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Město Český Brod 
Zápis 

5. řádná schůze rady města, konaná dne 
23. února 2022 v 17:00 hod. 

v místě: Sál v přízemí IC v č. p. 1 
 
Přítomni: Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Pavel Kvasnička, Ing. 
Milan Majer, Mgr. Pavel Janík, Ing. Filip Ulík 
 
Omluveni: Ing. Šárka Jedličková, Mgr. Hana Dočkalová 
 
Přítomni přizvaní: Ing. Aleš Kašpar, JUDr. Jana Marková 
 
Předsedající: Jakub Nekolný 
 
Zapsal: Pavlína Králová 
 
Příloha zápisu: Usnesení rady města č. 70/2022 - 84/2022 
 
Ověřovatelé zápisu: Pavel Kvasnička 
 
Zahájení v 17:02 hod. – pan starosta Bc. Jakub Nekolný přivítal přítomné členy rady města a 
ostatní hosty zahájil 5. řádnou schůzi rady města. Konstatoval, že je přítomno sedm radních, 
tudíž je zasedání usnášeníschopné. 
Poté se zeptal, zda jsou ověřené zápisy z předchozích jednání. Paní Králová odpověděla, že 
zápisy z jednání 3. RM a 4. RM jsou ověřené a již i zveřejněné. 

Na programu k projednání je 19 bodů a informací. 

Následně pan starosta otevřel diskuzi k navrženému programu jednání rady. 

Hlasování o předloženém programu (7/0/0). 

Ověřovatel dnešního zápisu: Pavel Kvasnička. 

Hlasování o ověřovateli (7/0/0). 

Zapisovatelkou byla jmenována Pavlína Králová. 

 
Program pro - 5. řádná schůze rady města 
 
1. Záměr na prodej čelního nakladače UNC z majetku hospodářského střediska Městské 
lesy 
2. Dodatek k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v č. p. 12 - paní Eva 
Stejskalová - Květiny 
3. Dodatek č. 5 k SoD č. objednatele 202000288/OR na VZ - Českobrodské moderní 
poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami část 1 - Stavební úpravy 
objektu 
4. Podmíněný souhlas s napojení nemovitostí v Zahradách na stávající vodovodní přivaděč 
5. Zkapacitnění přivaděče z ÚV Štolmíř do Vodojemu a z Vodojemu do města Český Brod - 
Dodatek č. 1 k SoD PD 
6. Zkapacitnění přivaděčů z ÚV Štolmíř do Vodojemu a z Vodojemu do města Český Brod - 
Smlouva o připojení ČEZ Distribuce 
7. Dodávka elektřiny a zemního plynu pro město a příspěvkové organizace na následující 
období 
8. Odvolání proti rozhodnutí o umístění 300_Novostavba rodinného domu Český Brod 
9. Vnitřní předpis "Pracovněprávní vztahy ředitelů příspěvkových organizací města Český 
Brod" 
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10. ZŠ Žitomířská - souhlas s čerpáním rezervního fondu 
11. Jmenování členů konkurzní komise pro SŠMG, Školní 145, Liblice, Český Brod 
12. Jmenování členů školské rady 
13. Pravidla pro dlouhodobá parkovací oprávnění 
14. Smlouva s Potravinovou bankou Central z. s. 
15. Výroční zpráva ZM a MA21 za rok 2021 a roční plán zlepšování ZM a MA21 pro rok 2022 
16.  Informace - Zápis z komise ZM a MA 21 ze dne 16. 2. 2022 
17.  Informace - Zápis z jednání komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu ze dne 7. 
2. 2022 
18.  Informace - Zápis z jednání komise pro školství ze dne 18. 1. 2022 
19.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města a další informace 
 
1. Záměr na prodej čelního nakladače UNC z majetku hospodářského střediska 
městské lesy 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
V majetku hospodářského střediska MěL je evidován čelní nakladač UNC, který MěL dostaly 
v roce 2015 od Technických služeb. Na začátku letošního roku 2022 byl zakoupen nový čelní 
nakladač AVANT, a proto předkládáme RM k souhlasu prodej nepotřebného majetku tj. 
čelního nakladače UNC rok výroby 1988. Správce MěL, Ing. Kopáček, navrhuje prodejní 
cenu 150.000 Kč vč. DPH. Cena je tvořena kvalifikovaným odhadem, podle různých nabídek 
čelních nakladačů podobného stáří a opotřebování na internetových nabídkových 
(bazarových) serverech. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM vyhlásit záměr na prodej. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výnos z prodeje bude příjmem na hospodářském středisku MěL. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný shrnul informace dle důvodové zprávy.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 70/2022 
Rada města 
 
I.      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. 
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2. Dodatek k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v č. p. 12 - paní Eva 
Stejskalová - Květiny 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Dne 5. 1. 2022 svým usnesení č. 6/2022 souhlasila RM se snížením nájemného za pronájem 
nebytových prostor v budově č. p. 12, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod, nájemci paní 
Evě Stejskalové. Dalším usnesením č. 20/2022 ze dne 19. 1. 2022 vyhlásila RM záměr na 
snížení nájemného za užívání výše zmíněných prostor a to na částku 120.000 Kč ročně tj. 
10.000 Kč měsíčně. Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce dne 21. 1. 2022 a sejmut 
dne 8. 2. 2022 do data sejmutí nebyla na podatelně města evidována žádná námitka proti 
tomuto vyhlášenému záměru. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM souhlasit s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výnos z nájemného je příjmem na hospodářském středisku Bytové hospodářství. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
  
Bc. Nekolný shrnul informace dle důvodové zprávy.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 71/2022 
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. 
 
