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 Usnesení rady města ze dne 13. 10. 2021 

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn (anonymizovaný) 
 

z 30. řádné schůze rady města, která se konala ve středu 13. 10. 2021 od 17:00 hod v: Sál v 
přízemí IC v čp. 1 

 
461/2021 Vnitřní předpis: Využívání ICT města Český Brod 
 
Rada města 
 
schvaluje 
vnitřní předpis Zásady pro používání ICT města Český Brod. Znění vnitřního předpisu je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
462/2021 Úprava ceníku a podmínek inzertních služeb v měsíčníku Českobrodský 
zpravodaj 
 
Rada města 
 
schvaluje 
ceník a podmínky inzertních služeb v měsíčníku Českobrodský zpravodaj s účinností od 1. 
listopadu 2021. Znění ceníku a podmínek inzertních služeb je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
 
463/2021 Nákup systému parkování v Českém Brodě 
 
Rada města 
 
I. bere na vědomí 
předsmluvní informace poskytnuté společností MPLA, s.r.o., IČO: 24852333, se sídlem 
Slezská 2310/115, 130 00 Praha 3. 
 
II. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zřízení a provozování centrálního systému, rezidentního modulu a 
enforcement aplikace pro kontrolu úhrady parkovného se společností MPLA, s.r.o., IČO: 
24852333, se sídlem Slezská 2310/115, 130 00 Praha 3. 
 
III. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zřízení a provozování systému pro placení parkovného 
prostřednictvím internetového platebního systému MPLA se společností  MPLA, s.r.o., IČO: 
24852333, se sídlem Slezská 2310/115, 130 00 Praha 3.  
 
IV. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zřízení a provozování městského webového parkovacího portálu se 
společností  MPLA, s.r.o., IČO: 24852333, se sídlem Slezská 2310/115, 130 00 Praha 3. 
 
V. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem předsmluvní informace a výše uvedených 
smluv o zřízení a provozování centrálního systému, rezidentního modulu a enforcement 
aplikace pro kontrolu úhrady parkovného, o zřízení a provozování systému pro placení 
parkovného prostřednictvím internetového platebního systému MPLA a o zřízení a 
provozování městského webového parkovacího portálu. 
 
464/2021 Vyhodnocení VZ "Sdružená dodávka zemního plynu pro město Český Brod a 
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jeho příspěv. organizace na rok 2022" 
 
Rada města  
 
I. bere na vědomí 
nabídku uchazeče podanou ve veřejné zakázce "Sdružená dodávka zemního plynu pro 
město Český Brod a jeho příspěvkové organizace na rok 2022": 
- Microenergy s.r.o., IČO: 08516570, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, 
s celkovou nabídkovou cenou 3.346.314 Kč bez DPH/jednotková nabídková cena 1.238 Kč/1 
MWh bez DPH. 
 
II. určuje 
vítězem veřejné zakázky "Sdružená dodávka zemního plynu pro město Český Brod a jeho 
příspěvkové organizace na rok 2022" dodavatele Microenergy s.r.o., IČO: 08516570, se 
sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1. 
 
III. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu na dobu určitou od 1. 
1. 2022 do 1. 1. 2023 s dodavatelem Microenergy s.r.o., IČO: 08516570. Návrh smlouvy je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
IV. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
465/2021 Vyhlášení VZ "Zateplení budovy městského úřadu č. p. 56 v Českém Brodě " 
 
Rada města  
 
I. vyhlašuje 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Zateplení budovy městského úřadu č. p. 56 v 
Českém Brodě". Výzva k podání nabídky je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. 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. 
 
III. pověřuje 
odbor rozvoje nezbytným upřesněním zadání veřejné zakázky a zajištěním případných 
dodatečných informací k výše uvedené veřejné zakázce. 
 
466/2021 Smlouva o přeložce inženýrské sítě, vodovod - most přes Bušinec 
 
Rada města 
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I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o přeložce inženýrské sítě mezi městem Český Brod, se sídlem 
náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, IČO: 00235334 a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se 
sídlem Na Pankráci 549/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390. Návrh smlouvy je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení.  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
467/2021 Návrh na schválení záměru pořízení kloubového nakladače pro výrobu 
palivového dřeva 
 
Rada města 
 
souhlasí 
se záměrem na nákup kloubového nakladače pro výrobu palivového dřeva v rámci střediska 
městských lesů města Český Brod. 
 
468/2021 Návrh na stanovení změny záplavového území vodního toku Šembera 
 
Rada města 
 
nesouhlasí 
s návrhem opatření obecné povahy pro stanovení změny záplavového území vodního toku 
Šembera. 
 
