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 Usnesení rady města ze dne 7. 4. 2021 

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn (anonymizovaný) 
 

z 11. řádného jednání rady města, které se konalo ve středu 7. 4. 2021 od 11:30 hod. formou 
videokonference 

 
 
121/2021 Pověření zastupitelky přijímáním prohlášení o uzavření manželství formou 
občanského sňatku 
 
Rada města 
 
pověřuje 
zastupitelku města Ing. Lucii Baslovou přijímáním prohlášení o uzavření manželství formou 
občanského sňatku. 
 
 
122/2021 Žádost o finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Český Brod, 
IČO:48664006 ve výši 300.000 Kč 
 
Rada města 
 
projednala 
žádost Římskokatolické farnosti Český Brod, IČO: 486 64 006, o finanční příspěvek na 
spoluúčast k dotaci z Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury České 
republiky ze dne 16. 3. 2021 a ukládá vedení města projednat tuto žádost s vedením 
římskokatolické farnosti. 
 
 
123/2021 Doporučení vydání OZV o nakládání s komunálním odpadem - změna 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 6/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění, které je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
 
124/2021 Doporučení schválení dodatků smluv na dopravní obslužnost 2021 
 
Rada města 
 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod schválit dodatky smluv č. 12 na linku 435, č. 12 na linku 
426, č. 11 na linku 491, č. 11 na linku 659 a č. 12 na linku 660 na dopravní obslužnost na rok 
2021 mezi ČSAD Polkost s.r.o., IČO: 46351973 a městem Český Brod ve znění příloh, které 
jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod schválit dodatky smluv č. 15 na linku 422, č. 12 na linku 
426, č. 12 na linku 491, č. 11 na linku 661 a č. 11 na linku 662 na dopravní obslužnost na rok 
2021 mezi společností Okresní autobusová doprava Kolín, s. r. o., IČO: 25095251 a městem 
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Český Brod ve znění příloh, které jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
III. doporučuje 
zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše 
uvedených dodatků. 
 
 
125/2021 Doporučení schválení rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu 2021 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2021 ve znění, které 
je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
 
126/2021 Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1 Vrátkov 78 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 201800092/FO s panem J. U., kterým se 
prodlužuje doba užívání bytu č. 1, Vrátkov 78, o 1 rok, tj. od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
 
127/2021 Souhlas s podáním záměru na bezbariérovou trasu do Národního 
rozvojového programu mobility pro všechny 
 
Rada města 
 
I. bere na vědomí 
zpracování záměru bezbariérové trasy trasa N - náměstí do Národního rozvojového 
programu mobility pro všechny. 
 
II. souhlasí 
s podáním záměru bezbariérové trasy trasa N - náměstí do Národního rozvojového 
programu mobility pro všechny. 
 
III. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem záměru bezbariérové trasy. 
 
 
128/2021 Souhlas s přijetím dotace na projekt "Bezbariérové úpravy pavilonu F 
nemocnice v Českém Brodě" 
 
Rada města 
 
I. bere na vědomí 
informaci o přidělení investiční dotace z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 
2.289.400 Kč na projekt "Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brodě". 
 
II. doporučuje 
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zastupitelstvu města souhlasit s přijetím dotace ve výši 2.289.400 Kč z rozpočtu Ministerstva 
zdravotnictví ČR na projekt "Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brodě" z 
předpokládaných nákladů 2.861.867 Kč včetně DPH. 
 
III. doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s realizací akce "Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v 
Českém Brodě". 
 
IV. pověřuje 
finanční odbor zařadit náklady na realizaci akce "Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice 
v Českém Brodě" do rozpočtu města na rok 2021. 
 
 
129/2021 Český Brod, Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská, č. p. 885 - dodatek č.1 k 
SoD 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 202000281/OR "Český Brod, Přístavba hlavní 
budovy ZŠ Žitomířská č. p. 885 - Projektová dokumentace" s firmou GREBNER – projektová 
a inženýrská kancelář spol. s.r.o., Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3, IČO: 25076655. 
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 1. 
 
 
130/2021 Informace o celkových nákladech na rekonstrukci a vybudování prostor pro 
novu školní kuchyň a jídelnu v ul. Bezručova 
 
Rada města 
 
doporučuje 
zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o celkových nákladech na rekonstrukci a 
vybudování prostor pro novou školní kuchyň a jídelnu v ulici Bezručova. 
 