3. Dodatek č. 5 ke SoD č. objednatele 202000288/OR na VZ - Českobrodské moderní 
poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami část 1 - Stavební úpravy 
objektu 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod uzavřelo se společností MOZIS s. r. o., smlouvu o dílo na dotační akci 
"Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami". V 
červnu 2021 byl uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. 202000288/OR se změnou termínu 
dokončení díla a změnou konečné ceny díla. V následujícím průběhu realizace a po 
provedení odtrhových zkoušek byly zjištěny další nesrovnalosti mezi PD a skutečným 
stavem, které musely být řešeny vícepracemi. Soupis všech víceprací je obsažen ve 
změnovém listu č. 13, který je nedílnou součástí dodatku č. 2 k SoD č. 202000288/OR. K 31. 
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8. 2021 byly zkolaudovány vnitřní prostory budovy, které byly předány k užívání od 1. 10. 
2021. Radě města byl předložen dodatek č. 3 k SoD. Předmětem dodatku bylo narovnání 
více a méněprací v SO 01 po kolaudaci vnitřních prostor a prodlouženi termínu realizace SO 
02 do 30. 11. 2021. Na základě žádosti společnosti MOZIS s. r. o., došlo k prodloužení 
termínu realizace díla do 28. 2. 2022, Dodatkem č. 4.  
Nyní vám předkládáme Dodatek č. 5, kterým dochází k závěrečnému narovnání více a 
méněprací při předání dokončeného díla. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje uzavřít dodatek č. 5 k SoD č. objednatele 202000288/OR. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Zasmluvněná částka 34.540.507,31 Kč včetně DPH se dodatkem č. 5 navyšuje na 
34.603.862,62 Kč včetně DPH, v rozpočtu je 36.500.000 Kč. 

4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
8.2.1 Zajistit odpovídající prostory a jejich kapacitu pro předškolní, školní a zájmové 
vzdělávání. 
8.5.3. Realizovat společné projekty v oblasti vzdělávání. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný shrnul informace dle důvodové zprávy. Doplnil, že se jedná o navýšení ceny 
víceprací. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Ing. Ulík se zeptal, zda byl odstraněn venkovní sklad, Mgr. Klinecký odpověděl, že ano. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 72/2022 
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. 
  
4. Podmíněný souhlas s napojení nemovitostí v Zahradách na stávající vodovodní 
přivaděč 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury ve městě a má vydaný 
"stopstav" na nová napojování nemovitostí ve městě i na navýšení kapacit stávajících 
napojeni v oblasti vodovodů a kanalizace z důvodu nedostatečných kapacit současného 
majetku. 
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Město koncem roku 2021 informovalo obyvatele Zahrad o tom, že pokud bude vypsána 
dotace na honmogenizaci povrchu, provede nový asfaltový povrch komunikace v Zahradách.  
Obyvatelé byli požádáni, aby si v případě, že mají zájem o napojení na stávající přivaděč, 
zajistili zpracování PD, vyřídili si územní souhlas a stavební přípravu vodovodních přípojek. 
Vlastní napojení přípojek, zajištění pitné vody a další kroky budou umožněny až po realizaci 
akcí "Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod" a "Nové vodní zdroje 
NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod". Informace obdrželi 
vlastníci nemovitostí do schránek a zároveň byli informováni v prosincovém Českobrodském 
zpravodaji. 
Pro zajištění územního souhlasu pro vodovodní přípojky nemovitostí v Zahradách je nutný 
souhlas, případně podmíněný souhlas, provozovatele (1. SčV, a. s.) a vlastníka (města 
Český Brod) vodohospodářské infrastruktury s projektovými dokumentacemi. 
Vzhledem ke stopstavu a dle proběhlých jednání mezi zástupci provozovatele a vlastníka VH 
majetku předkládáme radě návrh na odsouhlasení podmíněného napojení (tedy svolení k 
napojení) nemovitostí v Zahradách ve stávající kapacitě EO, jako je uvažována ve Studii 
kapacit. Napojení by bylo prováděno až po realizaci a zkolaudování investičních akcí města 
zajišťujících kapacitu pitné vody.  
 
