektů je město povinno spolufinancovat minimálně 
ve výši 10 % z celkových uznatelných nákladů předloženého projektu.   
 
Komise pro regeneraci městské památkové zóny na svém jednání konaném dne 9. 3. 2022 
navrhla rozdělení částky 770.000 Kč z výše uvedeného programu mezi Kostel sv. Gotharda, 
Městské hradby, Sokolovnu a Občanskou záložnu -  viz příloha zápis komise. Původně měla 
být celá částka dotace přidělena na obnovu kostela sv. Gotharda. Římskokatolická farnost 
Český Brod však nemá dostatek vlastních finančních prostředků na spolufinancování 
projektu, farnosti byla přidělena jen část dotace. Až po rozdělení dotace památkovou komisí 
bylo zjištěno, že T.J. Sokol Český Brod nemůže vzhledem k získané dotaci od NSA přijmout 
dotaci na opravu schodiště. NSA nedovoluje spolufinancování dotovaného projektu z jiného 
zdroje státního rozpočtu, pouze z rozpočtů měst a krajů a v tomto případě město dotaci MK 
ČR pouze přerozděluje. Částka přidělená T.J. Sokol Český Brod byla přerozdělena na 
revitalizaci hradeb.  
Odbor rozvoje žádá radu města o schválení návrhu rozdělení dotace MK ČR a povinné 
spoluúčasti města k získané dotaci.  
   
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje města Český Brod doporučuje Radě města Český Brod souhlasit s 
rozdělením dotace. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Spoluúčast města Český Brod ve výši 393.879 Kč bude zařazena do rozpočtu města Český 
Brod na rok 2022. 
 
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 
Nerelevantní. 
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Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy a dodala, že všechna města mají výrazně 
ponížené finanční prostředky, v první části usnesení je rozdělení dotace a v druhé 
spoluúčast města. 
Ing. Ulík se dotázal, zda bude viditelná oprava městských hradeb, na které jde nejvyšší 
částka. 
Mgr. Dočkalová konstatovala, že vidět to nijak zvlášť nebude, jelikož se jedná opět o čištění 
hradeb po 6-8 letech. Dodala, že dům u hradeb byl prodán a nový majitel část hradeb u 
domu, městu daruje. 
 
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. 126/2022 
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.   
  
 
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. 
  
 
8. Výsadba v Jiráskových sadech 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod má možnost podat žádost o dotaci do výzvy č. 4/2021 z Národního 
programu Životního prostředí na výsadbu stromů v Jiráskových sadech. Výše dotace je 
maximálně 250 000 na akci.  
Cílem akce je zvýšení množství zeleně ve městech na veřejně přístupných místech.  
Pro výsadbu v této etapě jsou navrženy listnaté stromy s obvodem kmínku 12/14 cm 
vysazované se zemním balem, výpěstky jsou výhradně stromového vzrůstu a habitu. V 
parku bude vysazeno 39 listnatých stromů. K navrhovaným stromům budou v rámci projektu 
instalovány zálivkové vaky, které zajistí odpovídající ujímání jednotlivých dřevin. Zálivkové 
vaky jsou navrženy u všech vysazovaných stromů, investor bude zajišťovat zálivku a 
odpovídající péči o vaky v době minimálně 3 roky po výsadbě. 
Celkové předpokládané uznatelné náklady činí 250 000 Kč včetně DPH.  
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2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Dotace činí 100 %. 
Předpokládané náklady nepřekročí výši dotace. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
1.4.4. Zajistit prostupnost krajiny, propojení města a propojení zeleně v rámci města. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
  
Mgr. Klinecký uvedl, že město se snaží pravidelně využívat dotace na výsadbu stromů, 
podmínkou je vždy účast veřejnosti. Dodal, že výsadba proběhla v pátek i v sobotu a dnes 
ještě budou pokračovat skauti, jedná se o cca 29-39 stromů, vše bylo schváleno 
památkovým ústavem. 
Mgr. Janík upozornil, že na minulém zastupitelstvu se schvalovaly investiční akce, ale tato 
mezi nimi nebyla. 
Ing. Jedličková uvedla, že výsadba stromů není investiční akce. 
Bc. Nekolný dodal, že jde o revitalizaci parku, což je naplňování dokumentů, jako je plán 
výsadby. 
Mgr. Klinecký doplnil, že dotace je 100%, tudíž nejde o žádnou spoluúčast města. 
 
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. 127/2022 
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. 
 
 
Začátek projednávání bodu s původním č. 9 –  
Vyhodnocení nabídek na záměr prodeje vozidla UNC z majetku MěL 
Bc. Nekolný předal slovo Mgr. Dočkalové. 
Mgr. Dočkalová uvedla, že přišlo 22 nabídek na odkup bagru. 
Mgr. Janík zdůraznil, že navrhoval, aby otevírání obálek udělala nějaké komise a nabídky 
dala do tabulky, aby se nezdržovalo jednání. 
Bc. Nekolný souhlasil a požádal Mgr. Klineckého a Ing. Ulíka, aby otevřeli obálky a 
vyhodnotili nabídky, zatím se bude pokračovat v projednávání dalších bodů. 
Radní souhlasili.  
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9. Souhlas se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu - Úsekové měření rychlosti na 
I/12 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města je předložen materiál, jehož obsahem je souhlas s vyhlášením VZ na úsekové 
měření na silnici I/12. Jedná se o již v minulosti řešenou zakázku, kterou se však zatím 
nepodařilo uskutečnit. I vzhledem k tomu je materiál zařazen mimo standardní lhůtu k 
připomínkování tak, aby nedocházelo k další prodlevě s realizací. Došlo k drobné úpravě 
zadávací dokumentace, která je přílohou. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje RM souhlasit s vyhlášením VZ. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Předpokládaná hodnota VZ je 2,3 mil. Kč bez DPH. Hrazeno bude z rozpočtu města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
S ohledem na předpokládanou cenu zakázky se jedná o postup dle zákona, nikoliv směrnice. 
  
 
 
Bc. Nekolný předal slovo Mgr. Dočkalové. 
Mgr. Dočkalová uvedla, že v tomto bodě došlo k výměně příloh, byla upravena zadávací 
listina i souhlasy s projektovou dokumentací. Dále je potřeba navýšit čas realizace a vyhlásit 
jako veřejnou zakázku malého rozsahu. 
Bc. Nekolný i radní souhlasili, doba realizace bude upravena na 15 měsíců a usnesení bude 
upraveno na znění:  
„RM souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci projektu "Úsekové 
měření rychlosti na I/12" a pověřuje OR nezbytným upřesněním zadání a zajištěním 
případných dodatečných informací k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.“ Třetí 
odrážka navrženého usnesení zůstane beze změny. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o upraveném návrhu 
usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 128/2022 
 
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. 
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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.  
  
 
10. Veřejná zakázka na vybudování parkovací plochy u pavilonu F v areálu nemocnice 
Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města je předloženo vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie dle 
vnitřní směrnice města na vybudování parkovací plochy u pavilonu F v areálu nemocnice 
Český Brod. Osloveny byly 3 subjekty, z nichž nabídku podaly všechny 3. S ohledem na 
nejnižší nabídkovou cenu, navrhujeme radě vybrat zhotovitelem pana Jiřího Ropka, IČO: 
40008665. Předchozí spolupráce s panem Ropkem probíhala standardně. Obě díla byla 
předána řádně a včas. Dále navrhujeme radě souhlasit s uzavřením smlouvy s vybraným 
zhotovitelem a pověřit starostu jejím podpisem. Návrh smlouvy, je rovněž přílohou tohoto 
materiálu. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje uzavřít smlouvu s panem Jiřím Ropkem, IČO: 40008665. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Cena za dílo je 251 395,80 Kč bez DPH, 304 188,90 Kč s DPH. Bude hrazeno z BH. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
V souladu. 
  