 
131/2021 Dohoda o narovnání - Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební 
úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č. p. 1099 
 
Rada města 
 
I. ruší 
usnesení rady města č. 63/2021 ze dne 17. 2. 2021 o uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o 
dílo č. 201900195/OR se společností VW WACHAL a. s., IČO: 25567225.  
 
II. doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením dohody o narovnání k akci "Areál nemocnice v 
Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č. p. 1099" 
se společností VW WACHAL a. s., IČO: 25567225. Návrh dohody o narovnání je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
 
132/2021 Dohoda o narovnání na akci Výměna oken na č. p. 1, II. etapa 
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Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením dohody o narovnání ke smlouvě o dílo č. 202000149/OR se společností OKNA 
LANGER s.r.o., IČO: 04555970. Návrh dohody o narovnání je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje: 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené dohody o 
narovnání. 
 
 
133/2021 Souhlas se snížením nájemného paní E. Š. 
 
Rada města 
 
souhlasí 
se snížením nájemného za pronájem prostor určených k podnikání v budově č. p. 25, nám. 
Arnošta z Pardubic, Český Brod, na základě smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání 
ev. č. 201800114, nájemci paní E. Š., místem podnikání Břežany II 197, 282 01 Břežany II, z 
částky 7.914 Kč měsíčně na cenu 5.000 Kč měsíčně na dobu od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021. 
 
 
134/2021 Kupní smlouva na odprodej železniční vlečky 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy na prodej železniční vlečky z bývalého areálu ZZN, která vede 
přes pozemky č. 172/3, 173/2, 852/2, 709/4 a 709/6 v k. ú., Český Brod mezi městem Český 
Brod a Muzeem Dopravní Techniky, o. s., IČO: 26982862, se sídlem Ouvalova 915/14, 274 
01 Slaný. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
 
 
135/2021 Záměr na prodej lesního stroje Grejdr Hercules 
 
Rada města 
 
vyhlašuje záměr 
na prodej pracovního lesního stroje - polonesená radlice Grejdr Hercules z majetku města 
Český Brod za minimální nabídkovou cenu 120.000 Kč vč. DPH. 
 
 
136/2021 Pronájem v budově č. p. 202 - administrativní budova v areálu ZZN 
 
Rada města 
 
vyhlašuje záměr 
na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 202, která je součástí pozemku p. č. st. 258, 
obec a k. ú. Český Brod, vchod z areálu ZZN. Předmětem nájmu je: v přízemí místnost č. 1 o 
výměře 17,79 m2, místnost č. 2 o výměře 20,58 m2, místnost č. 3 o výměře 36,41 m2, 
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místnost č. 4 o výměře 18,71 m2, místnost č. 5 o výměře 46,30 m2, místnost č. 6 o výměře 
13,33 m2 a místnost č. 7 o výměře 12,01 m2 vč. užívání společných prostor, chodby a WC, 
vše za minimální nabídkovou cenu 100 Kč/m2/měsíčně. Předmětem nájmu je dále ve vedlejší 
budově se samostatných vchodem: sklad č. 1 o výměře 17,93 m2, sklad č. 2 o výměře 18,78 
m2 a sklad č. 3 o výměře 17,68 m2, vše za minimální nabídkovou cenu 80 Kč/m2/měsíčně. 
Trvání nájmu je určeno na dobu neurčitou se současně stanovenou výpovědní dobou bez 
uvedení důvodu v délce 6 měsíců. 
 
 
137/2021 Vyhodnocení záměru na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 620 - 
přízemí vlevo 
 
Rada města 
 
I. bere na vědomí 
nabídku společnosti TransPharmaceutic, s.r.o., IČO: 06081223, se sídlem Husitská 107/3, 
130 00 Praha 3, s nabídkovou cenou 50.000 Kč ročně. 
 
II. pověřuje 
odbor rozvoje přípravou smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání, na pronájem 
nebytových prostor v budově č. p. 620 v přízemí vlevo, mezi městem Český Brod a 
společností TransPharmaceutic, s.r.o., IČO: 06081223, se sídlem Husitská 107/3, 130 00 
Praha 3. 
 
 
138/2021 Smlouva o bezúplatném převodu kanalizace pro parc. č. 631/11 a 631/12 - 
MUDr. J. S., Ing. J. S. a paní L. H. 
 
Rada města 
 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod souhlasit s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu 
kanalizace pro novostavby RD na parc. č. 631/11 a parc. č. 631/12, k. ú. Český Brod z 
vlastnictví L. H., MUDr. J. S. a Ing. J. S. do vlastnictví města Český Brod, IČO: 00235334. 
Návrh smlouvy je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. doporučuje 
zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené 
smlouvy o bezúplatném převodu kanalizace. 
 