Pro zajištění odvádění odpadních vod město Český Brod zpracovává Variantní studii 
odkanalizování zahrad.   
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje přijmout navržené usnesení. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Z Vodohospodářského fondu budou hrazeny uzávěry vodovodních přípojek na stávajícím 
přivaděči - řadu.  
Vlastní vodovodní přípojku si hradí a zajišťují vlastníci nemovitostí.  
Přesný počet zájemců o napojení vodovodních přípojek není momentálně znám, evidován. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Vybudovat nové, vyměnit a opravit stávající technicky nevyhovující vodovodní sítě. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Bc. Nekolný shrnul informace dle důvodové zprávy, dodal, že lidé mají o napojení zájem. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 73/2022 
Rada města 
 
I.      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".  
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 5. Zkapacitnění přivaděče z ÚV Štolmíř do vodojemu a z vodojemu do města Český 
Brod - Dodatek č. 1 k SoD PD 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod uzavřelo SoD s firmou LK Projekt, s. r. o. na zpracování projektové 
dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a zpracování potřebných dokumentů pro VŘ na 
zhotovitele v rámci přípravy akce "Zkapacitnění přivaděče z ÚV Štolmíř do Vodojemu a z 
Vodojemu do města Český Brod". Během zpracování společné projektové dokumentace pro 
ÚR + SP došlo bohužel k okolnostem, které byly příčinou provedení změn návrhu tras 
přivaděčů. Trasa přivaděčů vede přes soukromé pozemky a zejména trasa přivaděče z ÚV 
Štolmíř do Vodojemu byla významně upravena a bylo nutné projednat i se zástupci 
Středočeského kraje (KSÚS SK) o variantě vedení přivaděče přes jejich pozemek parc. č. 
849/23, k. ú. Český Brod. Dalšími okolnostmi pro úpravu projektové dokumentace mimo jiné 
byla i snaha koordinace přípravy tohoto projektu s realizací akce "Nový vodojem a 
rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod" a výstavbou nové trafostanice u Vodojemu, 
kterou připravuje ČEZ Distribuce. Ing. Liběna Knapová z firmy LK Projekt, s. r. o. zaslala 
proto žádost o uzavření Dodatku č. 1 k SoD s odůvodněními a s úpravou předmětu díla a 
prodloužení termínu dodání jednotlivých stupňů projektových dokumentací a dalších 
dokumentů s odůvodnění. Žádost a návrh Dodatku č. 1 k SoD jsou přílohami tohoto 
materiálu jednání RM.     
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje uzavřít Dodatek č1.1 k SoD s firmou LK Projekt, s.r.o..  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Žádné 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Vybudovat nové, vyměnit a opravit stávající technicky nevyhovující vodovodní sítě. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Bc. Nekolný navrhl sloučit diskuzi společně s bodem č. 6 a následně shrnul informace dle 
důvodových zpráv.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Ing. Majer zdůraznil, že je potřeba realizace. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 74/2022 
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 
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   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 1. 
  
6. Zkapacitnění přivaděčů z ÚV Štolmíř do vodojemu a z vodojemu do města Český 
Brod - Smlouva o připojení ČEZ Distribuce 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V rámci přípravy a zpracování projektové dokumentace akce "Zkapacitnění přivaděčů z ÚV 
Štolmíř do Vodojemu a z Vodojemu do města Český Brod", bylo zažádáno o připojení na 
distribuční soustavu ČEZ Distribuce, a. s. Společnost ČEZ Distribuce, a. s., zaslala k podpisu 
Smlouvu o připojení odběrného elektrického zřízení k distribuční soustavě do napěťové 
hladiny 0,4 kV (NN) číslo 22_SOP_01_4121920274, která je přílohou tohoto materiálu RM. 
Současně s uzavřením smlouvy je požadováno zaplacení poplatku za připojení v částce 
6.250 Kč jako podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením. Připojení elektro 
přípojky pro armaturní šachtu bude z pozemku parc. č.765/49, k. ú. Český Brod ve vlastnictví 
pana Ing. Jana Přikryla, se kterým byla tato možnost připojení projednána, a souhlasil. S 
panem Ing. Janem Přikrylem bude nutné ještě uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje podepsat Smlouvu o připojení odběrného elektrického zřízení k 
distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN). 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Poplatek za odběrné místo 6.250 Kč jako podíl na oprávněných nákladech spojených s 
připojením a zajištěním požadovaného příkonu určený právním předpisem. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Vybudovat nové, vyměnit a opravit stávající technicky nevyhovující vodovodní sítě. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Diskuze spojena s bodem č. 5. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 75/2022 
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.  
  
7. Dodávka elektřiny a zemního plynu pro město a příspěvkové organizace na 
následující období 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 



 

 8 

Město Český Brod a příspěvkové organizace mají nyní uzavřenou smlouvu o sdružených 
dodávkách: 
- pro zemní plyn s dodavatelem Pražská plynárenská, a.s. do 31. 12. 2022 (dodávka pouze 
na rok 2022) - nákup na komoditní burze PXE  
- pro elektřinu s dodavatelem Centropol Energy, a.s. do 31. 12. 2022 (tato smlouva 
pokrývala roky 2021 a 2022) - nákup na komoditní burze PXE 
 
