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Usnesení rady města ze dne 27. 10. 2021 

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn 
 

z 31. řádné schůze rady města, která se konala ve středu 27. 10. 2021 od 17:00 hod v: Sál v 
přízemí IC v čp. 1 

 
481/2021 Ukončení nájemní smlouvy 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením dohody o ukončení nájmu bytu č. 5, Arnošta z Pardubic č. p. 25, Český Brod. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené dohody. 
 
482/2021 Dodatek č. 4 ke kupní smlouvě č. LW21-411 na prodej kulatiny se společností 
Wood & Paper, a. s. - 2021, do Labe Wood, s. r. o., Štětí 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 4 ke kupní smlouvě č. LW21-411 na dodávku smrkové kulatiny na 4. 
čtvrtletí 2021 se společností Wood & Paper, a. s., se sídlem Hlína 138, 664 91 Ivančice, IČO: 
26229854. Dodatek nabývá platnosti dnem schválení radou města a účinnosti zveřejněním v 
registru smluv. Návrh dodatku č. 1 je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
483/2021 Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě č. 5826/21 na prodej vlákniny se společností 
Wood & Paper, a. s. - Štětí 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 3 ke kupní smlouvě č. 5826/21 na prodej vlákniny, na 4. čtvrtletí roku 
2021, se společností Wood & Paper, a.s., se sídlem Hlína 138, 664 91 Ivančice, IČO: 
26229854. Návrh dodatku č. 3 je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
484/2021 Vyhlášení VZ "Stroje pro městské lesy" - výroba palivového dříví 
 
Rada města 
 
I. vyhlašuje 
veřejnou zakázku zjednodušené podlimitním řízení dle § 53 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek na akci "Stroje pro městské lesy". Výzva k podání nabídky je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. jmenuje 
hodnotící komisi veřejné zakázky na akci "Stroje pro městské lesy" ve složení: 
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Mgr. Tomáš Klinecký, místostarosta města, 
Ing. Rostislav Vodička, vedoucí OŽPZ, 
Ing. Jan Kopáček, správce městských lesů, 
Alena Jelínková, pracovník FO. 
  
Náhradníci:   
Ing. Lenka Kučerová, pracovník OŽPZ, 
Ing. Šárka Jedličková, vedoucí FO, 
Ing. Lucie Tlamichová, OR. 
 
III. pověřuje 
odbor životního prostředí a zemědělství nezbytným upřesněním zadání veřejné zakázky a 
zajištěním případných dodatečných informací k výše uvedené veřejné zakázce. 
 
485/2021 Vyhlášení záměru - směna částí pozemků Klučovská ul. 
 
Rada města 
 
vyhlašuje záměr 
na směnu části pozemku KN p. č. 722/6, dle geometrického plánu č. 2336-91/2021 
vyhotoveného Ing. Milošem Němcem o výměře 24 m2, který je ve vlastnictví Dvojčata ČB, 
s.r.o., IČO 05851297 za část pozemku KN p. č. 722/1, která byla oddělena geometrickým 
plánem č. 2336- 91/2021 vyhotoveného Ing. Milošem Němcem a označena jako pozemek č. 
722/9 o výměře 7 m2, který je ve vlastnictví města Český Brod. Všechny výše uvedené 
pozemky jsou v obci a k. ú. Český Brod.  
Směna pozemků proběhne po potvrzení odstranění zástavního práva z pozemku KN p. č. 
722/6. Rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků bude bez finančního vyrovnání. 
 
486/2021 Vyhlášení záměru - směna (částí) pozemků v k.ú. Liblice u Českého Brodu 
(K. H., M. H.) 
 
Rada města 
 
vyhlašuje záměr 
na směnu (částí) pozemků v k. ú. Český Brod a k. ú. Liblice u Českého Brodu, a to pozemku 
KN p. č. 34/2, pozemku KN p. č. 35/2, části pozemku KN p. č. 373 oddělené geometrickým 
plánem č. 547-95/2020 vyhotoveným Ing. Milošem Němcem, a označené jako díl „b“ o 
výměře 13 m2, a části pozemku KN p. č. 650/3 oddělené geometrickým plánem č. 547-
95/2020 vyhotoveným Ing. Milošem Němcem, a označené jako díl „a“ o výměře 48 m2, vše 
ve vlastnictví města Český Brod, celkem hodnota (částí) pozemků 97.520 Kč, za část 
pozemku KN p. č. 34/1 oddělenou geometrickým plánem č. 547-95/2020 vyhotoveným Ing. 
Milošem Němcem označena jako díl „c“ o výměře 3 m2 a část pozemku KN p. č. 35/1 
oddělenou geometrickým plánem č. 547-95/2020 vyhotoveným Ing. Milošem Němcem a 
označenou jako pozemek KN p. č. 35/4 o výměře 16 m2, které jsou ve vlastnictví M. H. a K. 
H., celkem hodnota částí pozemků 4.896 Kč. Rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků ve 
výši 92.626 Kč bude uhrazen M. H. a K. H ve prospěch města. 
 