469/2021 Smlouvy o dílo na těžební činnost s Dominikem Lomosem a Zdeňkem 
Kadlecem 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na těžební činnost s panem Dominikem Lomosem, Štíhlice 52, 
281 63 Kostelec nad Černými Lesy, IČO: 07802391, a s panem Zdeňkem Kadlecem, 
Lomená 318, Zruč nad Sázavou 285 22, IČO: 16539745. Návrhy smluv jsou přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených smluv o dílo. 
 
470/2021 ANNA ČESKÝ BROD - Schválení dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o 
dotaci na rok 2021 
 
Rada města 
 
schvaluje 
ve funkci zřizovatele dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální 
služby na rok 2021 č. S-0454/SOC/2021/2 mezi Středočeským krajem, IČO: 70891095, a 
příspěvkovou organizací města Český Brod - ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory, 
IČO: 00873713, včetně přílohy. Návrh dodatku č. 2 včetně přílohy tvoří nedílnou součást 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
471/2021 Změna závazných ukazatelů - ZŠ Tyršova, ZŠ Žitomířská 
 
Rada města 
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I. schvaluje 
ve funkci zřizovatele Základní školy Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín, IČO: 46383514, 
změnu závazných ukazatelů pro rok 2021 ve znění přílohy, která je nedílnou součástí 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. schvaluje 
ve funkci zřizovatele Základní školy Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín, IČO: 
46383506, změnu závazných ukazatelů pro rok 2021 ve znění přílohy, která je nedílnou 
součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
472/2021 ZŠ Tyršova -  žádost o čerpání rezervního fondu 
 
Rada města 
 
souhlasí 
s čerpáním finančních prostředků rezervního fondu Základní školy Český Brod, Tyršova 68, 
IČO: 46383514, ve výši 300.000 Kč na úhradu šatnových skříněk v budově základní školy v 
ulici Žitomířská čp. 760. 
 
473/2021 ZŠ Žitomířská - souhlas s čerpáním investičního fondu 
 
Rada města 
 
souhlasí 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, 
okres Kolín, IČO: 46383506, s použitím finančních prostředků investičního fondu ve výši 
5.000 Kč na nákup plynového bezdrátového detektoru. 
 
474/2021 TS - čerpání FRIM 
 
Rada města 
 
souhlasí 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, IČO: 00875180, 
s čerpáním finančních prostředků investičního fondu ve výši 100.000 Kč na financování 
nákupu strojů na likvidaci plevele. 
 
475/2021 Doplněný návrh personálních, provozních a ekonomických opatření k plnění 
úkolů příspěvkové organizace Technické služby Český Brod 
 
Rada města 
 
bere na vědomí 
návrh personálních, provozních a ekonomických opatření k naplňování úkolů příspěvkové 
organizace Technické služby Český Brod, daných zřizovací listinou příspěvkové organizace.   
 
476/2021 Žádost o prodloužení termínu podání vyúčtování dotací z Programu podpory 
sportu, kultury a volného času 
 
Rada města 
 
souhlasí 
s prodloužením termínu pro podání vyúčtování dotace z Programů 1 a 2 Programů podpory 
sportu, kultury a volného času žadateli Junák- český skaut, středisko Ing. Ládi Nováka Český 
Brod, IČO 61882241, do 31. 3. 2022. 



  5   

 Usnesení rady města ze dne 13. 10. 2021 

 
477/2021 Obměna členství v komisi pro školství 
 
Rada města 
 
I. odvolává 
Mgr. Martina Duška z funkce člena komise pro školství.  
 
II. volí 
Mgr. Jitku Majerovou a Bc. Martinu Fejfarovou, DiS, členkami komise pro školství.  
 
478/2021 Pronájem modulárního pumptracku pro město Český Brod 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s pronájmem modulárního pumptracku pro město Český Brod na dobu 6 měsíců. 
 
II. pověřuje 
vedení města přípravou smlouvy o nájmu modulárního pumptracku. 
 
479/2021 Revokace usnesení rady města č. 459/2021 a jmenování ředitelky SOŠ Liblice 
 
Rada města 
 
I. revokuje 
usnesení č. 459/2021 ze dne 29. 9. 2021. 
 
II. jmenuje 
ve funkci zřizovatele, ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění, paní Ing. Darinu Doškářovou ředitelkou příspěvkové organizace 
Střední škola managementu a grafiky, IČO: 11925311, na dobu určitou do doby jmenování 
ředitele vybraného na základě výsledku konkurzního řízení dle § 166 odst. 2 školského 
zákona.  
 
480/2021 Uzavření smlouvy o nájmu dopravního prostředku - náhradní vozidlo 
 
Rada města 
 
bere na vědomí 
uzavření smlouvy o nájmu dopravního prostředku mezi městem Český Brod a společností 
Group Sanders s.r.o., IČO: 24167258. Obsah uvedené smlouvy je nedílnou součástí 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
 
 
 
 
 
Jakub Nekolný   

starosta města  
 