Nyní musí dojít ke zvážení dalšího postupu nákupu těchto komodit na následující období. 
Postupy nákupu komodit dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen ZZVZ): 
1. Otevřené řízení dle ZZVZ - zjednodušené podlimitní nebo nadlimitní řízení 
V roce 2021 byla soutěžena nejprve dodávka zemního plynu na rok 2022 klasickým 
otevřeným podlimitním řízením dle ZZVZ. Dané řízení muselo být zrušeno z důvodu 
odstoupení uchazečů ze zadávacího řízení - dodavatelé dokáží držet nabízenou cenu 
komodity jen velmi krátkou dobu 1 - 2 dny, což za tuto dobu nelze zadministrovat zakázku, 
projednat v RM a uzavřít smlouvu. Nyní už budeme mít v rámci zakázky zařazena i odběrná 
místa Střední školy managementu a grafiky, tedy se dá předpokládat, že v objemu 
poptávaného množství a vysokých cen komodit se bude jednat o nadlimitní veřejné zakázky 
2. Jednací řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. c) ZZVZ 
Toto ustanovení povoluje nákup komodit na komoditních burzách.  
Město ČB má uzavřenou smlouvu s burzou Power Exchange Central Europe, a.s. (PXE) na 
dobu neurčitou, kde je již i uhrazen jednorázový účastnický poplatek pro vstup na burzu. Na 
PXE byl realizován nákup elektřiny na období 2021 a 2022 a nákup zemního plynu na 
období 2022. 
Výhody nákupu na komoditní burze (PXE): 
- zadavateli odpadá posuzování kvalifikace dodavatele. Tuto kvalifikaci dodavatel předkládá 
přímo burze 4x ročně a při nesplnění kvalifikace není dodavateli umožněn vstup do aukce. 
- zkrácení lhůt - termín aukce je vypsán cca 3-4 dny před termínem konáním aukce, cena v 
rámci aukce nebo v rámci postupné fixace je stanovena v daný okamžik a je neměnná, daný 
okamžik aukce je datem uzavření obchodu 
- po ukončení aukce má dodavatel povinnost nakoupit alespoň 70 % smluveného množství - 
dané se řídí burzovními pravidly, která jsou přílohou bodu (viz článek 22, bod 8)  
Možné postupy nákupu komodity na PXE: 
1. Fixní cena 
- je vypsána jedna aukce, jejímž výsledkem je fixní cena za jednotku dané komodity na určité 
období 
- odběratel (zmocněná osoba) musí rozhodnout okamžik daného nákupu - termín aukce  
- tímto způsobem město nakupovalo zemní plyn i elektřinu 
2. Postupná fixace ceny 
- výsledkem dané aukce není cena komodity ale koeficient postupného nákupu a vítězný 
dodavatel, který nabídl nejnižší koeficient.  
- cena se určí až následně v několika krocích vždy nákupem/fixací na burze v daný okamžik. 
Cena v jednotlivém kroku se stanoví jako součin/součet vysoutěženého koeficientu a 
nákupní ceny komodity na burze v rozhodný okamžik. Výsledná cena je poté průměrem cen 
zafixovaných v jednotlivých krocích. 
- koeficient si odběratel může zvolit, buď přičítací, nebo násobící. Cena na burze se může 
fixovat za aktuální cenu nebo za zavírací cenu.  
- odběratel (zmocněná osoba) musí rozhodnout okamžik fixací ceny komodity na burze v 
závislosti na tržním vývoji, např. 3-4 fixační kroky. Počet možných kroků fixací stanoví 
komoditní burza dle předpokládaného odběru dané komodity. 
- další možností je periodická fixace cen - z předem definovaného období jsou počítány za 
každý den zavírací ceny dané komodity na burze a výsledná cena je stanovena jako průměr 
cen za zvolené období, ke které je připočítán vysoutěžený koeficient.  
- v tomto případě odběratel nečiní žádné aktivní kroky a nemusí sledovat vývoj trhu, jen určí 
dané období fixace cen. 
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Bližší informace k jednotlivým postupům nákupu na komoditní burze PXE jsou uvedeny v 
prezentaci v příloze tohoto bodu. 
Další komoditní burzou je Českomoravská komoditní burza Kladno. 
 
Časový interval nákupu 
- dále je nutné určit délku období, na které bude nákup komodit realizován - 2023,2023 - 
2024, 2023 – 2025. 
 
Daná problematika vzhledem k výkyvům cen na komoditních burzách a vzhledem k ukončení 
činnosti většího množství dodavatelů komodit je velmi složitá. Radě města tímto nabízíme 
možnost svolat schůzku k dané problematice, kde by byly vysvětleny možné postupy nákupu 
apod.  Také může být přizvána k jednání zástupkyně komoditní burzy PXE. 
Dále je na zvážení v případě postupné fixace v několika krocích na komoditní burze, kdy 
musí být daný tržní vývoj komodit sledován tak, aby byl vybrán optimální okamžik fixace, 
přijmutí/najmutí odborné osoby. Město nyní nemá svého energetika.  
 
Přílohy bodu: 
- prezentace komoditní burzy PXE - vysvětlení možností stanovení ceny na komoditní burze 
- předběžná nabídka komoditní burzy PXE za zprostředkování aukce na dodávku zemního 
plynu a elektřiny - jedná se o předběžnou kalkulaci. Část ceny je variabilní a závisí na počtu 
odběrných míst a náročnosti přípravy podkladů za daná odběrná místa.  
- burzovní pravidla PXE 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
  
  
Bc. Nekolný shrnul informace dle důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Klinecký dodal, že by řešil po domluvě s vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalovou v 
dubnu/květnu. 
Bc. Nekolný doplnil, že cena plynu by dle prognóz měla jít dolů, elektřina zase stagnovat. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 76/2022 
Rada města 
 
I.      bere na vědomí 
 
   předložené informace k možnostem nákupu zemního plynu a elektřiny pro město Český 
Brod a příspěvkové organizace na následující období. 
  