Bc. Nekolný předal slovo Mgr. Dočkalové. 
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy. 
Bc. Nekolný zdůraznil, že místní lékaři nemají kde parkovat, auta stojí na trávě, někdy blokují 
výjezdy a dodal, že když se městu povedlo lékaře zabezpečit, mělo by jim zajistit i parkování. 
Mgr. Janík upozornil, že jde o zakázku na základě poptávky, jelikož to není zahrnuto do akcí 
města, tudíž se nebude hlasovat 1. část nevrženého usnesení. 
Ing. Majer ještě navrhl v 2. části vyměnit slovo „vybudování“ za „úprava“. 
Bc. Nekolný i ostatní radní souhlasili s navrženými úpravami. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o upraveném návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 129/2022 
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. 
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II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
 
Původní návrh usnesení: 
Rada města 
I.      určuje  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
   vítězem veřejné zakázky "Vybudování parkovací plochy u pavilonu F v areálu nemocnice 
Český Brod" pana Jiřího Ropka, IČO: 40008665, 5. května 414, 282 01 Český Brod. 
  
 
11. Dodatek č. 1 - Liblice, ul. Nová – oprava chodníků 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Oprava chodníků v ulici Nová byla řádně vysoutěžena a podepsána smlouva se společností 
AVE Kolín s.r.o., a ta měla 4. 4. 2022 začít s opravou chodníků v této ulici. Až po podpisu 
smlouvy vhodila společnost ČEZ letáky do schránek obyvatel ulice Nová, s informací, že se 
zpracovává projektová dokumentace na rekonstrukci distribuční sítě. Město Český Brod tuto 
informaci od ČEZ Distribuce,a.s. ve vyjádřeních k akci nemělo. Město iniciovalo jednání s 
projektantem a bylo zjištěno, že tato rekonstrukce distribuční sítě proběhne ještě v letošním 
roce na podzim.  
Vzhledem k této skutečnosti jsme oslovili společnost AVE Kolín s.r.o., s možností posunutí 
termínu realizace rekonstrukce chodníků v ul. Nová. Zároveň bude nutné zpracovat i projekt 
rekonstrukce VO, které je nyní na sloupech ČEZu. Pokládka nového chodníku by tedy 
proběhla v součinnosti s pokládkou distribuční sítě a VO. 
Předkládáme Vám dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 202200055/OR. Předmětem dodatku č. 1 
je smluvní ujednání o změně termínu í předání a dokončení díla. 
 
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 Mgr. Dočkalové. 
Mgr. Dočkalová uvedla nové skutečnosti v souvislosti s opravou chodníků a informací o 
zpracovávání PD na rekonstrukci distribuční sítě, kterou obyvatelé ul. Nová obdrželi do 
schránek od ČEZu. Zdůraznila, že tuto informaci ČEZ ve svých vyjádřeních k akci města 
neměl.  
Bc. Nekolný dodal, že společnosti AVE, která má opravy chodníků dělat, byla tato skutečnost 
sdělena a souhlasili s prodloužením doby realizace, jelikož ČEZ bude dělat pokládku vedení 
pod chodníky. 
Mgr. Klinecký zdůraznil, že jednání s ČEZem jsou složitá, bylo by proto dobré, dát, ve 
spolupráci s JUDr. Markovou, dohromady úpravu pravidel schválených ZM, aby bylo možné 
v jednáních s ČEZem udělat výjimky a tím se s nimi lépe domluvit. 
Poté proběhla diskuze o spolupráci se společností ČEZ na dalších akcích, o potřebě 
postupné výměny vedení, se kterými jsou problémy, také o tom, že je důležité vyjít ČEZu 
vstříc s termíny, i když je spolupráce náročná, aby potřebné opravy a výměny z jejich strany 
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byly provedeny, diskutovalo se také o spolupráci s ostatními provozovateli sítí. 
Dále radní s JUDr. Markovou diskutovali o cenách věcných břemen, kdy se zasíťováním 
pozemků snižuje jejich hodnota, ale v případě, že město ČEZu nevyjde vstříc, udělají vedení 
nadzemní a ne pod chodníky, město „potrestá“ jen sebe. 
Mgr. Dočkalová dodala, že se město se společností AVE dohodlo na prodloužení začátku 
akce o rok, vzhledem k nečekané akci společnosti ČEZ, předložený dodatek je tedy pouze o 
změně resp. prodloužení termínů realizace akce opravy chodníků v ul. Nová. 
 
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. 130/2022 
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.   
  
Pokračování diskuze k bodu: 
 
12. Vyhodnocení nabídek na záměr prodeje vozidla UNC z majetku MěL 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
RM vyhlásila dne 23. 2. 2022 svým usnesením č. 70/2022 záměr na prodej universálního 
čelního nakladače ZTS UNC-060 vč. příslušenství, a to hladké lopaty a paletových vidlí, 
výrobce ZTS Detva, rok výroby 1988, výrobní číslo podvozku 5232/88, motor Zbrojovka Brno 
typ Zetor 5201,07, palivo NM, výrobní číslo motoru 036966, výkon motoru 34,2 Kw/2200 
ot/min, zdvihový objem 2996 ccm, bezpečnostní kabina výrobce ZTS Detva, rozměry délka 
3220 mm, šířka 1700 mm, výška 1990 mm, pohotovostní hmotnost 2780 kg, počet kol 4, z 
toho hnaných 4, rozvor 1020 mm, kola disková - pneumatiky 10,00 – 15, barva žlutá. Forma 
prodeje je obálkovou metodou, za minimální nabídkovou cenu 150.000 Kč vč. DPH. Záměr 
byl řádně vyvěšen na úřední desce dne 1. 3. 2022 a sejmut byl 1. 4. 2022, do data sejmutí 
byly na podatelně města evidovány nabídky, viz příloha (tabulka vyhodnocení nabídek). 
Jedna z nabídek je označena pouze "NEOTEVÍRAT", bez označení UNC, je tedy možné, že 
by se mohlo jednat i o nabídku na prodej podvalu, který je také vyvěšen na úřední desce. 
Č.j. MUCB 16435/2022 souvisí s č. j. MUCB 16436/2022, zájemce na obálce uvedl jméno, 
pan Peroutka, podal nabídku i na koupi podvalu na UNC. Nabídky na podval jsou do 12. 4. 
2022. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM vyhodnotit nabídky a souhlasit s uzavřením kupní smlouvy s vybraným 
zájemcem. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výnos z prodeje, 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 se vrátil k vyhodnocení nabídek na prodej bagru, jelikož zvolená komise nabídky 
již sepsala a vyhodnotila a požádal Ing. Ulíka o shrnutí. 
Ing. Ulík uvedl, že nejvyšší nabídku dala společnost Jelínek Develop s.r.o., Onšovice 26, 393 
01 Dehtáře, IČO: 06831532, nabídnutá částka 251 500 Kč, MUCB 16487/2022. 
Další v pořadí jsou: 
2. Vladislav Dušek, Stonařov 64, 588 33, nabídnutá částka 225 199 Kč, MUCB 15201/2022, 
3. Zemtechnika, spol. s r.o., Pod Řivnáčem 1489, 252 63 Roztoky, IČO: 27567877, 
nabídnutá částka 210 000 Kč, MUCB 16473/2022, 
4. Zdeněk Oborný, Dlouhá 1636/3, 664 34 Kuřim, nabídnutá částka 207 000 Kč, MUCB 
14825/2022, 
5. Daniel Kulhánek, U rybníka 23, 439 26 Libčeves, nabídnutá částka 201 000 Kč, MUCB 
13421/2022. 
Další zájemci jsou uvedení na archu, který bude přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
Bc. Nekolný dodal, že první část usnesení bude doplněna o pořadí prvních pěti nabídek a do 
druhé části usnesení se doplní společnost Jelínek Develop s.r.o., se kterou bude uzavřena 
kupní smlouva. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o doplněném návrhu usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 131/2022 
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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13. Revokace usnesení č. 103/2022 - Zajištění statiky budovy č. p. 56, budova MěÚ 
Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město zahájilo investici do energetických úspor budovy č. p. 56 - městského úřadu. Před 
realizací samotného zateplení budovy a před výměnou všech okenních výplní je nutné 
statické zajištění objektu v důsledku její celkové nestability. Částečná statická podpora 
budovy proběhla v roce 2020, ale pouze v jihozápadním rohu budovy (mezi dvorem budovy 
a ulicí Suvorovova).  
Nabídka statického zajištění budovy od dodavatele zateplení a výměny oken firmy Václav 
Horák,  IČO: 48996327, Ke Kovárně 349/17, 104 00 Praha, cena včetně DPH byla 
915.295,50 Kč. Rada souhlasila s podpisem smlouvy o dílo na statické zajištění. 
Po zjištění aktuálního stavu na místě stavby se nutnost prací změnila a aktualizovaná 
nabídka statického zajištění budovy od dodavatele zateplení a výměny oken firmy Václav 
Horák,  IČO: 48996327, Ke Kovárně 349/17, 104 00 Praha, cena včetně DPH je 1 158 
339,05 Kč. 
Uvedené náklady jsou již zahrnuty v rozpočtovém opatření. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
RM revokuje své usnesení č. 103/2022. Revokace se týká změny rozsahu statického 
zajištění. 
RM souhlasí s uzavřením rozšířené smlouvy o dílo na statické zajištění budovy č.p. 56 se 
zhotovitelem Václavem Horákem. 
RM pověřuje starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
v souladu 
 
