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 Usnesení rady města ze dne 23. 3. 2022 

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn 
 
z 7. řádné schůze rady města, která se konala ve středu 23. 03. 2022 od 17:00 hod v: Sál v 

přízemí IC v čp.1, na: Budova náměstí Arnošta z Pardubic 1 
  
 
110/2022 TS - převod finančních prostředků mezi fondy a následné čerpání FRIM 
 
Rada města: 
 
souhlasí 
 
- ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, IČO: 
00875180, s převodem částky ve výši 250.000 Kč z rezervního fondu organizace do fondu 
investičního majetku, 
- ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, IČO: 
00875180, s čerpáním investičního fondu v maximální výši 600.000 Kč na financování 
nákupu nové sekačky. 
  
111/2022 ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory - Změna výše úhrad za 
poskytování sociálních služeb 
 
Rada města: 
 
schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro 
seniory, IČO: 00873713, změny ve výši úhrad za poskytování sociálních služeb Domov pro 
seniory a Pečovatelská služba dle Sazebníku úhrad, který je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení.  
 
112/2022 CVIK - odpis pohledávek 
 
Rada města: 
 
souhlasí 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Centrum vzdělávání, informací a kultury, nám. 
Arnošta z Pardubic č. p. 1, Český Brod, IČO: 46390427, s odpisem pohledávek z roku 2020 
ve výši 1.271,-  Kč.   
  
113/2022 Narovnání vlastnických vztahů Žitomířská x Komenského 
 
Rada města: 
 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením darovací smlouvy týkající se převodu části 
pozemku KN p. č. 917/18 v obci a k. ú. Český Brod oddělené geometrickým plánem č. 2233-
226/2019 a označené jako pozemek p. č.  917/21 o výměře 1.393 m2 a stavby stavby silnice 
II/245 v délce 0,180 km, a to v úseku od km 21,613 do km 21,793, do vlastnictví města 
Český Brod z vlastnictví Středočeského kraje, IČO: 70891095. Návrh darovací smlouvy je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
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II. doporučuje 
 
zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené 
darovací smlouvy. 
  
114/2022 Výtahy Pardubice a.s. - smlouva na servis výtahu č. p. 56 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením smlouvy na servis výtahu v budově městského úřadu, nám. Arnošta z Pardubic 
č. p. 56, se společností Výtahy Pardubice a. s., se sídlem Průmyslová 389, Pardubičky, 533 
01 Pardubice, IČO: 13582101. Touto smlouvou se ruší a nahrazuje původní smlouva na 
servis č. 181/2003/OSM. Návrh servisní smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy na servis. 
  
115/2022 Dodávka elektřiny a zemního plynu pro město a jeho příspěvkové organizace 
na následující období 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o společném postupu zadavatelů č. 202100078/OR 
(nákup zemního plynu) mezi městem Český Brod a jeho příspěvkovými organizacemi. 
Předmětem dodatku je rozšíření pověřujících zadavatelů o příspěvkovou organizaci Střední 
škola managementu a grafiky, IČO: 11925311. Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení.   
  
II. souhlasí 
 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o centralizovaném zadávání veřejných zakázek č. 
202000056/OR (nákup elektřiny) mezi městem Český Brod a jeho příspěvkovými 
organizacemi. Předmětem dodatku je rozšíření pověřujících zadavatelů o příspěvkové 
organizace Střední škola managementu a grafiky, IČO: 11925311, a Školní jídelna Český 
Brod, IČO: 09276599. Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
III. souhlasí 
 
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE 
pro konečné zákazníky uzavřené mezi POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s., 
IČO: 27865444, a městem Český Brod (č. sml.: 202000125/OR). Předmětem dodatku je 
pouze přidání příspěvkové organizace Střední škola managementu a grafiky, IČO 11925311, 
do přílohy č. 1 uvedené smlouvy. Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
IV. pověřuje 
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starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 2 ke smlouvě 
202100078/OR, dále výše uvedeného dodatku č. 1 ke smlouvě 202000056/OR a dále výše 
uvedeného dodatku č. 2 ke smlouvě 202000125/OR. 
  