8. Odvolání proti rozhodnutí o umístění 300_Novostavba rodinného domu Český Brod 
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1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Odbor rozvoje obdržel od pana Miroslava Palmy žádost o vyjádření ke stavbě rodinného 
domu na pozemku na parc. č. 226/32 v k. ú. Český Brod. Jednou z podmínek před vydáním 
územního rozhodnutí bylo uzavření dohody o finančním příspěvku na infrastrukturu dle 
schválených Zásad pro poskytování příspěvků. (Zásady pro poskytování příspěvků byly 
schváleny zastupitelstvem města dne 5. 6. 2019 usnesením č. 80/2019).  
Dne 17. 2. 2022 nám bylo doručeno rozhodnutí o schválení stavebního záměru 
300_Novostavba rodinného domu. Městský úřad v Českém Brodě, odbor výstavby a 
územního plánování podmínku města Český Brod neakceptoval a vydal rozhodnutí o 
schválení stavebního záměru 300_Novostavba rodinného domu. Proti rozhodnutí je možné 
podat odvolání ve lhůtě 15 dnů. Předkládáme radě města ke schválení odvolání proti 
rozhodnutí o schválení stavebního záměru 300_Novostavba rodinného domu č. j. 7998/2022 
ze dne 14. 2. 2022. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Není, v případě uzavření dohody o příspěvku by se jednalo o příjem fondu infrastruktury. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Zásady pro poskytování příspěvků byly schváleny zastupitelstvem města dne 5. 6. 2019 
usnesením č. 80/2019. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
není 
 
  
Bc. Nekolný shrnul informace dle důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bc. Nekolný navrhl, že by se měly upravit zásady, výjimky by nedělal. 
Mgr. Janík souhlasil se starostou. 
Bc. Nekolný dodal, že by řešil schůzkou na Krajském úřadě (stavební odbor). 
JUDr. Marková doplnila, že je nutné změnit formulaci v rozhodnutí.  
Radní Kvasnička navrhl zadání úkolu. 
ÚKOL: pan starosta projedná s vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalovou a JUDr. Markovou 
formulaci rozhodnutí. – bez termínu  
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 77/2022 
Rada města 
 
I.      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. 
 
9. Vnitřní předpis "Pracovněprávní vztahy ředitelů příspěvkových organizací města 
Český Brod" 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
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Rada města na své schůzi dne 10. 11. 2021 usnesením č. 508/2021 vydala aktualizované 
znění předpisu "Zásady řízení příspěvkových organizací města Český Brod". Nyní je radě 
města předložen návrh vnitřního předpisu upravujícího pracovněprávní vztahy ředitelů 
příspěvkových organizací města, způsob jejich odměňování a povinnosti plynoucí z jejich 
postavení statutárního orgánu. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme vydat vnitřní předpis.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nerelevantní 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Nerelevantní 
  
Bc. Nekolný shrnul informace dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Janík sdělil, že dokument připomínkoval a komunikoval s Ing. Tůmovou. Chtěl vědět, 
jak budeme vědět, že ředitelé příspěvkových organizací předpis četli. Dodal, že dle něj 
nemají do vnitřních předpisů přístupy, chtěl by zadat úkol na prověření přístupů pro ředitele 
PO. 
ÚKOL: prověřit, zda mají ředitelé přístup do vnitřních předpisů, případně je doplnit. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o doplněném předloženém 
návrhu usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 78/2022 
Rada města 
 
I.      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.  
  
10. ZŠ Žitomířská - souhlas s čerpáním rezervního fondu 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě žádosti ZŠ Žitomířská je předložen návrh na projednání a souhlas s použitím 
rezervního fondu ve výši 71.000,- Kč na zpracování 3D virtuální prohlídky ZŠ - hlavní budovy 
a budovy v areálu nemocnice. Stav rezervního fondu ke dni žádosti je 1.659.397,54 Kč. 
Žádost a zároveň i nabídka firmy PANOPRO s. r. o. je přílohou materiálů.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
FO doporučuje ke schválení. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Jedná se o vlastní prostředky PO. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
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Bc. Nekolný shrnul informace dle důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Ing. Majer sdělil, že mu zpracování přijde jako vyhozené peníze. 
Bc. Nekolný dodal, že ředitel ZŠ si myslí, že zpracování zvýší propagaci a prestiž školy. 
Mgr. Klinecký doplnil, že prezentace bude sloužit i na seznámení rodičů a žáků s prostory 
školy. 
Radní Charvát dodal, že nad nabídkou také uvažoval na propagaci ZUŠ, nabídku nakonec 
nevyužil. 
Mgr. Janík podotkl, že by si ředitelé PO měli zadávat body do jednání rady města sami. 
Bc. Nekolný odpověděl, že s LN nepracují tak často a body nejsou zadávány pravidelně, 
nedělal by větší úřad.  
Radní Kvasnička dodal, že se zpracováním nemá problém, iniciativa pro prezentaci školy se 
mu líbí. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2) 
                                                                                                 Usnesení č. 79/2022 
Rada města 
 