 
 
 
  
Bc. Nekolný požádal o úvod Mgr. Dočkalovou. 
Mgr. Dočkalová uvedla, že po zjištění aktuálního stavu na místě stavby se nutnost prací 
změnila a nabídka statického zajištění budovy byla aktualizována, náklady uvedené v 
důvodové zprávě, jsou již zahrnuty v rozpočtovém opatření. 
JUDr. Marková upozornila, že kdyby byl k materiálu dodatek k původní smlouvě, bylo by 
změna hned patrná. Teď je v příloze pouze stejná smlouva, je potřeba doplnit do článku I., 
odstavce 1.2 navýšení dle rozpočtu ze dne…. 
Mgr. Dočkalová slíbila, že takto smlouvu doplní. 
Ing. Majer dále upozornil, že je potřeba doplnit usnesení o použití výjimky, což by revokací 
vypadlo. 
JUDr. Marková souhlasila doplnit jako druhou část usnesení, toto znění: „RM rozhoduje o 
použití výjimky dle článku 7.2 směrnice města Český Brod o zadávání zakázek malého 
rozsahu.“ 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o doplněném návrhu usnesení 
dle JUDr. Markové. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
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                                                                                                 Usnesení č. 132/2022 
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. 
  
 
14. Stavební úpravy chodníků v ulici Havlíčkova 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Technické služby připravily zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na "Stavební úpravy 
chodníků v ulici Havlíčkova". Tato akce měla být realizována v letošním roce a zadána 
Technickými službami města. 
Oprava chodníků v ulici Nová byla řádně vysoutěžena a byla podepsána smlouva se 
společností AVE Kolín s.r.o. Ta měla 4. 4. 2022 začít s opravou chodníků v této ulici. Až po 
podpisu smlouvy vhodila společnost ČEZ letáky do schránek obyvatel ulice Nová, s 
informací, že se zpracovává projektová dokumentace na rekonstrukci distribuční sítě. Město 
Český Brod tuto informaci od ČEZ Distribuce, a.s. ve vyjádřeních k akci nemělo. Město 
iniciovalo jednání s projektantem a bylo zjištěno, že tato rekonstrukce distribuční sítě 
proběhne ještě v letošním roce na podzim.  
Vzhledem k této skutečnosti jsme oslovili společnost AVE Kolín s.r.o. s možností posunutí 
termínu realizace rekonstrukce chodníků v ul. Nová. Zároveň bude nutné zpracovat i projekt 
rekonstrukce VO, které je nyní na sloupech ČEZu. Pokládka nového chodníku by tedy 
proběhla v součinnosti s pokládkou distribuční sítě a VO. 
 
Žádáme RM o možnost kompenzace společnosti AVE Kolín s.r.o., za součinnost realizace 
rekonstrukce chodníků v ul. Nová, zadáním rekonstrukce ulice Havlíčkova v hodnotě 
1.003.979,71 Kč této společnosti. 
 
Rozsah prací v ulici Havlíčkova 
Oprava vrchních vrstev chodníku a zřízení BUS zastávky. 
Stávající asfalt. kryt chodníku odbourán a odvezen na skládku, dlažba vhodná k použití bude 
vyskládána na palety a odvezena do T.S., betonové obrubníky se ponechají jen výškově se 
ustaví. Ve spodní části chodníku budou žulové obruby v délce cca 3m vyměněny za 
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betonové, na opačné straně chodníku nutno otočit obrubníky na vjezd- cca 4 m. Zámková 
dlažba 10x10x6 cm červená + VZOR. V místech označníku zastávky, bude zřízena BUS 
zastávka STREETPARK s.r.o. SITEO ZPS 321 (4200x1846x2567). 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje uzavřít smlouvu se společností AVE s.r.o. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Bude hrazeno z Fondu komunikace. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
  
  
Bc. Nekolný shrnul potřebné dle důvodové zprávy. 
JUDr. Marková poznamenala, že je i v tomto případě potřeba doplnit usnesení o část s 
použitím výjimky, stejně jako v předchozím bodě. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o doplněném návrhu usnesení 
dle JUDr. Markové. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 133/2022 
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.  
  
 
15. Smlouva o dílo - projektová dokumentace na opravu střechy Domov Anna 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V přímém poptávkovém řízení bylo osloveno pět subjektů, které disponují zkušenostmi na 
projektování staveb tohoto rozsahu s žádostí o zaslání cenové nabídky zhotovení projektové 
dokumentace k opravě střechy na DPS Anna. Z pěti oslovených subjektů zaslali nabídku 
dva. 
Společnost PassiveArchitecture s.r.o., IČO: 04533127 - nabídková cena 1.550.000 Kč bez 
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DPH. 
Společnost Revitali, s.r.o., IČO: 04308557 - nabídková cena 1.411.000 Kč bez DPH. 
Na základě nabízené ceny byl vybrán Revitali, s.r.o.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje souhlasit s uzavřením smlouvy o dílo. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Projektová dokumentace bude hrazena z rozpočtu města z projektových dokumentací. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
  
 
 
