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 Usnesení rady města ze dne 23. 2. 2022  

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn 
 

z 5. řádné schůze rady města, která se konala ve středu 23.02.2022 od 17:00 hod v: Sál v 
přízemí IC v čp.1, na: Budova náměstí Arnošta z Pardubic 1 

 
70/2022 Záměr na prodej čelního nakladače UNC z majetku hospodářského střediska 
městské lesy 
 
Rada města: 
 
vyhlašuje záměr 
 
na prodej universálního čelního nakladače ZTS UNC-060 vč. příslušenství, a to hladké lopaty 
a paletových vidlí, výrobce ZTS Detva, Rok výroby 1988, výrobní číslo podvozku 5232/88, 
motor Zbrojovka Brno typ Zetor 5201,07, palivo NM, výrobní číslo motoru 036966, výkon 
motoru 34,2 KW/2200 ot/min, zdvihový objem 2996 ccm, bezpečnostní kabina výrobce ZTS 
Detva, rozměry délka 3220 mm, šířka 1700 mm, výška 1990 mm, pohotovostní hmotnost 
2780 kg, počet kol 4, z toho hnaných 4, rozvor 1020 mm, kola disková - pneumatiky 10,00 – 
15, barva žlutá. Forma prodeje je obálkovou metodou, za minimální nabídkovou cenu 
150.000 Kč vč. DPH. 
  
71/2022 Dodatek k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v č. p. 12 - paní 
Eva Stejskalová - Květiny 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě mezi Evou Stejskalovou, IČO: 09056009 a 
městem Český Brod. Návrh dodatku je přílohou originálu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
72/2022 Dodatek č. 5 ke SoD č. objednatele 202000288/OR na VZ - Českobrodské 
moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami část 1 - 
Stavební úpravy objektu 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo, č. objednatele 202000288/OR, se společností 
MOZIS s. r. o., Slezská 856/74, 130 00 Praha 3, IČO: 28940083. Předmětem dodatku je 
změna smluvní ceny. Návrh dodatku č. 5 je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
  
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
73/2022 Podmíněný souhlas s napojení nemovitostí v Zahradách na stávající 
vodovodní přivaděč 
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Rada města: 
 
souhlasí 
 
s vydáním podmíněných souhlasů s připojením na stávající vodovodní přivaděč pro vlastníky 
rodinných domů v Zahradách. Jedná se o nemovitosti, které je možné napojit v trase 
stávajícího přivaděče pro stávající kapacitu EO nemovitostí. Podmíněný souhlas je udělen 
pro účely vydání územního souhlasu vodovodní přípojky k nemovitosti a pro zajištění 
stavební připravenosti vodovodní přípojky. Vlastní odběr pitné vody bude možný až po 
realizaci a kolaudaci investičních akcí města "Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího 
vodojemu Český Brod" a "Nové vodní zdroje NV1a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod 
města Český Brod".  
  
74/2022 Zkapacitnění přivaděče z ÚV Štolmíř do vodojemu a z vodojemu do města 
Český Brod - Dodatek č. 1 k SoD PD 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "PD - Zkapacitnění přivaděče z ÚV 
Štolmíř do Vodojemu a z Vodojemu do města Český Brod" se společností LK Projekt, s. r. o., 
se sídlem 28. října 933/11, 250 88 Čelákovice, IČO: 04326181, DIČ: CZ04326181. Návrh 
dodatku č. 1 je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 1. 
 
75/2022 Zkapacitnění přivaděčů z ÚV Štolmíř do vodojemu a z vodojemu do města 
Český Brod - Smlouva o připojení ČEZ Distribuce 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 22_SOP_01_4121920274 se společností ČEZ Distribuce, a. 
s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, IČO: 24729035. 
Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy.  
  
76/2022 Dodávka elektřiny a zemního plynu pro město a příspěvkové organizace na 
následující období 
 
Rada města: 
 
bere na vědomí 
 
předložené informace k možnostem nákupu zemního plynu a elektřiny pro město Český Brod 
a příspěvkové organizace na následující období. 
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77/2022 Odvolání proti rozhodnutí o umístění 300_Novostavba rodinného domu Český 
Brod 
 
Rada města: 
 
souhlasí 
 
s odvoláním ke Krajskému úřadu Středočeského kraje proti rozhodnutí č. MUCB 7998/2022, 
kterým odbor výstavby a územního plánování schvaluje stavební záměr 300_Novostavba 
rodinného domu na pozemku p. č. 226/32  v k. ú. Český Brod. 
 