I.      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. 
  
11. Jmenování členů konkurzní komise pro SŠMG, Školní 145, Liblice, Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Rada města Český Brod vyhlásila dne 2. 2. 2022 konkurzní řízení na obsazení místa 
ředitele/ky příspěvkové organizace Střední škola managementu a grafiky, Školní 145, Liblice 
(usnesení č. 65/2022).  
V souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení, ve znění vyhlášky 
č. 107/2019 Sb., je třeba, aby zřizovatel příslušné právnické osoby jmenoval předsedu a 
další členy konkurzní komise pro posuzování uchazečů, a to nejpozději 30 dní před konáním 
konkurzu. 
Členy komise jsou v případě konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele právnické 
osoby vykonávající činnost školy zřizované obcí jmenováni: 
a) 2 členové určení zřizovatelem, 
b) 1 člen určený krajským úřadem, 
c) 2 členové určení Českou školní inspekcí /dále jen ČŠI/ - odborník v oblasti státní správy, 
organizace a řízení ve školství, personalista nebo psycholog, 
d) 1 člen určený pedagogickou radou, 
e) 1 člen - školní inspektor ČŠI, 
f) 1 člen školské rady zvolený zákonnými zástupci nezl. žáků.  
Komise zahájí svou činnost bezodkladně po svém jmenování zřizovatelem. 
Organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise tajemník komise, který není 
členem komise. Tajemník komise bude Ing. Olga Žídková. 
Zřizovatel, příp. komise se souhlasem zřizovatele, může přizvat k jednání komise v případě 
potřeby další odborníky s hlasem poradním, kteří nejsou členy komise. 
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2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Jmenování členů konkurzní komise je nezbytným krokem v náležitostech konkurzního řízení. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
- netýká se tohoto bodu. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
- netýká se tohoto bodu. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
- netýká se tohoto bodu. 
  
Bc. Nekolný shrnul informace dle důvodové zprávy. Mgr. Klinecký dodal, že radní Charvát 
byl navržen jako předseda komise. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Janík dodal, zda by Ing. Žídková, navržená jako tajemník komise, neměla být také 
jmenována a nemělo by být doplněno do usnesení. 
Bc. Nekolný sdělil, že se jedná o technickou záležitost a mohou se přizvat i další členové, 
kteří mají poradní hlas. 
JUDr. Marková dodala, že tajemníka komise není třeba jmenovat a tedy doplňovat do znění 
usnesení. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 80/2022 
Rada města 
 
I.      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.  
  
12. Jmenování členů školské rady 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým 
žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet 
se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu 
školskou radu.  Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel.  
Funkční období členů školské rady je tři roky. Naposledy byli členové školské rady jmenováni 
usnesením RM č. 104/2019 ze dne 27. 2. 2019. 
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V souladu s § 167 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, je tedy třeba, aby rada města opět jmenovala třetinu členů 
školské rady pro ZŠ Tyršova a ZŠ Žitomířská, jako zástupců zřizovatele.  
 
Návrh nových členů školské rady:   
 
Tomáš Charvát  
Ing. Olga Žídková  
Bc. Martina Fejfarová, DiS. 
 
Výše jmenované složení je navrhováno pro obě školské rady, ZŠ Tyršova i ZŠ Žitomířská. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OSVŠ doporučuje RM jmenovat nové členy školské rady. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Žádné. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Není. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Nesouvisí. 
  
Mgr. Klinecký shrnul informace dle důvodové zprávy. Navrhl rozdělení odrážek ve znění 
usnesení pro každou školu zvlášť. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení v 
upraveném znění. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 81/2022 
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. 
  
13. Pravidla pro dlouhodobá parkovací oprávnění 
 



 

 15 

1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
 Na základě dnešního plánovaného jednání s dodavatelem parkovacího systému, ohledně 
konkrétních nových možností pro uživatele, jsou radě předložena pravidla s doporučenými 
změnami.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
schválit 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Mgr. Klinecký shrnul informace dle důvodové zprávy. Doplnil informace o spuštění placení 
parkování prostřednictvím QR kódů. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Ing. Majer dodal, že by tabulky a štítky s QR kódy uvítal u parkovacích značek. Dodal, že 
forma pro placení a kontrola je potřeba dotáhnout. 
JUDr. Marková navrhla doplnit do znění usnesení, že rada města ruší pravidla pro 
dlouhodobá parkovací oprávnění, která byla schválená usnesením rady města č. 514/2021 
ze dne 10. 11. 2021. A nová pravidla pro dlouhodobá parkovací oprávnění rada města 
vydává s účinností od 24. 2. 2022. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení v upraveném znění. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 82/2022 
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.  
  
14. Smlouva s Potravinovou bankou Central z. s. 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V roce 2021 byla podepsána spolupráce s Potravinovou bankou Central z. s. o poskytování 
potravin pro klienty OSVŠ. Tato smlouva byla platná do 31. 12. 2021. Vzhledem ke 
skutečnosti, že tato pomoc byla často využívána a díky ní se nám podařilo navázat nové 
kontakty, či prohloubit spolupráci s klienty z řad osob bez přístřeší, navrhujeme v činnosti 
pokračovat.  
Na setkání pracovních skupin Rodina, děti a mládež a Osoby v krizi a osoby ohrožené 
sociálním vyloučením, byli členové informováni o potravinové pomoci.  
V současné době pravidelně pomoc z Potravinové banky čerpá 8 osob bez přístřeší a 4 
rodiny s dětmi. Pomoc lze využít i pro cílovou skupinu seniorů v nouzi. 
Vyčleněný prostor ke skladování trvanlivých potravin bude na OSVŠ. 