 
Bc. Nekolný požádal o úvod Mgr. Dočkalovou. 
Mgr. Dočkalová uvedla, že celá tato akce již trvá dlouho, viz informace v důvodové zprávě. 
Ing. Majer upozornil, že se v této záležitosti, na radě města, mluvilo o fotovoltaických 
panelech, ale v zadání to není. Každopádně by to u případné žádosti o dotaci, zvedlo šance 
na její získání, i vzhledem k současné špatné situaci s plynem. 
Mr. Klinecký souhlasil, že by toto stálo za prověření, každopádně každé jiné řešení, musí být 
zahrnuto v projektu a dotázal se Mgr. Dočkalové, zda by tato možnost šla do projektu doplnit. 
Mgr. Dočkalová odpověděla, že v případě, že bude s návrhem souhlasit druhá strana, 
nebude to problém. 
Ing. Majer zdůraznil, že jde o zařízení na dalších 20 let a není jistota, že plyn bude dostupný. 
Mgr. Klinecký se dotázal, zda záležitost lze nyní schválit v podobě, jak je předloženo. 
Mgr. Dočkalová uvedla, že v případě, nesouhlasu z druhé strany, či změně ceny díla, by byl 
materiál znovu předložen na RM, ale celý proces by dnešním případným neschválením, 
nebrzdila. 
JUDr. Marková upozornila, aby se město nedostalo do problému s cenou, mělo by se to 
vysoutěžit. Doporučila vyhlásit veřejnou zakázku a zadat požadované podmínky. Plus 
jmenovat hodnotící komisi. 
Mgr. Klinecký poté formuloval upravené části usnesení následovně: 
„RM 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.  
RM pověřuje odbor rozvoje nezbytným upřesněním zadání veřejné zakázky a zajištěním 
případných dodatečných informací k výše uvedené veřejné zakázce. 
RM 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.“ 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o doplněném návrhu usnesení 
dle JUDr. Markové. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
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                                                                                                 Usnesení č. 134/2022 
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.  
  
 
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. 
  
 
16. Vyhlášení záměru - nájem části pozemku v ulici Žižkova 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod má s paní PhDr. Beátou Binkovou (dříve Jirešovou) uzavřenou Smlouvu o 
nájmu pozemku týkající se části pozemku KN p.č. st. 353/1 v obci a k.ú. Český Brod, části o 
výměře 269 m2, uzavřenou 27. 9. 2005. 
Tato část pozemku se nachází za rodinným domem ve vlastnictví paní Binkové. Nyní jsme 
byli informováni, že paní Binková dům prodala a noví vlastníci domu, pan Salian Latish 
Prabhakar a paní Jakhmola Rashmi Chandramohan, mají o nájem části pozemku zájem 
také. 
 
Paní Binková hradila nájemné 2x ročně, letos ve výši 940 Kč, každoročně navyšované o 
inflaci, tj. nyní 7 Kč/m2. 
 
Necháváme radě města na zvážení výši cenu nájemného. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje radě města vyhlásit záměr na nájem části pozemku. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nájemné bude příjmem do střediska OHČ. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
x 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
x 
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Bc. Nekolný požádal o úvod Mgr. Dočkalovou. 
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy. 
Ing. Majer upozornil, že žádal materiál, kde bude soupis pozemků, ale nedostal ho. 
Mgr. Dočkalová uvedla, že je to určitě hotové, nejspíš v aktivitě, slíbila to prověřit. 
Ing. Majer uvedl, že cena nájmu je stará 20 let a dotázal se, zda je možné dostat návrh ceny, 
která bude aktuální. 
JUDr. Marková odpověděla, že nový návrh ceny lze samozřejmě získat před realitku, ale 
městu bude utíkat nájem, i když paní bude pozemek užívat dál. 
Ing. Ulík uvedl, že na realitách se cena pohybuje od 7,80 do 20 Kč/m2/měsíc ne rok. 
JUDr. Marková upozornila, že tento pozemek ale není volně přístupný, což je komplikace. 
Bc. Nekolný navrhl částku 20 Kč/ m2/rok. 
Ing. Majer navrhl dát nájem na dobu určitou jednoho roku a nechat si zpracovat znalecký 
posudek.  
Dále z diskuze vznikl ÚKOL – vypracovat posouzení nájmů za zahrady. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o doplněném návrhu usnesení 
dle Bc. Nekolného a Ing. Majera. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 135/2022 
Rada města 
 
I.      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.  
  
 
17. Výpůjčka části pozemku v ulici v Chobotě (SŽ) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod jedná cca od roku 2014 se Správou železnic, státní organizace, o 
převodu části pozemku KN p.č. 709/6 a to části oddělenou geometrickým plánem č. 1915-
52/2015 ze dne 21. 4. 2015 a označenou jako pozemek č. 709/22 o výměře 3 m2 v obci a 
k.ú. Český Brod, v ulici V Chobotě.  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“. 
Správa železnic nejdříve nabízela Městu Český Brod odkup části pozemku, poté zřízení 
věcného břemene a nyní bezúplatný převod. Město Český Brod aktualizovalo svou žádost, tj. 
odeslalo žádost o bezúplatný převod části pozemku. Nyní musíme na Správu železnic 
doručit další dokumenty a souhlas zastupitelstva města s převodem, dle dopisu ze dne 10. 2. 
2022 (str. 4/4 dopisu): výpis z katastru nemovitostí, prohlášení, že Město přebírá spolu s 
nabývaným majetkem i případné ekologické závazky s tímto majetkem spojené, bere na 
sebe povinnost plynoucí z jejich odstraňování a nebude od převodce požadovat jejich 
náhradu, souhlas s technickými podmínkami převodu uvedených v části A dopisu Správy 
železnic č.j. 22609/2020-SŽ-GŘ-O31 - 3 ze dne 7. 2. 2022, vyjádření z hlediska územního 
plánu, identifikační údaje žadatele. Po obdržení dokladů, bude SŽ dál projednávat 
bezúplatný převod části pozemku. 
Pro další krok projednání o převodu části pozemku na SŽ, musí být uzavřena Smlouva o 
výpůjčce na dotčenou část pozemku. Návrh smlouvy byl JUDr. Markovou odsouhlasen. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje souhlasit s uzavřením Smlouvy. 
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3) Dopady řešení na rozpočet města 
x 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
x 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
x 
  
 
  
Bc. Nekolný opět požádal o úvod Mgr. Dočkalovou. 
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy. 
JUDr. Marková návrh smlouvy odsouhlasila. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 136/2022 
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. 
  
 
18. Bezúplatný převod části pozemku v ulici v Chobotě (SŽ) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod jedná od roku 2014 se Správou železnic, státní organizace, o převodu 
části pozemku KN p.č. 709/6 a to části oddělenou geometrickým plánem č. 1915-52/2015 ze 
dne 21. 4. 2015 a označenou jako pozemek č. 709/22 o výměře 3 m2 v obci a k. ú. Český 
Brod, v ulici V Chobotě.  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“. 
Správa železnic nejdříve nabízela městu Český Brod odkup části pozemku, poté zřízení 
věcného břemene a nyní bezúplatný převod. Město Český Brod aktualizovalo svou žádost, tj. 
odeslalo žádost o bezúplatný převod části pozemku. Nyní musíme na Správu železnic 
doručit další dokumenty a souhlas zastupitelstva města s převodem, dle dopisu ze dne 10. 2. 
2022 (str. 4/4 dopisu): výpis z katastru nemovitostí, prohlášení, že město přebírá spolu s 
nabývaným majetkem i případné ekologické závazky s tímto majetkem spojené, bere na 
sebe povinnost plynoucí z jejich odstraňování a nebude od převodce požadovat jejich 
náhradu, souhlas s technickými podmínkami převodu uvedených v části A dopisu Správy 
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železnic č.j. 22609/2020-SŽ-GŘ-O31 - 3 ze dne 7. 2. 2022, vyjádření z hlediska územního 
plánu, identifikační údaje žadatele. Po obdržení dokladů, bude SŽ dál projednávat 
bezúplatný převod části pozemku. 
Předkládáme radě města a zastupitelstvu města souhlas se záměrem bezúplatného převodu 
části pozemku, předběžný souhlas s převodem. Jakmile bude doručena Smlouva, bude 
předložena na jednání rady města a zastupitelstva města k odsouhlasení. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje souhlasit se záměrem bezúplatého převodu části pozemku v ulici v 
Chobotě. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
x 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
  
