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Město Český Brod
Rada města
Souhrn (anonymizovaný)
z 13. řádného jednání rady města, která se konala ve středu 20.05.2020
od 09:00 hod. formou videokonference

207/2020 Prodej smrkové vlákniny společnosti Wood & Paper a.s. - 2.Q.2020
Rada města
I. souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 5826/20 ze dne 23.1.2020 na dodávku
smrkové vlákniny pro 2. kvartál 2020 se společností Wood & Paper a. s., se sídlem v Hlíně
č.p. 138, 664 91 Ivančice, IČO: 26229854. Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu tohoto
usnesení.
II. pověřuje
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku.

208/2020 Smlouva na prodej kulatiny se společností Wood & Paper a.s. - 2. kvartál
2020 do HI Maresch GmbH, Retz
Rada města
I. souhlasí
s uzavřením Kupní smlouvy č. PVJ2020/2/522 na dodávku smrkové kulatiny na období od
21. 5. 2020 do 31. 5. 2020 se společností Wood & Paper a. s., se sídlem v Hlíně č. p. 138,
664 91 Ivančice, IČO: 26229854. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu tohoto
usnesení.
II. pověřuje
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy.

209/2020 Smlouva na prodej kulatiny se společností Wood & Paper a.s. - 2. kvartál
2020 do Labe Wood s.r.o., Štětí.
Rada města
I. souhlasí
s uzavřením Kupní smlouvy č. LW20-411 na období od 21. 5. 2020 do 31. 5. 2020 se
společností Wood & Paper a. s., se sídlem v Hlíně č. p. 138, 664 91 Ivančice, IČO:
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26229854, na dodávku smrkové kulatiny na pilu Labe Wood ve Štětí. Návrh smlouvy je
přílohou originálu zápisu tohoto usnesení.
II. pověřuje
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy.

210/2020 Prodloužení nájemní smlouvy byt č. 5, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod
Rada města
I. souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě č. 97/2013/FO s panem M. Š., kterým se
prodlužuje doba užívání bytu č. 2, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod od 01. 7. 2020 do 30.
6. 2021.
II. pověřuje
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku.

211/2020 Ukončení nájemní smlouvy byt č. 6, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod
Rada města
I. souhlasí
s uzavřením Dohody o ukončení nájmu bytu č. 5, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod, s Ing.
V. Ch. a I. V. ke dni 31. 5. 2020.
II. pověřuje
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené dohody.

212/2020 Schválení prodejního a provozního řádu Českobrodské tržnice
Rada města
schvaluje
Prodejní a provozní řád Českobrodské tržnice pro rok 2020.

213/2020 Nařízení města Český Brod č. 2/2020 TRŽNÍ ŘÁD
Rada města
vydává
Nařízení města Český Brod č. 2/2020 TRŽNÍ ŘÁD.
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214/2020 Jmenování ředitelky ZŠ Český Brod, Tyršova 68
Rada města
I. jmenuje
paní Mgr. Jitku Majerovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní
škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín, IČO 46383514, s účinností od 1. 8. 2020.
II. určuje
plat a jeho složky paní Mgr. Jitce Majerové, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola
Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín 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 změny v rejstříku škol a školských zařízení týkající se údajů o řediteli
školy.

215/2020 Pověření řízením MŠ Český Brod - Liblice
Rada města
I. bere na vědomí
rezignaci paní Mgr. Jitky Majerové na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace
Mateřská škola Český Brod - Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín, IČO: 70997489, s účinností
ke dni 31. 7. 2020.
II. pověřuje
paní Martinu Mihálovou, DiS. vedením příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín, IČO: 70997489, s účinností od 1. 8. 2020.

III. určuje
plat a jeho složky paní Martině Mihálové, DiS., pověřené vedením příspěvkové organizace
Mateřská škola Český Brod - Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín, 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 spise tak, jak ukládá zákon č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů.
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216/2020 Pozemky v ulici Průmyslová
Rada města
pověřuje
odbor rozvoje jednáním s vlastníky pozemků v ulici Průmyslová, v k.ú. Liblice u Českého
Brodu, o odkoupení pozemků nebo částí pozemků do vlastnictví Města Český Brod, za kupní
cenu podle znaleckého posudku.