 
78/2022 Vnitřní předpis "Pracovněprávní vztahy ředitelů příspěvkových organizací 
města Český Brod" 
 
Rada města: 
 
vydává 
 
vnitřní předpis Pracovněprávní vztahy ředitelů příspěvkových organizací města Český Brod s 
účinností od 1. 3. 2022. Znění předpisu je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
 
79/2022 ZŠ Žitomířská - souhlas s čerpáním rezervního fondu 
 
Rada města: 
 
souhlasí 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, 
okres Kolín, IČO: 46383506, s použitím finančních prostředků rezervního fondu ve výši 
71.000,- Kč na 3D virtuální prohlídku hlavní budovy školy a budovy v areálu nemocnice od 
firmy PANOPRO s. r. o., IČO: 08045003, se sídlem Údolní 406/48, Veveří, 602 00 Brno. 
 
80/2022 Jmenování členů konkurzní komise pro SŠMG, Školní 145, Liblice, Český Brod 
 
Rada města: 
 
jmenuje 
 
předsedu a další členy komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní 
místo ředitele/ředitelky Střední školy managementu a grafiky, Školní 145, Liblice, 282 01 
Český Brod, IČO: 11925311, ve složení: 
1.   Tomáš Charvát - určen zřizovatelem - předseda komise, 
2.   Mgr. Tomáš Klinecký - určen zřizovatelem, 
3.   Mgr. Jan Mácha - určen krajským úřadem, 
4.   RNDr. Jiří Kuhn - určen Českou školní inspekcí, 
5.   Mgr. Markéta Tomčíková - určena Českou školní inspekcí, 
6.   Ing. Bc. Jana Stanková - člen pedagogické rady, 
7.   Mgr. Zdeňka Čiháková - školní inspektorka České školní inspekce, 
8.   Ing. Alžběta Ingrová - člen školské rady.  
  
 
81/2022 Jmenování členů školské rady 
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Rada města: 
 
I. jmenuje 
členy školské rady Základní školy Český Brod, Tyršova 68, Český Brod, v souladu s § 167 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, v tomto složení: 
1. Tomáš Charvát,  
2. Ing. Olga Žídková,  
3. Bc. Martina Fejfarová, DiS. 
  
II. jmenuje 
 
členy školské rady Základní školy Český Brod, Žitomířská 885, Český Brod, v souladu s § 
167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, v tomto složení: 
1. Tomáš Charvát,  
2. Ing. Olga Žídková,  
3. Bc. Martina Fejfarová, DiS. 
 
 
82/2022 Pravidla pro dlouhodobá parkovací oprávnění 
 
Rada města: 
 
I. ruší 
 
Pravidla pro dlouhodobá parkovací oprávnění, která byla schválená usnesením č. 514/2021 
ze dne 10. 11. 2021. 
 
II. vydává 
 
Pravidla pro dlouhodobá parkovací oprávnění s účinností od 24. 2. 2022. Pravidla pro 
dlouhodobá parkovací oprávnění jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
 
83/2022 Smlouva s Potravinovou bankou Central z. s. 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením smlouvy o potravinové pomoci s organizací Potravinová banka Central z. s., se 
sídlem v Modletice 71, 251 01 Modletice, IČO: 068 60 087. Návrh smlouvy je nedílnou 
součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.  
 
II. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o potravinové 
pomoci. 
 
 
84/2022 Výroční zpráva ZM a MA21 za rok 2021 a roční plán zlepšování ZM a MA21 pro 
rok 2022 
 
Rada města: 
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schvaluje 
 
výroční zprávu Zdravého města Český Brod a Místní Agendy 21 za rok 2021 a Roční plán 
zlepšování Zdravého města Český Brod a Místní Agendy 21 pro rok 2022, které jsou 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 

 
 
 
 
 

Jakub Nekolný 
starosta města 

 


