
  1   

 Usnesení rady města ze dne 13. 1. 2021 

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn (anonymizovaný) 
 

z 3. řádného jednání rady města, která se konala ve středu 13. 1. 2021 od 16:00 hod  
formou videokonference 

  
 
 
4/2021 MŠ Kollárova Český Brod - souhlas s odpisem pohledávky 
 
Rada města  
 
souhlasí 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod, Kollárova 71, 
okres Kolín, IČO: 70997497, s odpisem pohledávky v celkové výši  2 078 Kč z důvodu 
neefektivity dalšího vymáhání. 
  
 
 
5/2021 Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu u KB - Terénní základna 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu - Terénní základna s Komerční 
bankou, a. s. Praha 1, Na Příkopě 33, IČO: 45317054. Návrh smlouvy je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o 
zřízení a vedení běžného účtu - Terénní základna.    
  
 
 
6/2021 Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 3, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě č. 3/2011/FO s paní M. S., kterým se 
prodlužuje doba užívání bytu č. 3, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod od 1. 2. 2021 do 31. 1. 
2022. Žádost paní S. a návrh dodatku č. 5 jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
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7/2021 Zvýšení nájemného byt č. 8, Štolmířská 1382, Český Brod 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 11 k Nájemní smlouvě č. 118/2002/FO na bytovou jednotku č. 8, 
Štolmířská 1382, Český Brod s paní D. T., kterým se zvyšuje od 1. 2. 2021 nájemné na 
2.635 Kč/ měsíc. Návrh dodatku č. 11 je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje  
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
 
 
8/2021 Dodatek č. 5 ke SoD č. 201900195/OR - Areál nemocnice v Českém Brodě - 
oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p. 1099 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 201900195 na 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 dodatku č. 5 je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
 
 
9/2021 Administrativní a skladovací hala EPICO - souhlas 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o příspěvku na infrastrukturu, dle Zásad pro poskytování příspěvků na 
technickou, dopravní a veřejnou infrastrukturu při realizaci bytové a nebytové výstavby na 
území města Český Brod, se společností EPICO International s.r.o., se sídlem Na Zatlance 
3283/10, 150 00 Praha-Smíchov, IČO: 02897750. 
 
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
 
10/2021 Žádost o vyhrazená parkovací stání pro Českou poštu s.p. 
 
Rada města  
 
souhlasí 
s vyhrazením tří parkovacích míst pro společnost Česká pošta s.p., IČO: 47114983, na dobu 
2 let, před budovou provozovny č.p. 45 na náměstí Arnošta z Pardubic v Českém Brodě. 
 



  3   

 Usnesení rady města ze dne 13. 1. 2021 

11/2021 Sportovní areál při ZŠ Tyršova, č. p. 760 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci na vybudování sportovního areálu při ZŠ Tyršova v Českém 
Brodě, č. p. 760, do dotačního titulu Národní sportovní agentury do výzvy - Sportovní 
infrastruktura. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem žádosti o dotaci na vybudování 
sportovního areálu při ZŠ Tyršova v Českém Brodě, č. p. 760. 
  
 
 
12/2021 Odkoupení pozemku 199/79 (archiv) od ÚZSVM 
 
Rada města  
 
bere na vědomí 
vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ze dne 22. 12. 2020, týkající 
se úplatného převodu pozemku KN p. č. 199/79 ostatní plocha o výměře 527 m2 v obci a  
k. ú. Český Brod, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, do 
vlastnictví města Český Brod, za cenu 405.000 Kč.  
  
 
 
13/2021 Dodatek k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 
12 - Květiny 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 
12 - Květiny, mezi paní E. S. a Městem Český Brod. Znění dodatku č. 2 je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
 
14/2021 Žádost o odložení splatnosti 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě uzavřené mezi Městem Český Brod, se 
sídlem náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod, IČO: 00235334 a společností HHO s.r.o., se 
sídlem Internacionální 1231/8, 165 00 Praha-Suchdol, IČO: 24660515, kterým se mění 
datum splatnosti pachtovného za období říjen 2020 až září 2021 v článku III. pachtovní 
smlouvy na 28. 2. 2021. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. Dodatek je 
nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
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II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
 
 
15/2021 Prodej pozemku 287/1 v k.ú. Štolmíř 
 
Rada města  
 
doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod zamítnout žádost M. K. a J. K. o prodej pozemku KN p.č. 
287/1 lesní pozemek o výměře 31.466 m2 v k. ú. Štolmíř z vlastnictví Města Český Brod do 
vlastnictví M. K. a J. K. 
  
 
 
16/2021 Přehled uzavřených smluv o zřízení věcného břemene za rok 2020 
 
Rada města  
 
bere na vědomí 
přehled uzavřených smluv o zřízení věcného břemene na základě udělení pravomoci dle 
usnesení č. 46/2017 ze dne 8. 2. 2020 za rok 2020. 
  
 
 
17/2021 Zrušení věcného břemene v k.ú. Doubravčice 
 
Rada města  
 
zamítá 
žádost pana Ing. V. K. o zrušení věcného břemene na pozemcích KN p.č. 179/4 a 173/6 v 
obci a k.ú. Doubravčice. 
  
 
 
18/2021 Změna platových výměrů ředitelů PO od 1. 1. 2021 
 
Rada města  
 
I. bere na vědomí 
změnu platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Český Brod 
s účinností od 1. ledna 2021.  
  
 
II. stanovuje 
s účinností od 1. 2. 2021 plat a jeho složky Mgr. Jitce Majerové, ředitelce příspěvkové 
organizace Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín, IČO: 46383514. Platový 
výměr je součástí osobního spisu uloženého u tajemníka MěÚ. 
 
  
III. stanovuje 
s účinností od 1. 2. 2021 plat a jeho složky Ing. Zdeňka Hladíka, ředitele příspěvkové 
organizace Školní jídelna Český Brod, Bezručova 1099, IČO: 09276599. Platový výměr je 
součástí osobního spisu uloženého u tajemníka MěÚ. 
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19/2021 Prima Kino a Knihovna v Českém Brodě, přijetí dotace od Středočeského 
kraje 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Centrum vzdělávání, informací a kultury s 
realizací projektu „Prima Kino a Knihovna v Českém Brodě". 
 
  
II. souhlasí 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Centrum vzdělávání, informací a kultury s 
přijetím veřejnoprávní dotace od Středočeského kraje na financování projektu „Prima Kino a 
Knihovna v Českém Brodě" podaného v rámci MŮJ KRAJ – participativní rozpočet 
Středočeského kraje a s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na 
financování projektů podaných v rámci MŮJ KRAJ - participativní rozpočet Středočeského 
kraje se Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21, Praha 5,  
IČO: 70891095. 
  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

Jakub Nekolný   Tomáš Klinecký 

starosta města místostarosta města 
 