 
139/2021 Darování pozemku pod hradbami (J. J., V. M.) 
 
Rada města 
 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením darovací smlouvy týkající se části pozemku KN 
p. č. 139/2, oddělené geometrickým plánem č. 1982-83/2016 vyhotoveným Ing. M. N. a 
potvrzeným katastrálním úřadem dne 5. 9. 2016 a označené jako pozemek č. 139/3, o 
výměře 48 m2, vše v obci a k. ú. Český Brod, z vlastnictví J. J. a V. M. do vlastnictví města 
Český Brod. Návrh darovací smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. doporučuje 
zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené 
smlouvy. 
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140/2021 Narovnání vlastnických vztahů v ulici Žitomířská x Komenského 
 
Rada města 
 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením smlouvy darovací, týkající se převodu pozemku 
p. č. 919/2, o výměře 781 m2, v obci a k. ú. Český Brod, a místní komunikace ulice 
Komenského o délce 0,9 km, komunikace leží na části tohoto pozemku, z vlastnictví dárce 
města Český Brod do vlastnictví obdarovaného Středočeský kraj, IČO: 70891095, Zborovská 
11, 150 21 Praha 5. Návrh smlouvy darovací je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. doporučuje 
zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené 
darovací smlouvy. 
 
 
141/2021 VB GasNet, s.r.o., Reko MS Palackého 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě pro umístění 
plynárenského zařízení na pozemcích  parc. č. 200/1, parc. č. 202/1, parc. č. 221/1, parc. č. 
221/14, parc. č. 226/2, parc. č. 226/15, parc. č. 226/5, parc. č. 226/16, parc. č. 226/19, parc. 
č. 226/21, parc. č. 226/22, parc. č. 226/24, parc. č. 226/25, parc. č. 904/3, parc. č. 1079/3, 
zapsaných na LV č. 10001, pro k. ú. Český Brod, obec 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 Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o zřízení věcného 
břemene. 
 
 
142/2021 Stavební úpravy ulice Klučovská - 2. etapa: Š. K. 
 
Rada města 
 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy týkající se odkupu 
spoluvlastnického podílu na pozemku KN p. č. 637/29 ve výši id. 3/32 vzhledem k celku, za 
cenu 4.000 Kč, v obci Český Brod a k. ú. Liblice u Českého Brodu z vlastnictví Š. K. do 
vlastnictví města Český Brod. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. doporučuje 
zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené 
kupní smlouvy. 
 
 
143/2021 Státní finanční podpora v programu regenerace MPR a MPZ v roce 2021 
 
Rada města 
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I. doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s přijetím státní finanční podpory z Programu regenerace 
MPR a MPZ na rok 2021 z Ministerstva kultury České republiky ve výši 1.355.000 Kč.   
 
II. doporučuje 
zastupitelstvu města rozdělení výše uvedené státní finanční podpory pro akce obnovy 
kulturních památek připravovaných pro rok 2021 následovně: 
1. Kouřimské předbraní 717.084 Kč, 
2. Pomník Prokopa Holého 303.066 Kč, 
3. Radnice č. p. 70 334.850 Kč. 
 
III. doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit se spolufinancováním poskytnuté dotace z rozpočtu města 
Český Brod v minimální výši 406.363 Kč, a to následovně: 
1. Kouřimské předbraní 276.059 Kč, 
2. Pomník Prokopa Holého 59.964 Kč, 
3. Radnice č. p. 70 70.340 Kč.   
 
 
144/2021 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na obnovu pomníku Prokopa Holého 
 
Rada města 
 
I. schvaluje 
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 202000193/OR s panem Martinem Kulhánkem, BcA., IČO: 
71409271 na obnovu pomníku Prokopa Holého. Dodatek zahrnuje vícepráce spočívající v 
opravě čtyř žulových sloupků a obrub kolem pomníku a posunutí termínu realizace. Návrh 
dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
 
145/2021 Technické standardy pro vodohospodářský majetek města Český Brod 
 
Rada města 
 
I. bere na vědomí 
znění Technických standardů pro vodohospodářský majetek ve vlastnictví města Český 
Brod. 
 
II. doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod souhlasit s přijetím Technických standardů pro 
vodohospodářský majetek města Český Brod jako závazného typového podkladu pro 
projektanty a zhotovitele děl na území města Český Brod a jeho městských částí. Návrh 
technických standardů je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
III. doporučuje 
zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného schvalovacím podpisem 
výše uvedených technických standardů.  
 