 
Mgr. Dočkalová uvedla, že tento materiál souvisí s předcházejícím bodem. 
Mgr. Klinecký pouze dodal, že dnes dostal informaci, že městu chybí povolení provádění 
staveb s železem, tudíž je problém s odstraněním vlečky. 
JUDr. Marková doplnila, že jednala s právničkou Správy železnic a v případě ukončení 
výpůjčky by to odstranili. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 137/2022 
Rada města 
 
 
I.      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“. 
  
 
19. Inventář města - převod na CVIK 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
V majetku města je evidována telefonní kabina vč. základu a kabelu na připojení VO, bývalá 
telefonní budka, kterou města v březnu v roce 2020 zakoupilo od O2 za zbytkovou cenu 
1.210 Kč. Již v době koupě byla tato telefonní kabina plánovaná jako budoucí knihobudka. 
Tento projekt byl CVIKem zrealizován a knihobudka stojí a slouží již lidem u nádraží. 
Navrhujeme tedy převést do majetku CVIK ještě tuto telefonní kabinu. 
Převod bude realizován na základě předávacího protokolu. 
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2) Návrh odboru na řešení 
Souhlasit s převodem majetku města do majetku p. o. CVIK. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nejsou 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
  
  
Bc. Nekolný opět požádal o úvod Mgr. Dočkalovou. 
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy. Dodala, že žádost je oprávněná, při 
velkých deštích tam zatéká, navíc úpravy v budově částečně hradili ze svého. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 138/2022 
Rada města 
 
I.      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. 
  
 
20. Žádost společnosti ProMedicus Home Care Services s.r.o. na slevu z nájemného 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Dne 30. 3. 2022 bylo na podatelně města evidováno oznámení pod č. j. MUCB 16353/2022. 
Jedná se o oznámení Mgr. Štěpána Ciprýna, právního zástupce společnosti ProMedicus 
Home Care Services s.r.o. se sídlem Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČO: 
01690124. Oznámení se týká uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného za 
pronájem nebytových prostor v prvním patře budovy č. p. 1311, Žižkova ulice, Český Brod, 
pavilon E, na základě nájemní smlouvy ev. č. 13/2014/Fo ze dne 2. 1. 2014. 
Budova má plochou střechu, která je ve velmi špatném stavu a prakticky při každém dešti 
ihned začne do prostor zatékat. Společnost ProMedicus Home Care Services s.r.o. tuto 
skutečnost opakované hlásí správci budov panu Jeníkovi - OR, který dával opravovat jak 
střechu, tak výmalbu. Stav střechy je bohužel takový, že veškeré dílčí opravy jsou 
nedostatečné a situace s protékáním se bude opakovat při každém dešti. Žádost společnosti 
je tudíž oprávněná. 
Nájemné za užívání prostor činí v roce 2022 40.910 Kč ročně. Společnost žádá od 1. 4. 2022 
slevu na nájemném ve výši 20 %, tj. sleva 8.182 Kč ročně, částka za roční nájemné (po 
slevě 20 %) bude činit 32.728 Kč ročně. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM souhlasit se snížením nájemného do odstranění závad a vyhlásit záměr 
na slevu z nájemného. 
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3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výnos z nájemného je příjmem na hospodářském středisku Bytové hospodářství - fond 
nemocnice. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
  
  
Bc. Nekolný opět předal slovo Mgr. Dočkalové. 
Mgr. Dočkalová uvedla bod 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: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 139/2022 
Rada města 
 
I.      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. 
  
 
21. Roční zpráva o stavu provozovaného vodohospodářského majetku města Český 
Brod za rok 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Provozovatel, společnost 1. SčV, a. s., zaslala celkovou Roční zprávu o stavu 
provozovaného vodohospodářského majetku města Český Brod za rok 2021 na základě 
článku VII, odst. 24, písmeno c) Smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace v majetku 
města Český Brod. Roční zpráva je předložena radě města na vědomí. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme vzít na vědomí. 
 
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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Mgr. Dočkalová uvedla, že jde o pravidelné informace, které musí provozovatel VH majetku 
dle smlouvy předkládat. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 140/2022 
Rada města 
 
I.      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.  
  
 
22. Nabídka umístění Z-BOXu v Českém Brodě 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na město Český Brod byl 4. 4. 2022 doručen email s nabídkou služeb pro občany, jedná se 
o službu Zásilkovny, kdy Z-BOX je samoobslužné výdejní místo, které obyvatelům usnadní 
vyzvednutí i odeslání zásilek, bez omezení v jakoukoliv denní či noční hodinu. Paní Lucie 
Vítová, obchodní zástupkyně Z-BOXU, nás informovala, že by v Českém Brodě, vzhledem k 
počtu obyvatel, rádi umístili cca 4 Z-BOXY. 
Místním šetřením bylo zjištěno, že 1 Z-BOX je již umístěn v Klučovské ulici, ve výklenku vrat 
společnosti PRO-DOMA.  
Domníváme se, že umístění takovýchto Z-BOXů není v souladu s Vizuálním manuálem 
Města Český Brod a s pravidly na umisťování reklamy, ale v okrajových částech města by 
bylo možné tyto boxy umístit. 
 
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 opět předal slovo Mgr. Dočkalové. 
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy, dotázala se radních, zda mají nějaké 
návrhy na umístění Z-Boxů po městě. 
Ing. Ulík se dotázal, zda za box umístěný u Billy společnost platí. 
Ing. Majer odpověděl, že platí. 
Mgr. Dočkalová upozornila, že PRODOMA by městu část poplatku za Z-Box měla převádět, 
jelikož je částečně umístěn na pozemku města, což si zřejmě neuvědomili. 
Poté proběhla diskuze o vhodných místech k umístění dalších Z-Boxů, načež se radní shodli, 
že by bylo dobré jeden umístit na sídliště Jahodiště, jeden do Liblic a jeden do Štolmíře, což 
bude doplněno do usnesení. 
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Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o doplněném návrhu 
usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 141/2022 
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. 
  
 
23. Šemberské stezky, smlouva o spolupráci 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města předkládáme návrh smlouvy mezi městem Český Brod a Šemberskými 
stezkami, z. s. Smlouva upravuje vzájemné vztahy a údržbu cyklistických tras, které vznikly 
na základě projektu z programu neproduktivní investice do lesa od Pošembeří. Smlouva byla 
předložena paní JUDr. Janě Markové a všechny její připomínky jsou již schváleny a 
zapracovány do přiloženého dokumentu. 
Principielně smlouva řeší pro město odpovědnost za údržbu (sjízdnost) stezek a spolek 
zavazuje k proaktivní činnosti vzhledem k propojení s projekty, které v lokalitě navazují 
(Ekocentrum Vrátkov, nová cesta od parkoviště atd.)     
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Žádný. Částka bude hrazena z rozpočtu městských lesů. K tomu je částečně, či úplně 
kompenzována současným odběrem zboží či služeb spolkem (odběr dřeva / služeb 
Ekocentra).  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní. 
 
