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Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn 
 

z 16. řádná schůze rady města, která se konala ve středu 03. 08. 2022 od 16:00 hod v: 
Kancelář starosty on-line přes aplikaci ZOOM 

 
309/2022 Vyhodnocení nabídek na záměr prodeje speciálního přívěsu (podvalu) z 
majetku MěL 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením kupní smlouvy o prodeji speciálního přívěsu (podvalu) zn. ZTS Detva, výrobní 
číslo 050, rok výroby 1993, za cenu 39.200 Kč, mezi městem Český Brod a panem Jozefem 
Kozákem, IČO: 46095438, DIČ: 1021562839, se sídlem: Ľudovíta Štúra 776/42, 029 01 
Námestovo, Slovensko. Návrh kupní smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Ing. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
  
310/2022 Vyhlášení VZ "Štolmíř, ul. Za Rybníkem - oprava místní komunikace" 
 
Rada města: 
 
I. vyhlašuje 
 
veřejnou zakázku malého rozsahu "Štolmíř, ul. Za Rybníkem, oprava místní komunikace".  
  
II. jmenuje 
 
členy hodnotící komise veřejné zakázky "Štolmíř, ul. Za Rybníkem, oprava místní 
komunikace" ve složení: 
členové: Mgr. Tomáš Klinecký, Ing. Šárka Jedličková, Ladislav Sajver, Štěpán Korenec, Mgr. 
Hana Dočkalová, 
náhradníci: Ing. Lucie Tlamichová, Alena Jelínková. 
  
III. pověřuje 
 
odbor rozvoje nezbytným upřesněním zadání a zajištěním případných dodatečných informací 
k výše uvedené veřejné zakázce.   
  
311/2022 Dodávka zemního plynu a elektřiny na rok 2023 - výsledek aukce na 
komoditní burze PXE 
 
Rada města: 
 
I. bere na vědomí 
 
výsledek veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektřiny pro město Český Brod a 
příspěvkové organizace na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 v předpokládaném 
souhrnném objemu 1 631,6 MWh, prostřednictvím nákupu v aukci na komoditní burze 
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., IČO: 27865444. Vítězným dodavatelem je 
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společnost ČEZ ESCO, a. s., IČO: 03592880, se sídlem Duhová 1444/2, Praha 4 - Michle, 
140 00. Vítězný násobící koeficient je ve výši 1,21. 
  
II. schvaluje 
 
Závěrkový list (potvrzení o uzavření burzovního obchodu na trhu PXE pro konečné 
zákazníky) výše zmíněné aukce na dodávku elektřiny, který je nedílnou součástí zápisu k 
tomuto usnesení.  
  
III. bere na vědomí 
 
výsledek veřejné zakázky na sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Český Brod 
a příspěvkové organizace na období od 1. 1. 2023 do 1. 1. 2024 v předpokládaném 
souhrnném objemu 3 837,6 MWh, prostřednictvím nákupu v aukci na komoditní burze 
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., IČO: 27865444. Vítězným dodavatelem je 
společnost ČEZ ESCO, a. s., IČO: 03592880, se sídlem Duhová 1444/2, Praha 4 - Michle, 
140 00. Vítězný násobící koeficient je ve výši 1,24. 
  
IV. schvaluje 
 
Závěrkový list (potvrzení o uzavření burzovního obchodu na trhu PXE pro konečné 
zákazníky) výše zmíněné aukce na dodávku zemního plynu, který je nedílnou součástí 
zápisu k tomuto usnesení.  
  
312/2022 Poptávka na výmalbu schodiště a chodeb v čp. 70 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením smlouvy o dílo na malířské práce s Janem Petraturem, IČO: 66497604, Český 
Brod, K Dolánkám 824. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
II. pověřuje 
 
starostu města Ing. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
 
313/2022 Smlouva o nájmu prostor určených k podnikání - přízemí budova č. p. 202, 
Krále Jiřího 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Český Brod a paní Kateřinou Lasákovou, se 
sídlem Nová Vyhlídka 444, 289 14 Poříčany, IČO: 04405579. Návrh smlouvy je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Ing. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
314/2022 VB Správa železnic, s.o. - kabelové vedení p.č. 709/26 k.ú. Český Brod 
 