487/2021 Výpověď Smlouvy o nájmu pozemku (ČRS) 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
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ke dni 1. 1. 2023 s výpovědí smlouvy o nájmu pozemku evid. č. 52/2004/OSM ze dne 28. 6. 
2004 týkající se nájmu pozemku KN p. č. 64, vodní plocha, v obci a k. ú. Český Brod, s 
Českým rybářským svazem, místní organizací Český Brod, IČO: 43090184. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené výpovědi smlouvy o nájmu 
pozemku. 
 
488/2021 Dodatek ke smlouvě o výpůjčce - LECCOS, z. s., IČO: 70855811 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Český Brod a LECCOS, z. s., se 
sídlem nám. Arnošta z Pardubic č. p. 31, Český Brod, IČO: 70855811. Znění dodatku je 
přílohou k originálu tohoto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
489/2021 Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská, č. p. 885 - Smlouva o zajištění 
přeložky plynárenského zařízení 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 
souvisejících, s firmou GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 
27295567, DIČ: CZ27295567. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
490/2021 Dodatek č. 1 - TDS a KBOZP – Českobrodské moderní poradenské 
pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami, č. p. 507 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu činností TDS a KBOZP na akci 
"Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami, č. p. 
507" s Ing. Lubošem Křivánkem, Neumannova 299, 280 02 Kolín - Sendražice, IČO: 
14754959. Předmětem smlouvy je výkon TDS a KBOZP na výše uvedené akci. Návrh 
dodatku č. 1 ke smlouvě je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 1 ke smlouvě o 
výkonu činnosti TDS a KBOZP. 
 
491/2021 Revokace usnesení o vyhlášení VZMR a vyhlášení zjednodušené podlimitní 
VZ "Zateplení budovy městského úřadu č. p. 56 v Českém Brodě" 
 
Rada města 
 
I. revokuje 
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své usnesení č. 465/2021 ze dne 13. 10. 2021 o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu 
na projekt "Zateplení budovy městského úřadu č. p. 56 v Českém Brodě". 
 
II. vyhlašuje 
podlimitní veřejnou zakázku na akci "Zateplení budovy městského úřadu č. p. 56 v Českém 
Brodě". Výzva k podání nabídky je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
III. jmenuje 
hodnotící komisi veřejné zakázky "Zateplení budovy městského úřadu č. p. 56 v Českém 
Brodě" ve složení:  
Bc. Jakub Nekolný, starosta města, 
Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí OR, 
Ladislav Sajver, investiční technik OR, 
Ing. Šárka Jedličková, vedoucí FO, 
Lenka Farkasová, projektový manažer OR. 
  
Náhradníci:   
Ing. Petr Čermák, investiční technik OR, 
Mgr. Tomáš Klinecký, místostarosta města, 
Ing. Lucie Tlamichová, investiční technik OR, 
Ing. Aleš Kašpar, tajemník. 
 
IV. pověřuje 
odbor rozvoje nezbytným upřesněním zadání veřejné zakázky a zajištěním případných 
dodatečných informací k výše uvedené veřejné zakázce. 
 
492/2021 Dlažba kolem pomníku Prokopa Holého v Českém Brodě - nový návrh 
realizace 
 
Rada města 
 
I. bere na vědomí 
informace o průběhu přípravy položení dlažby kolem pomníku Prokopa Holého v Českém 
Brodě a souhlasí s provizorním zasypáním kačírkem. 
 
II. ukládá 
Technickým službám Český Brod zasypat do 30. 11. 2021 prostor v okolí pomníku kačírkem 
a do 28. 2. 2021 zajistit vytřídění dlažby v množství potřebném pro zadláždění okolí 
pomníku. 
 
493/2021 Výběr dodavatele VZ "Výstavba víceúčelového hřiště při ZŠ Tyršova, Český 
Brod" 
 
Rada města 
 
I. bere na vědomí 
nabídky uchazečů podané ve veřejné zakázce " Výstavba víceúčelového hřiště při ZŠ 
Tyršova, Český Brod" vyhlášené Základní školou Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín. 
1. J. I. H. - Ing. Jiří Huptych, IČO: 41157834, Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10, nabídková 
cena 1.972.801 Kč včetně DPH, 
2. SWIETELSKY stavební s. r. o., IČO: 48035599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České 
Budějovice, nabídková cena 2.553.110 Kč včetně DPH, 
3. Profil Plus s. r. o., IČO: 43225110, Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most, nabídková cena 
1.983.194 Kč včetně DPH, 
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4. Linhart spol. s r. o., IČO: 47052121, Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará 
Boleslav, nabídková cena 2.116.159 Kč včetně DPH. 
 
II. souhlasí 
s určením J.I.H. - Ing. Jiřího Huptycha, IČO: 41157834, Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10 
jako vítěze veřejné zakázky "Výstavba víceúčelového hřiště při ZŠ Tyršova, Český Brod". 
 
III. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s J.I.H. - Ing. Jiřím Huptychem, IČO: 41157834, Na Vrších 
1490/7, 100 00 Praha 10. Návrh smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
 
IV. pověřuje 
finanční odbor zapracováním nákladů na dofinancování akce do rozpočtu města na rok 
2022. 
 
494/2021 Plán údržby VH majetku města Český Brod pro rok 2022 
 
Rada města 
 
bere na vědomí 
plán údržby vodohospodářského majetku města Český Brod pro rok 2022, který je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
495/2021 Žižkova ulice - Obnova kanalizační stoky po propadu a nová revizní šachta v 
křižovatce ulic Žižkovy a Komenského 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s použitím výjimky dle čl. 7.3 vnitřní směrnice města pro zadávání zakázek malého rozsahu, 
a to z důvodu havarijního stavu vodohospodářského majetku 
 
II. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností 1. SčV, a.s., se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 
Praha 10, IČO: 47549793, na akci "Obnova kanalizační stoky po propadu v Žižkově ulici 
před č. p. 296, Český Brod a nová revizní šachta na kanalizační stoce". Návrh Smlouvy o 
dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
III. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
 
496/2021 Smlouva - modulární pumptrack 
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu pumptracku mezi městem Český Brod a společností MELIDA, 
a.s., IČO: 24166511. Návrh smlouvy tvoří nedílnou součást originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
497/2021 Polabské komunální družstvo - Zmocnění starosty a advokátní kanceláře 
 
Rada města 
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I. zmocňuje 
dle ust. § 154 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění, a ust. § 46 odst. 3 zák. č. 90/2012 Sb., v 
platném znění, Bc. Jakuba Nekolného, nar. 3.4.1971, bytem Na Kutilce 1478, 282 01 Český 
Brod, aby v plném rozsahu zastupoval město Český Brod při výkonu funkce člena 
představenstva družstva Polabské komunální družstvo, se sídlem v Nymburce. 
 
II. zmocňuje 
Mgr. Lukáše Nohejla, advokáta, ev. č. ČAK 09656, jednatele a společníka Kaplan & Nohejl, 
advokátní kancelář s.r.o., IČO: 032 35 858, se sídlem Opletalova 1525/39, Praha 1, 110 00, 
k zastoupení města jako zakladatele a člena orgánu družstva a realizací veškerých právních 
jednáních a úkonů spojených se založením a vznikem Polabského komunálního družstva, se 
sídlem v Nymburce, resp. pověřuje starostu města veškerými jednáními a podpisem 
veškerých plných mocí, jež za tímto účelem udělí město shora uvedenému zástupci. 
 
498/2021 Hodnotící komise k nabídkám na poskytnutí investičního úvěrového rámce 
pro město Český Brod 
 
Rada města 
 
jmenuje 
komisi pro vyhodnocení nabídek na poskytnutí investičního úvěrového rámce pro město 
Český Brod ve složení: 
členové: Bc. Jakub Nekolný, Ing. Filip Ulík, Ing. Milan Majer, Ing. Šárka Jedličková, Ing. 
Lucie Baslová, 
náhradníci: Mgr. Tomáš Klinecký, Alena Jelínková, Tomáš Charvát. 
 
499/2021 Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Český Brod - Program 2 TJ 
Slavoj Český Brod, z. s., IČO: 00663191 
 
Rada města 
 
I. schvaluje 
změnu účelu čerpání dotace ve výši 30. 000 Kč z rozpočtu města Český Brod v rámci 
Programů podpory sportu, kultury a volného času města Český Brod - Program č. 2,  
žadatele TJ Slavoj Český Brod, z. s., IČO: 00663191, a to z akce Středočeský pohár v 
basketbalu dorostenek na akci Mistrovství republiky dvojic a trojic žen. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Český Brod č. 202100120, jehož předmětem je právě výše 
uvedená změna účelu dotace. 
 
500/2021 Revokace usnesení rady města č. 362/2021 ze dne 18. 8. 2021 a souhlas s 
navýšením kapacity, MŠ Kollárova, IČO: 70997497 
 
Rada města 
 
I. revokuje 
usnesení č. 362/2021 ze dne 18. 8. 2021. 
 
II. schvaluje 
ve funkci zřizovatele Mateřské školy Český Brod, Kollárova 71, okr. Kolín, IČO: 70997497, 
povolení výjimky dle stanovené hygienické kapacity pro školní rok 2021/2022 z 24 
zapsaných dětí dle zákona na 25, 25, 25, 26 dětí, což je 101 dětí v zařízení. 
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501/2021 Zápis z jednání komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu ze dne 4. 
10. 2021 
 
Rada města 
 
bere na vědomí 
rezignaci Jaroslava Petráska na funkci člena komise. 
 
502/2021 Zápis z jednání komise pro místní části ze dne 20. 10. 2021 
 
Rada města 
 
bere na vědomí 
rezignaci Marka Šubrta na funkci člena komise. 
 
 
 
 
 
 
Jakub Nekolný   

starosta města  
 
 