217/2020 Odkup části pozemku v k.ú. Český Brod (E.Z.)
Rada města
doporučuje
zastupitelstvu města Český Brod zamítnout žádost paní E. Z. o odkup části pozemku KN p.č.
996/9 v obci a k.ú. Český Brod, z vlastnictví města Český Brod.
218/2020 Žádost o prodloužení výpůjčky nebytových prostor v areálu nemocnice č. p.
620 - Regionální muzeum v Kolíně p. o.
Rada města
vyhlašuje záměr
na výpůjčku nebytových prostor v budově č. p. 620, Žižkova ulice, Český Brod, dvě místnosti
o celkové výměře 37,78 m2 v prvním patře budovy přímo naproti schodům, pro Regionální
muzeum v Kolíně, p. o., se sídlem Karlovo náměstí 8, 280 00 Kolín, na dobu určitou do 30. 4.
2021.
219/2020 Žádost o instalaci klimatizační jednotky v zubní ordinaci MUDr. H. pavilon E
Rada města
I. nesouhlasí
s umístěním klimatizační jednotky na obvodovou zeď objektu č. p. 1311 v Žižkově ulici,
Český Brod.
II. souhlasí
s umístěním klimatizační jednotky na střechu objektu č.p. 1311 v Žižkově ulici, Český Brod.
Klimatizační jednotka, umístění na střechu budovy i nutné úpravy stropu a střechy budou
provedeny na náklady nájemce MUDr. J. H. (JA-HA Dent s.r.o., IČO 03877345, Žižkova
1311, Český Brod).
220/2020 Výměna vodovodních a kanalizačních armatur v ulici Žitomířské
Rada města
I. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dílo se společností 1. SčV, a.s., Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10,
IČO: 47549793, na akci "Český Brod, Výměna vodovodních a kanalizačních armatur v ulici
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Žitomířské". Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení.

II. pověřuje
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo.

221/2020 Vyloučení uchazeče VZ Provozování vodovodů a kanalizací v majetku města
Český Brod
Rada města
I. schvaluje
výsledek posouzení kvalifikace dodavatelů dle připojeného PROTOKOLU O POSOUZENÍ
KVALIFIKACE, který je součástí originálu zápisu tohoto usnesení.
II. rozhoduje
o vyloučení dodavatele AQUACONSULT spol. s r.o., IČO: 47536209, z další účasti
v koncesním řízení z důvodu nesplnění požadované kvalifikace.

III. schvaluje
další postup pro 2. fázi koncesního řízení, kterým budou dodavatelé, kteří prokázali splnění
kvalifikace, vyzváni k podání nabídek. Výzva k podání nabídek je přílohou originálu zápisu
tohoto usnesení.

222/2020 Dodatek č. 1: "Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími
službami"- PMA tender s.r.o.
Rada města
I. souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 202000030 se společností PMA tender
s.r.o., Březinova 746/29, 616 00 Brno, IČO: 03584607. Návrh dodatku je přílohou originálu
zápisu tohoto usnesení.
II. pověřuje
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku.

223/2020 VZ_Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími
vzdělávacími službami
Rada města
I. vyhlašuje
veřejnou zakázku "Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími
vzdělávacími službami" - část 1 - Stavební úpravy objektu.
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veřejnou zakázku "Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími
vzdělávacími službami" - část 2 - Interiérové vybavení objektu - nábytek, bytový textil a další
zařizovací předměty.
veřejnou zakázku "Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími
vzdělávacími službami" - část 3 - Interiérové vybavení objektu - Vybavení pro gastro provoz.
veřejnou zakázku "Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími
vzdělávacími službami" - část 4 - Interiérové vybavení objektu - ICT technika.
II. pověřuje
odbor rozvoje případnými úpravami zadávací dokumentace a zpracováním dodatečných
informací k jednotlivým částem této veřejné zakázky.
III. jmenuje
hodnotící komisi pro všechny části veřejné zakázky "Českobrodské moderní poradenské
pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami" ve složení:
členové: Bc. Jakub Nekolný, Ing. Šárka Jedličková, Petr Kostkan, Ing. Jiřina Soukupová,
Mgr. Hana Dočkalová,
náhradníci: Mgr. Tomáš Klinecký, Alena Jelínková, Ing. Lucie Tlamichová, Ing. Petr Čermák.