  
  
Mgr. Klinecký uvedl, že předložená smlouva o spolupráci vznikla ze zadaného úkolu na 
údržbu stezek, spolupracovali na ní Ing. Kopáček, Pavel Kvasnička a JUDr. Marková. 
Ing. Majer upozornil, že vzhledem k tomu, že je pan Kvasnička radní, by mělo být ve 
smlouvě zakotveno, že se pomocí QR kódů vybírají příspěvky. 
Mgr. Klinecký uvedl, že jde o dobrovolné příspěvky, ne o vstupné na stezky. 
Bc. Nekolný dodal, že dobrovolné příspěvky jdou na fungování spolku, což je nezisková 
organizace, která se stará o majetek města. 
JUDr. Marková dodala, že na „Cestu lásky“ smlouva existuje, jelikož to byla podmínka 
získání dotace, ale v tomto případě jde čistě o údržbu trailů. 
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Mgr. Janík upozornil, že v zadaném úkolu k Šemberským stezkám, není nic navázáno, ani 
není ukončené řešení. 
Mgr. Klinecký slíbil, že po schválení této smlouvy, se k úkolu vrátí, vloží do něj smlouvy, 
prolink, že byl materiál předložen na RM a ukončí ho. 
 
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. 142/2022 
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.  
  
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o spolupráci. 
  
 
24. VPS s obcemi ohledně zajištění povinné školní docházky 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na jednání se starosty okolních obcí dne 22. 2. 2022 byli starostové upozorněni na opětovný 
problém s nedostatečnou kapacitou základních škol v Českém Brodě. Starostové byli 
požádáni o upřesnění počtu dětí, které přijdou k zápisu do ZŠ Žitomířská a ZŠ Tyršova. Na 
základě výsledků přijímacích řízení budou obcím zaslány VPS týkající se zabezpečení 
povinné školní docházky žáků jejich obcí v základních školách zřizovaných městem Český 
Brod. Stávající smlouvy končí 31. 8. 2022. Smlouvy se uzavírají na dobu určitou do 31. 8. 
2023 s účinností od 1. 9. 2022. 
V současné době předkládáme přehled VPS s obcemi k zajištění povinné školní docházky 
žáků od 1. ročníků a žáků navštěvujících 6. - 9. ročník (Břežany II, Černíky, Doubravčice, 
Hradešín, Chrášťany, Klučov, Krupá, Kšely, Masojedy, Mrzky, Přehvozdí, Přistoupim, 
Přišimasy, Rostoklaty, Tismice, Tuchoraz, Tuklaty, Vrátkov).  
Smlouvy dosud nejsou podepsané starostou obce, neboť se teprve po ukončení zápisu do 
základních škol ujasní, se kterými obcemi může být VPS uzavřena. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Uzavření smluv je plně v kompetenci RM a ZM. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Částka by se změnila z 6.000 Kč/rok/žák na 8.000 Kč/rok/žák.     
Za první pololetí školního roku 2021/2022 se jednalo o částku 986.000 Kč do rozpočtu 
města. V roce 2022 bude částka vyšší, ale až za období od 9/2022 do 12/2022. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Netýká se tohoto bodu. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Netýká se tohoto bodu. 
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Mgr. Klinecký uvedl bod dle důvodové zprávy a dodal, že se jedná o každoroční záležitost. 
Zdůraznil, že je navrženo navýšení částky z 6 tis. na 8 tis. na žáka a rok, což by se v roce 
2022 projevilo v rozpočtu města až za období září-prosinec 2022, tedy v novém školním 
roce. Po schválení by se smlouvy rozeslaly obcím a daly se do ZM. 
JUDr. Marková doplnila, že smlouvy se schvalují teď, jelikož po ukončení zápisu do škol, se 
smlouvy musí uzavřít. 
Mgr. Klinecký dodal, že počty žáků vyjdou ze zápisů, ale obce mají svoje zastupitelstva 
dříve, proto jim smlouvy budou rozeslány, pokud je schválí, žáci budou přijati.  
Ing. Majer se dotázal, co se z těchto poplatků hradí. 
Ing. Jedličková odpověděla, že jde o příjem do investic města, ale není přesně určeno, co se 
z toho hradí, je na to nicméně samostatná položka v rozpočtu města. 
Bc. Nekolný dodal, že nejde o účelově vázaný příjem, nicméně údržba a opravy budov hradí 
město. 
Proběhla krátká diskuze ohledně úhrad za opravy, energie, celkově ohledně provozu škol a 
školských zařízení, a také, kdy se navýšení příspěvků projeví v rozpočtu města. 
 
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. 143/2022 
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.  
  
 
25. Výroční zprávy příspěvkových organizací s výjimkou základních a mateřských škol 
za rok 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Předkládáme výroční zprávy příspěvkových organizací města s výjimkou základních a 
mateřských škol a Školní jídelny Český Brod za rok 2021 - tedy Technických služeb Český 
Brod, ANNA, sociální služby pro seniory a Centra vzdělávání, informací a kultury.   
Výroční zprávy základních škol schvaluje školská rada příslušné školy, ve které má město 
jako zřizovatel své zastoupení. Mateřské školy výroční zprávy nezpracovávají. Výroční 
zpráva městské policie (jako organizační složky obce) bude předložena v samostatném 
materiálu pro radu města.  
Výroční zprávy příspěvkových organizací jsou zveřejňovány v dokumentech na jejich 
webových stránkách a jsou uloženy v prostředí Lotus Notes v jiných aktivitách v dokumentaci 
jednotlivých příspěvkových organizací. 
Výroční zprávy jsou přiloženy. 
Výroční zpráva města bude předložena na některém z dalších jednání rady v dubnu či 
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květnu t. r.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuji schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Žádný. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní. 
 
 
  
Mgr. Klinecký uvedl, že jsou jako každoročně předloženy ke schválení výroční zprávy 
příspěvkových organizací TS, CVIK a ANNA. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 144/2022 
Rada města 
 
I.      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. 
  
 
26. Jmenování ředitele příspěvkové organizace Střední škola managementu a grafiky, 
Školní 145, Liblice, 282 01, Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Odbor sociálních věcí a školství byl pověřen přípravou konkursního řízení na obsazení místa 
ředitele příspěvkové organizace Střední škola managementu a grafiky, Školní 145, 282 01, 
Český Brod.  
Na základě usnesení RM ze dne 22. 9. 2021 vznikla nová příspěvková organizace Střední 
škola managementu a grafiky. Usnesením RM ze dne 13. 10. 2021 byla jmenován Ing. 
Darina Doškářová ředitelkou na dobu určitou do doby jmenování ředitele vybraného na 
základě výsledku konkursního řízení dle § 166 odst. 2 školského zákona. Dne 2. 2. 2022 
vyhlásila RM konkursní řízení na tuto pozici. Město Český Brod obdrželo celkem 1 přihlášku 
do konkursního řízení. Podanou přihlášku posuzovala konkursní komise, jejíž členy 
jmenovala RM usnesením ze dne 23. 2. 2022. Komise posoudila přihlášku, zda splňuje 
náležitosti podle § 3 vyhlášky o náležitostech konkursního řízení. Konkursní řízení proběhlo v 
souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb. ze dne 1. 5. 2019. Jednání komise proběhla v 
termínech 8. 3. a 23. 3. 2022. O průběhu konkursního řízení byly pořízeny zápisy (viz 
příloha). Členové konkursní komise se hlasováním usnesli na vhodném uchazeči - Ing. 
Darině Doškářové. Následně byla uchazečka vyrozuměna písemnou formou.  
Výsledné pořadí uchazečů má pro zřizovatele doporučující charakter. Předpokládaný nástup 
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do funkce ředitele je stanoven na 1. 8. 2022 nebo dle dohody. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Plně v kompetenci RM. 
 
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 požádal o slovo T. Charváta, který shrnul informace ke konkursnímu řízení na 
ředitele příspěvkové organizace SŠ managementu a grafiky dle důvodové zprávy a dodal, že 
nová paní ředitelka byla sice jedinou účastnicí, ale získala 100 % hlasů konkursní poroty. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 145/2022 
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. 
  