 

 16 

2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OSVŠ doporučuje uzavření smlouvy s Potravinovou bankou Central z. s. Na základě této 
pomoci dochází k cílenější pomoci i depistáži lidí, kteří spadají do skupiny ohrožených 
sociálním vyloučením. 
  
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Roční náklady na tuto službu činí 3.000 Kč (jedná se o náklady na administrativu), které se 
hradí k 15. dni měsíce následujícího po podpisu smlouvy. Částka bude hrazena z rozpočtu 
města Český Brod - položky na komunitní plánování sociálních služeb. Je zde vyčleněna 
celková částka 180.000 Kč na rok 2022. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Obsahově návrh na uzavření smlouvy vychází z klíčové oblasti 5 Zdravotnictví a sociální 
služby, podoblast 5.2. Sociální služby pro ohrožené před sociálním vyloučením, seniory, 
rodiny s dětmi, zdravotně a tělesně postižené, děti a mládež, specifický cíl 5.2.2 Realizovat a 
aktualizovat Komunitní plán sociálních služeb. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Netýká se tohoto bodu.   
  
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi Mgr. Klineckému, který shrnul informace dle 
důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém znění usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 83/2022 
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. 
  
15. Výroční zpráva ZM a MA21 za rok 2021 a roční plán zlepšování ZM a MA21 pro rok 
2022 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Předkládáme Vám výroční zprávu Zdravého města a MA 21 za rok 2021, která bude sloužit 
jak pro širokou veřejnost, tak i pro zaměstnance MěÚ Český Brod. V elektronické podobě ji 
zveřejníme na webu města, v systému MA 21, v tištěné podobě bude k dispozici v kanceláři 
vedení města. Výroční zpráva Zdravého města a MA 21 slouží pro monitoring Agendy MA 21 
a pro další plánování rozvoje města. Má svou roli i v otevřené informovanosti směrem k 
občanům města. 
Předkládáme Vám také roční Plán zlepšování Zdravého města a MA 21 pro rok 2022. Slouží 
k naplňování cílů agendy Zdravého města a MA 21. Bude zveřejněn na webu města a v 
systému MA 21.  
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2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme schválit předloženou výroční zprávu Zdravého města a MA 21 za rok 2021 a 
roční Plán zlepšování Zdravého města a MA 21 pro rok 2022.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výroční zpráva Zdravého města a MA 21 za rok 2021 nemá dopad na řešení rozpočtu.   
Plán zlepšování Zdravého města a MA 21 pro rok 2022 souvisí se schváleným rozpočtem 
2022, kde jsou aktivity Agendy MA 21 zahrnuty. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
STRATEGIE KLÍČOVÝCH OBLASTÍ ROZVOJE MĚSTA: KO9: Řízení rozvoje, správa města 
a spolupráce, 9.2 Informovanost a propagace. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není předmětem. 
  
Bc. Nekolný navrhl sloučit diskuzi s bodem č. 16, následně shrnul informace dle důvodových 
zpráv. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Ing. Majer požádal o informaci, k čemu agenda slouží a co přináší městu. 
Bc. Nekolný vysvětlil činnosti agendy, vysvětlil rozdělení obcí v ČR, dodal, že v agendě je i 
participativní rozpočet. 
Mgr. Janík upozornil na chybu v Plánu zlepšení u informace o strategickém plánu. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém znění 
usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 84/2022 
Rada města 
 
I.      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. 
  
16. Zápis z komise ZM a MA 21 ze dne 16. 2. 2022 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Předkládáme zápis s přílohami z jednání komise Zdravého města, udržitelného rozvoje a 
MA21 ze dne 16. 2. 2022. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Strategický plán - Klíčová oblast 9: Řízení rozvoje, správa města a spolupráce. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Diskuze spojena s bodem č. 15. 
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Nikdo další se do diskuze nepřihlásil, informace byla projednána. 
 
Následně bylo přistoupeno k dalšímu bodu jednání. 
  
17. Zápis z jednání komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu ze dne 7. 2. 2022 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Předkládám zápis z jednání komise ze dne 7. 2. 2022. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný shrnul informace dle důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Klinecký zmínil architektonickou soutěž. 
 
Nikdo další se do diskuze nepřihlásil, informace byla projednána. 
 
Následně bylo přistoupeno k dalšímu bodu jednání. 
  
18. Zápis z jednání komise pro školství ze dne 18. 1. 2022 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Předkládáme radě města zápis ze 4. jednání komise pro školství ze dne 18. 1. 2022. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný předal slovo radnímu Charvátovi, který shrnul informace dle důvodové zprávy. 
Dále zmínil, že na komisi se řešila hlavně kapacita základních škol a svazková škola, kde 
bylo doporučení na název školy ZŠ Pošembeří. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Klinecký zmínil, že proběhla schůzka se starosty, kde se řešila stejná situace. 
 
Nikdo další se do diskuze nepřihlásil, informace byla projednána. 
 
Následně bylo přistoupeno k dalšímu bodu jednání. 
 
19. Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města a další informace 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
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Obvyklou součástí programu jednání orgánů města je bod: kontrola plnění usnesení rady 
(zastupitelstva) města. Na jednání RM 16. 1. 2019 bylo dohodnuto, že součástí programu 
bude také bod kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města. Bod bude opětovně zařazen 
jako poslední na pořadu jednání rady. 
Úkoly jsou zadávány vždy po jednání rady města a všichni radní mají do těchto úkolů přístup 
jako zúčastněné osoby přes filtr DZR. Zobrazit lze také úkoly po termínu, úkoly lze zobrazit 
dle zadávající i odpovědné osoby. 
Kontrola plnění usnesení může probíhat průběžně vždy na dalším jednání, popřípadě přes 
jedno jednání rady (měsíčně), či formou souborných zpráv za určité období, například 1/4 
roku. Předkladatel navrhuje vhodný model kontroly přijatých usnesení projednat na jednání 
rady. 
Přehled usnesení přijatých na jednání rady města v DZR, vyhledat příslušné jednání rady, 
záložka usnesení. 
Je vhodné projít úkoly zadané v uplynulých měsících postupně tak, aby rada zaujala 
stanovisko k jejich dosavadnímu plnění či výsledkům a rozhodla o dalším postupu. 
Rovněž je nutné při zadání úkolu dbát na přesné znění úkolu, požadovaný výstup a termín a 
při řešení úkolu jasně formulovat stanovisko rady města. Z tohoto důvodu se mi jeví 
usnesení rady jako nejlepší způsob, aby nedocházelo k nedorozuměním a nejasnostem 
ohledně postoje rady k výstupům z úkolů. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Bez návrhu na usnesení. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Není relevantní. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Není relevantní. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní. 
  
Bc. Nekolný předal slovo místostarostovi Mgr. Klineckému, který shrnul informace dle 
důvodové zprávy. Dále sdělil, že na úkolech, které byly zadány v minulých jednáních, se 
pracuje. 
- Veřejné setkání v Liblicích je naplánované na 14. 3. 2022 od 18 hodin. 
- Radar – řešení veřejné zakázky – musely by se udělat na všech vjezdech i výjezdech 
z města. 
- Fotopasti, revize závor - Mgr. Janík dodal, že úkoly pro TS by vrátil k přepracování, 
nejsou dokončené. 
- Studie proveditelnosti jednosměrky v ulici Nová – bude se řešit až po veřejném 
setkání. 
- Vjezd do ZZN – dle ODŽÚ má řešit SÚS, stále v řešení. 
- Ing. Kašpar sdělil, že ohledně IT technologií a dalšího vývoje jsou naplánovány dvě 
schůzky, kam jsou přizváni i radní. 
 
Nikdo další se do diskuze nepřihlásil, informace byla projednána. 
 
Následně bylo přistoupeno k obecné rozpravě. 
 
Obecná rozprava 
 
Bc. Nekolný otevřel obecnou rozpravu a následně otevřel diskuzi. 
 
Mgr. Janík – úkol IT strategie města, považuje úkol pro pana tajemníka za nesplněný. 
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Ing. Majer potvrzuje, dle něj je úkol řešen jiným způsobem, než bylo původně plánováno. 
Ing. Kašpar vysvětlil obsah schůzky, která je naplánována. 
Proběhla diskuze ohledně obsahu úkolu.  
Radní Kvasnička dodal, že jako jeden z iniciátorů úkolu považuje úkol za zadaný a v běhu. 
Ing. Ulík poznamenal, že by měla vzniknout IT strategie i s vizí inventury IT vybavení, v 
rozpočtu je na ni vysoká částka. 
Mgr. Janík dále pokračoval v kontrole úkolů a měl připomínky k nesplněnému úkolu (přehled 
projektové činnosti, který byl zadán již v 4/2021). 
Radní Kvasnička dodal, že chápe nespokojenost, ale dle něj se jedná o nedorozumění. 
Ing. Majer se přimlouval za zrušení šablon v projektech kvůli přehlednosti. 
 Dále zmínil radar a požádal, zda by šlo zrychlit řešení radaru, je nespokojený s tím, 
že by v lepším případě byl radar hotový po prázdninách. 
Mgr. Klinecký odpověděl, že odbor rozvoje se snaží, činnosti se rozbíhají.  
Ing. Majer dále zmínil koupaliště Na Kutilce. 
Proběhla diskuze. 
Dále Ing. Majer dodal, že by bylo na zvážení, zda nezměnit formu příspěvku na 
infrastrukturu.  
Mgr. Klinecký odpověděl, že by změnu zásad nechal po volbách pro novou reprezentaci 
města. 
Ing. Majer dále pokračoval kanalizací v ulici Tuchorazská, kde se řeší žádost o napojení. 
Mgr. Klinecký odpověděl, že je v řešení, bude schůzka s vedoucí odboru rozvoje Mgr. 
Dočkalovou. 
Ing. Majer dále zmínil pozemky u hřiště v Liblicích. 
 
Diskuze byla ukončena 
 
Vzhledem k tomu, že ze strany radních nebyly vzneseny další náměty a připomínky, pan 
starosta poděkoval zúčastněným za jednání a ukončil je. 
 
Konec 19:11 hod. 
 
 
 
 

 
Jakub Nekolný  Pavel Kvasnička 
starosta města ověřovatel zápisu 

 