 
146/2021 Změna příloh ke ZL ZŠ Žitomířská a Školní jídelna p. o. 
 
Rada města 
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I. doporučuje 
zastupitelstvu města schválit přílohu č. 1 - nemovitý majetek ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace Školní jídelna Český Brod, Bezručova 1099, Český Brod, IČO: 9276599. 
 
II. doporučuje 
zastupitelstvu města schválit přílohu č. 1 - nemovitý majetek ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín, Český Brod, IČO: 
46383506. 
 
 
147/2021 Vyhlášení VZ Úsekové měření rychlosti na I/12. 
 
Rada města 
 
souhlasí 
s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku "Úsekové měření rychlosti na 
silnici I. třídy číslo I/12". 
 
 
148/2021 Poptávka "Dodávka zemního plynu pro město Český Brod a jeho 
příspěvkové organizace na rok 2022" 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi městem Český Brod a 
příspěvkovými organizacemi města Český Brod na dobu neurčitou. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o společném 
postupu zadavatelů. 
 
III. souhlasí 
s vyhlášením poptávky "Dodávka zemního plynu pro město Český Brod a jeho příspěvkové 
organizace na rok 2022" dle čl. VII bod 7.4 vnitřní směrnice pro zadávání zakázek malého 
rozsahu. 
  
 
 
149/2021 Vyhodnocení VZ na činnosti TDS a KBOZP akce "Intenzifikace ČOV Český 
Brod" 
 
Rada města 
 
I. bere na vědomí 
nabídky uchazečů o veřejnou zakázku "TDS a KBOZP na investiční akci Intenzifikace ČOV 
Český Brod": 
1. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s., Nábřežní 90/4, 150 00 
Praha, IČO: 47116901, cena: 744.000 Kč bez DPH, 
2. Garnets Consulting a.s., Československých legií 445/4, 415 01 Teplice, IČO: 27349675, 
cena: 744.000 Kč bez DPH, 
3. GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, IČO: 46344942, cena: 859.920 Kč bez 
DPH, 
4. LNConsult s.r.o., U Hřiště 250, 250 83 Škvorec, IČO: 29136504, cena: 374.400 Kč bez 
DPH, 
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5. REALSTAV MB spol. s r.o., Klaudiánova 124/7, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 25685210, 
cena: 562.000 Kč bez DPH. 
 
II. určuje 
vítězem veřejné zakázky "TDS a KBOZP na investiční akci Intenzifikace ČOV Český Brod" 
společnost LNConsult s.r.o., U Hřiště 250, 250 83 Škvorec, IČO: 29136504, s nabídkovou 
cenou 374.400 Kč bez DPH. 
 
III. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výkonu činností technického dozoru stavebníka a koordinátora 
činností KBOZP na investiční akci Intenzifikace ČOV Český Brod" se společností LNConsult 
s.r.o., U Hřiště 250, 250 83 Škvorec, IČO: 29136504. 
 
IV. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
 
150/2021 Manažerské řízení projektu_Intenzifikace ČOV Český Brod 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením příkazní smlouvy na dotační management projektu "Intenzifikace ČOV Český 
Brod" se společností HS Occasion, s.r.o., Konvická 291/24, Staré Město, 110 00 Praha1, 
IČO: 02796040. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené příkazní smlouvy. 
 
151/2021 Vyhodnocení VZ na činnosti TDS a KBOZP akce "Nový vodojem a 
rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod" 
 
Rada města 
 
I. bere na vědomí 
nabídky uchazečů o veřejnou zakázku "TDS a KBOZP na investiční akci Nový vodojem a 
rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod": 
1. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., zkráceně VRV a.s., Nábřežní 90/4, 150 00 
Praha 5, IČO: 47116901, cena: 300.000 Kč bez DPH, 
2. Garnets Consulting a.s., Československých legií 445/4, 415 01 Teplice, IČO: 27349675, 
cena: 528.000 Kč bez DPH, 
3. LNConsult s.r.o., U Hřiště 250, 250 83 Škvorec, IČO: 29136504, cena: 421.200 Kč bez 
DPH. 
 
II. určuje 
vítězem veřejné zakázky "TDS a KBOZP na investiční akci Nový vodojem a rekonstrukce 
stávajícího vodojemu Český Brod" společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 
zkráceně VRV a.s., Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5, IČO: 47116901 cena: 300.000 Kč bez 
DPH. 
 
III. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výkonu činností technického dozoru stavebníka a koordinátora 
činností KBOZP na investiční akci Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český 
Brod se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., zkráceně VRV a.s., Nábřežní 
90/4, 150 00 Praha 5, IČO: 47116901. 
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IV. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
 
152/2021 Manažerské řízení projektu_Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího 
vodojemu Český Brod 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s podpisem příkazní smlouvy na dotační management projektu Nový vodojem a 
rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod se společností HS Occasion, s.r.o., Konvická 
291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 02796040. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené příkazní smlouvy. 
 
 
153/2021 Vyhodnocení VZ na činnosti TDS a KBOZP akce "Nové vodní zdroje NV1 a 
NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod" 
 
Rada města 
 
I. bere na vědomí 
nabídky uchazečů o veřejnou zakázku "TDS a KBOZP na akci Nové vodní zdroje NV1 a NV2 
a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod": 
1. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., zkráceně VRV a.s., Nábřežní 90/4, 150 00 
Praha 5, IČO: 47116901, cena: 884.000 Kč bez DPH, 
2. LNConsult s.r.o., U Hřiště 250, 250 83 Škvorec, IČO: 29136504, cena: 655.200 Kč bez 
DPH.  
 
II. určuje 
vítězem veřejné zakázky "TDS a KBOZP na akci Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich 
napojení na veřejný vodovod města Český Brod" společnost LNConsult s.r.o., U Hřiště 250, 
250 83 Škvorec, IČO: 29136504, s nabídkovou cenou: 655.200 Kč bez DPH.  
 
III. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výkonu činností technického dozoru stavebníka a koordinátora 
činností KBOZP na investiční akci Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný 
vodovod města Český Brod se společností LNConsult s.r.o., U Hřiště 250, 250 83 Škvorec, 
IČO: 29136504. 
 
IV. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
 
154/2021 Manažerské řízení projektu_Český Brod, vodní zdroje NV1, NV2, napojení na 
veřejný vodovod 
 
Rada města 
 
I. bere na vědomí 
nabídky uchazečů o veřejnou zakázku "Manažerské řízení projektu Český Brod - vodní 
zdroje NV1, NV2, napojení na veřejný vodovod": 
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1. HS Occasion,s.r.o., Konvická 291/24, 110 00 Praha 1, IČO: 02796040, cena: 490 000,- Kč 
bez DPH, 
2. Grant & Project Partners, s.r.o., U Průhonu 466/22, 170 00 Praha 7, IČO: 02297884, cena: 
445 000,- Kč bez DPH, 
3. WITENDR s.r.o., Braunerova 563/7, 180 00 Praha 8, IČO: 07187041, cena: 514 999,- Kč 
bez DPH. 
 
II. určuje 
 vítězem veřejné zakázky "Manažerské řízení projektu Český Brod - vodní zdroje NV1, NV2, 
napojení na veřejný vodovod" společnost Grant & Project partners s.r.o., U Průhonu 466/22, 
170 00 Praha 7, IČO: 02297884, s nabídkovou cenou: 445.000 Kč bez DPH. 
 
III. souhlasí 
s uzavřením příkazní smlouvy se společností Grant & Project partners s.r.o., U Průhonu 
466/22, 170 00 Praha 7, IČO: 02297884. 
 
IV. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené příkazní smlouvy. 
 
 
155/2021 Žádost o připojení - Klučovská č. p. 739 
 
Rada města 
 
vyhovuje 
žádosti o souhlas s napojením nemovitosti Klučovská č. p. 739, Český Brod, na kanalizační 
řad. 
 
156/2021 Dodatek č. 4 k servisní smlouvě programového vybavení Codexis 
 
Rada města 
 
I. schvaluje 
dodatek č. 4 k servisní smlouvě č. 488/2006 programového vybavení Codexis uzavřené se 
společností Atlas Consulting spol. s r.o., se sídlem Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava, IČO: 
46578706. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
 
157/2021 Smlouva o poskytování prací a služeb - založení družstva 
 
Rada města 
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o poskytování prací a služeb mezi městy Nymburk, Poděbrady, Český 
Brod, Pečky, obcemi Poříčany a Radim na straně jedné a RNDr. Martinou Vrbovou, Ph.D., 
IČO: 68588879, místem podnikání Javorová 200, 252 44 Psáry – Dolní Jirčany, na straně 
druhé. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
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158/2021 Souhlas s uzavřením smlouvy o výmalbě podchodu pro pěší 
 
Rada města 
 
souhlasí 
s uzavřením smlouvy, jejímž předmětem je souhlas s realizací výmalby podchodu pro pěší 
na železniční stanici Český Brod, a to mezi městem Český Brod a Správou železnic, státní 
organizací, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město. 
 