 
III.      schvaluje 
 
   podání žádosti o zápis do rejstříku škol a školských zařízení týkající se údajů o řediteli 
školy. 
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27. Volba dalšího člena komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dle článku 13 jednacího řádu rady města může rada zřídit jako své iniciativní a poradní 
orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě. Do komisí rada volí jejich 
předsedy, členy a podle potřeby další odborníky a experty. Komise rady pracují zpravidla po 
celé volební období. Komise plní úkoly, kterými je pověří rada, a ze své činnosti jsou 
odpovědné radě, jsou minimálně tříčlenné a řídí se zákonem o obcích a svým jednacím 
řádem. Z jednání komisí je pořizován zápis, který podepisuje předseda a je k dispozici u 
osoby pověřené k zajištění vedení administrativy komise. Zápis z jednání předkládají komise 
radě na její nejbližší schůzi. Zápis se následně zveřejní na webových stránkách města. 
Komise je způsobilá se usnášet při účasti nadpoloviční většiny členů komise. Usnesení 
komise je platné, jestliže s ním vysloví souhlas nadpoloviční většina všech členů komise. Dle 
čl. 4 odst. 1 jednacího řádu rady má předseda komise rady právo předkládat návrhy k 
zařazení na program schůze rady.  
O členství v komisi projevil zájem Ing. arch. Miroslav Siegert, který se již do práce komise 
také zapojil jako host. Pan Siegert vystudoval architekturu na fakultě stavební ČVUT v Praze, 
nyní dle svých slov pracuje jako BIM (informační model budovy), manažer ve firmě 
cadcosulting.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuji schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Bez dopadu. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
  
  
Mgr. Klinecký uvedl 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: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 146/2022 
Rada města 
 
I.      volí 
 
   Ing. arch. Miroslava Siegerta členem komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu. 
  
 
28. Počet členů zastupitelstva pro následující volební období 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Při návrhu vycházíme z platného znění zákona o obcích, z jehož znění je zřejmé, že pro 
město Český Brod je pro jeho efektivní činnost počet 21 členů zastupitelstva výhodný.  
Podle zákona o obcích obec nad 3 000 do 10 000 obyvatel může mít 11 až 25 členů 
zastupitelstva. Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 
členů. Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí 
přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Poklesne-li v průběhu funkčního 
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období počet členů rady obce pod 5 a na nejbližším zasedání zastupitelstva obce nebude 
doplněn alespoň na 5, vykonává od tohoto okamžiku její pravomoc zastupitelstvo obce, které 
může rozhodování o záležitostech podle § 102 odst. 2 a 3 svěřit zcela nebo zčásti starostovi. 
Jestliže v průběhu funkčního období přesáhne počet členů rady obce jednu třetinu počtu 
členů zastupitelstva obce, aniž počet jeho členů poklesne pod 11, plní rada obce nadále své 
funkce. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Souvisí s odměňováním členů zastupitelstev (nařízení vlády č. 318/2017 Sb.) a rozhodnutím 
zastupitelstva (dle § 72 a násl. zákona o obcích). 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
  
  
Bc. Nekolný uvedl bod 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: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 147/2022 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města stanovit počet členů zastupitelstva města Český Brod pro volební 
období 2022 - 2026 na 21 členů. 
  
 
 
29. Jednotný vizuální styl města - prezentace návrhů 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města jsou opakovaně předloženy výsledky veřejné zakázky návrhů jednotného 
vizuálního stylu města Český Brod (JVS). Jednotný vizuální styl by měl sjednotit vizuální 
komunikaci města a jeho příspěvkových organizací. Návrhy komplexního řešení JVS pro 
interní a externí komunikaci a pro propagaci města prezentovalo 5 grafických studií: Lukas 
Design - Lukáš Hejč, Design Portál - Bohumír Golda, Ondřej Zámiš studio, Folprecht studio - 
Folprechtová Radka, a Voala studio - Pavel Kulišťák.  
Rada města usnesením č. 33/2022 ze dne 19. 1. 2022 jmenovala hodnotící komisi, která 
posoudila předložené návrhy a vybrala jako vítěznou nabídku grafického studia Lukas 
Design - Lukáš Hejč. Bližší informace jsou uvedeny v přiloženém zápisu.  
Radě města je předložena k rozhodnutí smlouva o dílo a licenční smlouva, na jejímž základě 
vítěz zpracuje komplexní dokument "manuál jednotného vizuálního stylu" města Český Brod. 
Smlouva byla odsouhlasena právničkou města.   
  
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuji schválit. 
  



 

 35 

3) Dopady řešení na rozpočet města 
Částka 150.000 Kč bude hrazena z rozpočtu města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
 
 
  
Mgr. Tomáš Klinecký uvedl bod dle důvodové zprávy a popsal průběh jednání hodnotící 
komise, kde proběhly prezentace návrhů jednotlivých grafických studií. Prezentace vítězného 
návrhu je přílohou tohoto materiálu.  
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 148/2022 
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. 
  
 
30. Plán rozvoje sportu 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města je předložen Plán rozvoje sportu. Materiál byl projednán komisí pro sport a volný 
čas. V průběhu zpracování dokumentu byly osloveny všechny sportovní a volnočasové 
organizace s žádostí o zaslání podkladů - pasporty majetku, ekonomické informace - tato 
data byla do dokumentu zapracována.    
 
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 úvodní slovo panu tajemníkovi. 
Ing. Kašpar uvedl, že tento materiál prošel jednáními jednotlivých komisí, v excel příloze jsou 
vyčísleny provozní náklady, které se ještě se spolky dolaďují. 
Mgr. Janík upozornil, že na své připomínky k tomuto materiálu nedostal odpověď. 
Bc. Nekolný uvedl, že všechny připomínky s panem místostarostou procházel a relevantní 
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připomínky byly zapracovány do materiálu. 
Ing. Majer zdůraznil, že na sportovní komisi byl tlak na vyjádření spolků, lidé měli vznášet 
připomínky, než plán schválí rada, ale zveřejněno to nikde nebylo. 
Ing. Kašpar uvedl, že tato oblast bude podrobena veřejné diskuzi, stejně jako letos i 
strategický plán, kde se vše důkladně probere a bude zde samozřejmě k projednání i plán 
rozvoje sportu, nicméně nyní musí být tento materiál předložen na jednání ZM. 
Mgr. Klinecký dodal, že materiál se postupně připomínkuje, ale bylo by dobré to ukončit a na 
ZM to dát, ne jako informaci, ale rovnou s návrhem je schválení. 
Mgr. Janík uvedl, že v úterý je jednání sportovní komise, kde se budou připomínky finalizovat 
a pak už by bylo dobré to ukončit. 
 
Informace byla radou města projednána. 
 
 
Bc. Nekolný navrhl předřadit body „Informace - Zápis z jednání komise pro školství ze dne 
28. 3. 2022“ a „Úprava dopravního režimu vjezdu na prostranství bývalého ZZN“, aby byl bod 
„Plnění úkolů“ na konci před obecnou rozpravou. Radní souhlasili.  
 
 
31. Zápis z jednání komise pro školství ze dne 28. 3. 2022 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Předkládáme radě města zápis z 5. jednání komise pro školství ze dne 28. 3. 2022. 
 
