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Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 30.09.2020 
 

Rozhodnutí  Alej do Klučova 
 
 
Předkládá: Jakub Nekolný,  
 
Zpracoval: Lucie Tlamichová,  
 
Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Tomáš Klinecký, Jana Marková, Tomáš 
Charvát, Milan Majer, Filip Ulík, Jiří Stuchl, Rostislav Vodička, Šárka Jedličková, 
Hana Dočkalová 
 

 

Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města souhlasí: 
 
 - s realizací projektu s názvem "Alej do Klučova". 
 
 - s přijetím dotace na projekt "Alej do Klučova". 
 
Zastupitelstvo města pověřuje: 
 

 - finanční odbor zapracováním přijaté dotace z Programu péče o krajinu do rozpočtu 
města na rok 2020. 
 
Důvodová zpráva: 
 

1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod podalo žádost na obnovení Aleje do Klučova. Obdobnou žádost 
podala i obec Klučov. Výše dotace byla maximálně 250 000 na akci. Díky možnosti 
podání žádosti obou obcí, je možné obnovit celou alej do Klučova.  
Cílem akce je zvýšení množství zeleně ve volné krajině, zvýšení biodiverzity a 
navrácení starých českých ovocných odrůd do volné krajiny. Po délce cest je 
navržena linie ovocných i neovocných stromů a vhodné keřové patro. Stromová 
výsadba bude vytvářet po celé délce stromořadí stín. Keřové patro bude sloužit jako 
úkryt pro živočichy a jejich plody jako potrava. 
V záměru je navrženo 31 ovocných stromů, 27 neovocných stromů a 505 keřů 
složených z domácích druhů. Jsou voleny druhy snášející sucho a méně náročné na 
údržbu. Zatravněno bude 1490 m2. 
Projekt je rozdělen na dvě žádosti. Jednu získala obec Klučov a druhou Město český 
Brod.  
Celkové předpokládané uznatelné náklady činí 206 000 Kč včetně DPH za město 
Český Brod a 250 000 Kč včetně DPH za obec Klučov. 
 



Město Český Brod 

V současné době bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Po schůzce zástupců obou obcí bylo zadáno společné poptávkové řízení na 
dodavatele. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Dotace činí 100 % a je zaslána na účet příjemce před realizací projektu. 
 
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 
V rámci projektu proběhlo poptávkové řízení na dodavatele prací. 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 

 

 
 