224/2020 Vyhlášení VZ "Český Brod, Přístavba ZŠ Žitomířská č.p. 885 - Projektová
dokumentace"
Rada města
I. souhlasí
s vyhlášením veřejné zakázky "Český Brod, Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská č.p. 885
- Projektová dokumentace". Výzva k podání nabídky je přílohou originálu zápisu tohoto
usnesení.
II. jmenuje
hodnotící komisi výše uvedené veřejné zakázky ve složení:
Bc. Jakub Nekolný, starosta města,
Ing. Šárka Jedličková, vedoucí FO,
Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí OR,
Mgr. Jiří Slavík, ředitel ZŠ Žitomířská,
Ing. Petr Čermák, odbor rozvoje.
Náhradníci: Mgr. Tomáš Klinecký, místostarosta města,
Petr Kostkan, investiční technik OR,
Martina Jelínková, pracovník FO,
Ing. Lucie Tlamichová, projektový manažer OR.
III. pověřuje
odbor rozvoje nezbytným upřesněním zadání a zajištěním případných dodatečných informací
k výše uvedené veřejné zakázce.
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225/2020 Veřejná zakázka na zpracování PD "Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly,
Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod"
Rada města
I. souhlasí
s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem "Okružní křižovatka ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod" - Projektová
dokumentace. Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace jsou přílohami originálu
zápisu tohoto usnesení.
II. jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek ve složení:
členové:
Bc. Jakub Nekolný, starosta města,
Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí OR,
Ing. Šárka Jedličková, vedoucí FO,
Ing. Karel Zajíček, OR,
Lenka Farkasová, OR.
Náhradníci:
Mgr. Tomáš Klinecký, místostarosta města,
Martina Jelínková, zástupce vedoucí FO,
Ing. Lucie Tlamichová, zástupce vedoucí OR,
Petr Kostkan, OR,
Ing. Petr Čermák, OR.

226/2020 Výběr dodavatele VZ "Stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana Kouly,
Český Brod VI."
Rada města
I. bere na vědomí
nabídku uchazeče o veřejnou zakázku Stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana
Kouly, Český Brod IV. - společnosti CE-DA servis s.r.o., IČO: 06184502, Prokopa Holého
586, 281 51 Velký Osek.
II. určuje
vítězem veřejné zakázky na stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana Kouly, Český
Brod společnost CE-DA servis s.r.o., IČO: 06184502, Prokopa Holého 586, 281 51 Velký
Osek, s nabídkovou cenou 2.113.780,01 Kč včetně DPH.
III. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dílo se společností CE-DA servis s.r.o., IČO: 06184502, Prokopa
Holého 586, 281 51 Velký Osek. Návrh smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu tohoto
usnesení.
IV. pověřuje
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo.
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227/2020 Výběr dodavatele VZ "Město Český Brod - bezbariérové úpravy pavilonu E
nemocnice v Českém Brodě"
Rada města
I. bere na vědomí
nabídky uchazečů o veřejnou zakázku "Město Český Brod - bezbariérové úpravy pavilonu E
nemocnice v Českém Brodě":
1) MOZIS s.r.o., IČO: 28940083, Slezská 856/74, 130 00 Praha 3 s cenovou nabídkou ve
výši 1.731.204 Kč včetně DPH,
2) PROSTAV, s.r.o., IČO: 25105914, Na Chmelnici 553/54, 280 01 Poděbrady s cenovou
nabídkou ve výši 2.673.444 Kč včetně DPH,
3) AWIGO s.r.o., IČO: 27156541, Žalanského 1674/52a, 163 00 Praha 17 - Řepy s cenovou
nabídkou ve výši 2.697.956 včetně DPH.
II. určuje
vítězem veřejné zakázky na bezbariérové úpravy pavilonu E nemocnice v Českém Brodě
společnost MOZIS s.r.o., IČO: 28940083, Slezská 856/74, Praha 3 s nabídkovou cenou
1.731.204 Kč včetně DPH.
III. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dílo se společností MOZIS s.r.o. IČO: 28940083 Slezská 856/74,
130 00 Praha 3. Návrh smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení.
IV. pověřuje
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo.

228/2020 VZ - Sběr dat a 5. aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Český
Brod v roce 2020
Rada města
I. určuje
vítězem veřejné zakázky Sběr dat a 5. aktualizace územně analytických podkladů pro ORP
Český Brod v roce 2020 Mgr. Davida Třešňáka, U Skály 3150/3, 276 01 Mělník, IČO:
05675715, nabídková cena 196 000 Kč včetně DPH 21 %.
II. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dílo s vítězem veřejné zakázky Sběr dat a 5. aktualizace územně
analytických podkladů pro ORP Český Brod v roce 2020, Mgr. Davidem Třešňákem, U Skály
3150/3, 276 01 Mělník, IČO: 05675715. Návrh smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu
tohoto usnesení.
III. pověřuje
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem smlouvy o dílo.

Usnesení rady města ze dne 20.05.2020

9
229/2020 Výroční zprávy příspěvkových organizací s výjimkou základních a
mateřských škol a výroční zpráva městské policie
Rada města
schvaluje
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Anna Český Brod, sociální služby pro seniory,
IČO: 00873713, výroční zprávu za rok 2019,
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, IČO: 00875180,
výroční zprávu za rok 2019,
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Centrum vzdělávání, informací a kultury (dříve
Městská knihovna Český Brod), IČO: 46390472, výroční zprávu za rok 2019,
výroční zprávu Městské policie Český Brod za rok 2019.

Jakub Nekolný
starosta města

Tomáš Klinecký
místostarosta města
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