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 T. Charvátovi. 
T. Charvát uvedl bod dle důvodové zprávy a dodal, že celé zasedání se týkalo dětí z 
Ukrajiny, jak je podrobně sepsáno v přiloženém zápise. Dále uvedl, že nyní probíhají zápisy 
do ZŠ, poté budou pro ukrajinské děti mimořádné termíny a až pak se uvidí, kolik 
ukrajinských dětí se bude hlásit. 
Ing. Ulík podotkl, že byly doby, kdy se do škol chodilo „na směny“. 
T. Charvát uvedl, že takové řešení bylo také v jednání, ale není dostatek učitelů na tento 
způsob výuky. Dodal, že v současné chvíli se již učí skupiny smíšené (dospělí i děti) češtinu, 
k tomu mají děti vyhrazené prostory na svou on-line výuku z ukrajinských škol. Nicméně nyní 
spíš probíhá proces adaptační. 
 
Informaci vzala rada města na vědomí. 
  
 
32. Úprava dopravního režimu vjezdu na prostranství bývalého ZZN 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě požadavku z rady města je předložena možnost změny dopravního režimu 
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vjezdu a výjezdu do/z areálu bývalého ZZN.  
V současné době je zaslepen původní vjezd do křižovatky ulic Krále Jiřího, Zborovská a 
Jana Kouly, a to z bezpečnostních důvodů. Plocha ZZN je nově hojně využívána jako 
odstavné parkoviště. Vjezd a výjezd nyní funguje kolem divadélka ulicí Kollárova. Nyní též 
probíhá zajištění nezbytných vyjádření k PD nové okružní křižovatky u ZZN před podáním 
žádosti o ÚR a SP. 
Změna režimu by spočívala v tom, že jeden směr (vjezd) by byl krátkodobě znovu z prostoru 
křižovatky a druhý (výjezd) by byl nadále veden kolem divadélka ulicí Kollárova a Sportovní.  
Dle sdělení ODŽÚ by k tomu bylo třeba zpracování DIO (dopravně-inženýrské opatření) na 
přechodnou úpravu provozu s doplněním svislého a vodorovného dopravního značení spolu 
s dopravním zařízením (city blok) za využití stávajícího dopravního napojení parkoviště na 
pozemní komunikaci bez stavební změny. Z pozemní komunikace bude dopravním 
značením a zařízením umožněn pouze vjezd, nikoliv výjezd. Předpokládané náklady 
instalace dopravního značení a dopravního zařízení včetně DIO jsou cca 50 000 Kč. Před 
instalací je nezbytné podání žádosti o stanovení přechodné úpravy a souhlas DI PČR. 
Přechodnou úpravu je možné povolit na 1 rok, poté musí být na základě žádosti 
prodlouženo, nebo přechodné dopravní značení odstraněno.    
Předkladatel se domnívá, že tato změna v tuto chvíli není potřeba. Předkladateli by bylo líto 
na přechodnou změnu vynaložit 50.000 Kč.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Rozhodnutí je ponecháno na radě města. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Částka v odhadované výši by byla hrazena z rozpočtu města.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
  
 
 
 
  
Mgr. Klinecký uvedl bod dle důvodové zprávy, zmínil také, že současný „režim“ v areálu ZZN 
funguje, situace není v současné chvíli nijak akutní k řešení. Dodal, že situace s parkováním 
v areálu se ustálila, lidé již nejezdí přes chodníky, ale okolo zadním vjezdem kolem ZUŠ. 
Ing. Ulík vyjádřil souhlas s panem místostarostou ohledně parkování zejména pro místní 
obyvatele. 
Ing. Majer uvedl, že by na značení a další náklady, kdy by byl řádně upraven vjezd a výjezd, 
klidně zmíněných 50 tis. dal, bylo by to na cca 2-3 roky, kdy už bude vybudovaná okružní 
křižovatka. 
Ing. Ulík také uvedl, že hodně chodců si areálem významně zkracuje cestu z nádraží a po 
krátké diskuzi bylo přistoupeno k hlasování, že RM nesouhlasí s realizací přechodné úpravy 
provozu na vjezdu a výjezdu do areálu ZZN v Českém Brodě a tím pádem se druhá část 
navrženého usnesení hlasovat nebude. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o upraveném návrhu 
usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2) 
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                                                                                                 Usnesení č. 149/2022 
 
Rada města 
 
I.      nesouhlasí 
 
   s realizací přechodné úpravy provozu na vjezdu a výjezdu do areálu ZZN v Českém Brodě. 
  
 
33. 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.  
Aktualizace projektové činnosti - nebude prováděna. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Bez návrhu na usnesení. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Není relevantní. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Není relevantní. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní. 
 
  
Ing. Ulík se dotázal na případnou dohodu týkající se skateparku mezi supermarkety Lidl a 
Panny. 
Mgr. Klinecký odpověděl, že z jednání s vedoucím odboru výstavby a územního plánování 
vyplynulo, že při současné podobě územního plánu, není možné na dané místo skatepark 
umístit. Nelze to ani v případě, že by šlo o betonovou plochu s prvky, které lze přemístit. 
Dodal, že by se musel změnit územní plán nejen v textové části, ale i vizuální. 
Ing. Majer dodal, že by bylo dobré vybrat zhotovitele na vytvoření návrhu, aby byl plán 
skateparku připraven, určitě bude veřejné projednání, kde se budou pak hodnotit místa, kde 
by bylo dobré skatepark umístit. 
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Poté proběhla diskuze, zda by byla lepší navržená varianta dle Ing. Majera projektovat bez 
konkrétního místa nebo již vybrat cíleně místo. Z diskuze vzešel ÚKOL – rozhodnout o 
dalším postupu. 
Mgr. Janík opět upozornil na úkoly v řešení, které je potřeba dokončit i v LN, jelikož jsou už 
hotové a dále zdůraznil, že pořád nedostává odpovědi na všechny své připomínky. 
 
Ing. Majer uvedl, že již byl zadán ÚKOL – fotopasti, nicméně žádné fotopasti neviděl a úkol 
není ani v řešení. 
Ing. Kašpar reagoval, že se vyskytly nějaké provozní problémy, každopádně je to v řešení s 
firmou, která je má instalovat. 
 
Informace byla radou města projednána. 
 
OBECNÁ ROZPRAVA 
Bc. Nekolný otevřel obecnou rozpravu. 
 
Na podnět Ing. Majera proběhla krátká diskuze k problému s navážením hlíny, kterou jsou 
zasypávány kanalizační šachty na pozemku na „zatrubněné“ části Kounického potoka, 
šachty by měly být upraveny do nové výšky pozemku. Radní se shodli na tom, že je potřeba 
připravit materiál pro komisi, Mgr. Dočkalová dodala, že objednávka s provozovatelem, tedy 
1. SčV je již v řešení. 
Poté pokračoval s dotazy: 
- demografická studie k ZŠ Žitomířská – Bc. Nekolný uvedl, že je hotová, pošle. 
- na stavební komisi byla požadována změna ÚP – Bc. Nekolný uvedl, že Ing. arch. 
Myška změnu posílal a Mgr. Dočkalová dodala, že je uložena na disku M/ÚP/změna z 22. 2., 
lze ji zaslat prostřednictvím úschovny. 
- požádal zaslání seznamu projektů s předstihem, již na jednání koalice, dřív než půjde 
materiál do ZM – Mgr. Dočkalová dodala, že potřebuje pouze vědět, které z projektů by se 
měly realizovat, materiál zpracuje.  
Poté proběhla ještě krátká diskuze, které akce je potřeba realizovat, co nejdříve, které z nich 
jsou již rozpracované a co vše je potřeba připravit do materiálů na zastupitelstvo. 
 
Jelikož nikdo z radních již žádné podněty a připomínky nevznesl, Bc. Nekolný uzavřel 
obecnou rozpravou, poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. 
Jednání bylo ukončeno v 19:25 hod. 
  
 
 
 

 
 
 
 

Jakub Nekolný  Ing. Filip Ulík 
starosta města ověřovatel zápisu 

 