 
159/2021 Českobrodská doprava pro seniory – návrh na uzavření dodatku č. 2 
smlouvy s provozovatelem služby 
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o provozování služby českobrodská doprava pro 
seniory ze dne 31. 7. 2019, který je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
 
160/2021 Pořízení nového svozového vozidla pro Technické služby Čeký Brod 
 
Rada města 
 
bere na vědomí 
informaci o záměru pořízení nového svozového vozidla Technickými službami Český Brod v 
roce 2021. 
 
 
161/2021 Přidělení finančních prostředků z programů podpory sportu, kultury a 
volného času - Program č. 2 
 
Rada města 
 
I. schvaluje 
poskytnutí dotace z Programu č. 2: Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce s 
neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města ve výši 191.500 Kč dle 
následujícího seznamu: 
 
Název občanského sdružení: IČO  finanční příspěvek v Kč 
Českobrodský spolek šachovní   03925471 9.500 
Guardia Broda Bohemicalis z.s.  28552474 40.000 
Junák - český skaut, středisko Ing. Ládi Nováka Český Brod, z.s 
      61882241 14.000 
Junák - český skaut, středisko Psohlavci Český Brod, z.s. 
      61882186 16.500 
Klub českých turistů, odbor Český Brod 
      72072750 37.000 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Český Brod 
      61884979 10.000 
Společnost přátel gymnázia Český brod, z.s. 
      44678754 16.000 
Spolek přátel obce Liblice   03875482 14.000 
TAJV, z.s.     9287094 7.500 



  13   

 Usnesení rady města ze dne 7. 4. 2021 

TJ Liblice z.s.     14800764 27.000 
 
Detailní rozdělení poskytnutých dotací na jednotlivé akce žadatelů je přílohou usnesení a 
bude uvedeno ve smlouvě o poskytnutí dotace. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem jednotlivých smluv o poskytnutí dotace. 
 
III. doporučuje 
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z Programu č. 2: Podpora tradičních akcí 
města, vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace 
města ve výši 608.500 Kč dle následujícího seznamu:   
 

Název občanského sdružení IČO 
Finanční příspěvek  
(v Kč) 

 

Leccos 70855811 52.000  
SK Český Brod 
Srdcovky z.s. 

61883824 
07156693 

53.800 
60.500 

 

Vox Bohemicalis, z.s. 61882364 60.000  
TJ Slavoj 00663191 220.200  
SKY BRAND s.r.o.                    24831140           162.000. 
 
Detailní rozdělení poskytnutých dotací na jednotlivé akce žadatelů je přílohou usnesení a 
bude uvedeno ve smlouvě o poskytnutí dotace. 
 
162/2021 Centrum vzdělávání, informací a kultury - informace o přípravě 
posvícenských oslav v roce 2021 
 
Rada města 
 
bere na vědomí 
informaci o přípravě posvícenských oslav v roce 2021. 
 
 
163/2021 Centrum vzdělávání, informací a kultury - výběr dodavatele vybavení kina 
 
Rada města 
 
bere na vědomí 
výsledky veřejné zakázky “Dodávka promítačky pro kino Svět”, příspěvkové organizace 
Centrum vzdělávání, informací a kultury. 
 
 
164/2021 Výroční zprávy příspěvkových organizací s výjimkou základních a 
mateřských škol 
 
Rada města 
 
schvaluje 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Anna Český Brod, sociální služby pro seniory, 
IČO: 00873713, výroční zprávu za rok 2020,  
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, IČO: 00875180, 
výroční zprávu za rok 2020, 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Centrum vzdělávání, informací a kultury, IČO: 
46390472, výroční zprávu za rok 2020. 
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165/2021 Námitky proti vyloučení ze zadávacího řízení Nový vodojem a rekonstrukce 
stávajícího vodojemu 
 
Rada města 
 
I. rozhoduje 
o odmítnutí námitek proti vyloučení ze zadávacího řízení Nový vodojem a rekonstrukce 
stávajícího vodojemu Český Brod uchazeče Společnost vodojem Český Brod 2021 
společníků LB 2000, s.r.o. IČO: 64618081 a VHZ-DIS, spol. s.r.o., IČO: 46961445. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem rozhodnutí o odmítnutí podaných námitek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakub Nekolný   Tomáš Klinecký 

starosta města místostarosta města 
 