Rada města: 
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I. souhlasí 
 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na uložení a 
provozování inženýrských sítí a přístupu k nim za účelem údržby a oprav k tíži pozemku p. č. 
709/26 v k. ú. a obci Český Brod. Oprávněným je Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234. Návrh smlouvy je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
 
starostu města Ing. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
315/2022 VB - GasNet Služby - 28.října - reko MS Český Brod 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro umístění plynárenského 
zařízení na pozemcích p. č. 226/2,  p. č. 226/7,  p. č. 226/8,  p. č. 226/9,  p. č. 226/11,  p. č. 
226/12,  p. č. 226/23,  p. č. 226/26,  p. č. 226/27,  p. č. 226/29,  p. č. 228/69,  p. č. 228/71,  p. 
č. 901/3,  p. č. 1079/5,  p. č. 1079/1,  p. č. 1079/3,  p. č. 2053 v k. ú. a obci Český Brod. 
Oprávněným je GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČO: 27295567. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
 
starostu města Ing. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
316/2022 Dodatek č. 1 k SoD 202100416/OR Zateplení budovy městského úřadu čp. 56 
v Českém Brodě" 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 202100416/OR s panem Václavem Horákem - 
stavební systémy, IČO: 48996327, se sídlem Křeslice, Ke kovárně 349/17, P-10 104 00. 
Dodatkem se zvyšuje cena díla o částku 863.324,11 Kč včetně DPH. Návrh dodatku je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Ing. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
317/2022 Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod - Dodatek č. 
5 k SoD 
 
Rada města: 
I. souhlasí 
 
s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 20210090/OR se společností Metrostav, a. s., 
se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915, 
na realizaci akce "Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod". Návrh 
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dodatku č. 5 je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Ing. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku.  
  
318/2022 Souhlas s připojením areálu Na Kutilce na kanalizační řad 
 
Rada města: 
 
souhlasí 
 
s budoucím připojením nově vybudované kanalizace na pozemcích p. č. 521/2, p. č. 521/25, 
p. č. 523/1, p. č. 521/15, p. č. 523/6, p. č. 521/12 a p. č. 523/8 ke stávající kanalizaci na 
pozemku p. č. 873/13 v k.ú. Český Brod pro sportovní areál Na Kutilce ve vlastnictví TJ 
Slavoj Český Brod. Připojení bude provedeno po zkapacitnění ČOV a vybudování oddílné 
kanalizace v ulici Tuchorazská. 
 
319/2022 Napojeni pozemku p.č. 726/73 na komunikaci p.č. 726/82 v k.ú. Český Brod 
 
I. nesouhlasí 
 
s napojením pozemku p. č. 726/73 v k. ú. a obci Český Brod na místní komunikaci p. č. 
726/82 v k. ú. a obci Český Brod.  
  
II. nesouhlasí 
 
s vybudováním garáže na pozemku parc. č. 726/73 v obci a k.ú. Český Brod 
  
320/2022 Žádost o souhlas s odstraněním stavby dvojice kotvených stožárů Liblice 
 
Rada města: 
 
nesouhlasí 
 
v návaznosti na usnesení zastupitelstva č. 171/2022 ze dne 9. 2. 2022 s odstraněním stavby 
"Dvojice kotvených stožárů Liblice".  
 
321/2022 Smlouva o umístění a provozování kontejnerů 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením smlouvy o umístění a provozování kontejnerů se společností ELEKTROWIN 
a.s., IČO: 27257843. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Ing. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
322/2022 Darovací smlouva na materiál nezbytný k zajištění ubytovacích kapacit - 
humanitární pomoc pro UA 
 
Rada města: 
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I. schvaluje 
 
uzavření darovací smlouvy týkající se materiální pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny se 
Středočeským krajem, IČO: 70891095, se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5. Návrh 
darovací smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
II. pověřuje 
 
starostu města Ing. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené darovací smlouvy.  
  
323/2022 MŠ Sokolská, Český Brod - žádost o povolení výjimky v počtu dětí 
 
Rada města: 
 
schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele Mateřské školy Český Brod, Sokolská 1313, okr. Kolín, IČO: 48664421, 
povolení výjimky dle stanovené hygienické kapacity pro školní rok 2022/2023 ve třech 
třídách z 24 na 28 dětí a ve dvou třídách z 24 na 27 dětí, na celkovou kapacitu 138 dětí.  
  
324/2022 MŠ Kollárova, Český Brod - žádost o povolení výjimky v počtu dětí 
 
Rada města: 
 
schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele Mateřské školy Český Brod, Kollárova 71, okr. Kolín, IČO: 70997497, 
povolení výjimky dle stanovené hygienické kapacity pro školní rok 2022/2023 z 24 
zapsaných dětí dle zákona na 28, 28, 28, 28 dětí, což je 112 dětí v zařízení. 
  
325/2022 MŠ Liblice, Český Brod - žádost o povolení výjimky v počtu dětí 
 
Rada města: 
 
schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele Mateřské školy Český Brod - Liblice, Lstibořská 183, okr. Kolín, IČO: 
70997489, povolení výjimky dle stanovené hygienické kapacity pro školní rok 2022/2023 z 
24 zapsaných dětí dle zákona na 28 dětí v běžné třídě v budově na adrese Školní 145, 282 
01 Český Brod, na celkovou kapacitu 46 dětí. 
 
 
 
 
 
Jakub Nekolný 
starosta města 
 
 