116/2022 Vyhodnocení veřejné zakázky - Český Brod, ul. Tuchorazská - rekonstrukce 
chodníku, výstavba vodovodního řadu včetně přípojek a oprava kanalizace 
 
Rada města: 
 
I. bere na vědomí 
 
nabídky uchazečů o veřejnou zakázku Český Brod, ul. Tuchorazská - rekonstrukce 
chodníku, výstavba vodovodního řadu včetně přípojek a oprava kanalizace: 
1. ZEPRIS s.r.o., IČO: 25117947, nabídková cena: 16.166.765,43 Kč bez DPH, 
19.561.786,17 Kč s DPH, 
2. T4 Building s.r.o., IČO: 04352530, zastupující jako vedoucí společník „Společnost Český 
Brod, ul. Tuchorazská – T4 Building a VPK Suchý“, nabídková cena: 13.705.516,91 Kč bez 
DPH, 16.462.675,46 s DPH. 
  
II. určuje 
 
vítězem veřejné zakázky Český Brod, ul. Tuchorazská - rekonstrukce chodníku, výstavba 
vodovodního řadu včetně přípojek a oprava kanalizace „Společnost Český Brod, ul. 
Tuchorazská – T4 Building a VPK Suchý“, zastoupenou společností T4 Building s.r.o., IČO: 
04352530, jako vedoucím společníkem, s nabídkovou cenou 13.705.516,91 Kč bez DPH, 
16.462.675,46 s DPH. 
 
III. schvaluje 
 
uzavření smluv o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku se společníky „Společnosti Český 
Brod, ul. Tuchorazská – T4 Building a VPK Suchý“ T4 Building s.r.o., IČO: 04352530 a VPK 
Suchý s.r.o., IČO: 27085201. Návrhy smluv jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
IV. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených smluv. 
 
117/2022 Souhlas s konáním veřejné sbírky na podporu obětem války na Ukrajině 
ubytovaným v Českém Brodě a okolí 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s konáním veřejné sbírky určené na humanitární pomoc obětem války na Ukrajině 
pobývajícím na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Český Brod. Veřejná 
sbírka je určena pro všestrannou pomoc ukrajinským uprchlíkům ve formě finanční, 
materiální a psychologické podpory, dále na zajištění vzdělání, volnočasových aktivit a 
dalších potřeb. Veřejná sbírka města Český Brod bude konána na území České republiky a 
bude vyhlášena na dobu neurčitou. Veřejná sbírka bude probíhat shromažďováním 
příspěvků na zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u Komerční banky, a. s.  
 
II. schvaluje 
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uzavření dodatku ke smlouvě o zřízení bankovního účtu mezi městem Český Brod a 
Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 969/33, Praha 1, PSČ: 114 07, IČO: 
45317054. Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
III. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
118/2022 Souhlas s použitím finančních prostředků k úpravě prostor pro nouzové 
ubytování uprchlíků z Ukrajiny 
 
Rada města: 
 
souhlasí 
 
s použitím částky ve výši 500.000,- Kč na nutné úpravy nebytových prostor ve 2. a 3. NP 
budovy č. p. 1280 v Českém Brodě ve vlastnictví společnosti VetPro spol. s r.o., IČO: 
49823931, sloužících  pro potřeby poskytnutí ubytování válečných uprchlíků z řad Ukrajiny. 
 
119/2022 VetPro spol. s. r. o. 
 
Rada města: 
 
I. schvaluje 
 
smlouvu o výpůjčce se společností VetPro, spol. s r. o., IČO 49823931. Návrh smlouvy o 
výpůjčce je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  
 
II. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o výpůjčce.  
  
 
 

 
 
 
 
 

Jakub Nekolný 
starosta města 

 


