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 Usnesení rady města ze dne 18. 8. 2021 

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn 
 

z 24. řádné schůze rady města, která se konala ve středu 18. 8. 2021  
od 17:00 hod v: Sál v přízemí IC v čp. 1  

  
 
355/2021 Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě č. 5826/21 na prodej vlákniny se společností 
Wood & Paper a.s. - Štětí 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 ke kupní smlouvě č. 5826/21 na prodej vlákniny, na 3. čtvrtletí roku 
2021, se společností Wood & Paper a.s., se sídlem Hlína 138, 664 91 Ivančice, IČO: 
26229854. Návrh dodatku č. 1 je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku.  
  
 
 
356/2021 Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě č. LW21-411 na prodej kulatiny se společností 
Wood & Paper a.s. - 2021, do Labe Wood s.r.o., Štětí 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 3 ke kupní smlouvě č. LW21-411 na dodávku smrkové kulatiny na 3. 
čtvrtletí 2021 se společností Wood & Paper a. s., se sídlem Hlína 138, 664 91 Ivančice, IČO: 
26229854. Návrh dodatku č. 1 je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku.  
  
 
 
357/2021 TS - převod finančních prostředků mezi fondy a následné čerpání FRIM 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, IČO: 00875180, 
s převodem částky ve výši 300.000 Kč z rezervního fondu organizace do fondu investičního 
majetku. 
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II. souhlasí 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, IČO: 00875180, 
s čerpáním investičního fondu v maximální výši 650.000 Kč na financování nákupu nové 
sekačky.  
  
 
358/2021 Vyrozumění o výpovědi veřejnoprávní smlouvy na úseku obecní policie obcí 
Tuklaty 
 
Rada města  
 
bere na vědomí 
výpověď obce Tuklaty veřejnoprávní smlouvy č. 2/2007 uzavřené mezi městem Český Brod 
a obcí Tuklaty dne 19. 3. 2007 podle zákona o obecní policii. 
  
 
359/2021 Nájemní smlouva Liblice - volby 2021 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy se Střední odbornou školou Český Brod - Liblice, se sídlem 
Školní 145, 282 01  Český Brod, IČO: 48665746, za účelem zajištění volební místnosti pro 
volební okrsek č. 5 v Liblicích pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 
2021. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
 
360/2021 Podnájemní smlouva Štolmíř - volby 2021 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením podnájemní smlouvy s M´am´aloca, o.p.s., se sídlem Havelská 3, Štolmíř, 282 
01  Český Brod, IČO: 26662159, za účelem zajištění volební místnosti pro volební okrsek č. 
6 ve Štolmíři pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021. Návrh 
smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
 
361/2021 Smlouvy o pronájmu prostor - seminář Kutná Hora 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Český Brod a Středočeským krajem, IČO: 
70891095, Zborovská 11, Praha 5 - Smíchov a smlouvy o službách spojených s nájmem 
(produkční zajištění) mezi městem Český Brod a Galerií Středočeského kraje, příspěvková 
organizace, IČO: 00069922, Barborská 51 - 53, 284 01 Kutná Hora. Návrhy smluv jsou 
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přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených smluv. 
  
 
362/2021 MŠ Kollárova, Český Brod - žádost o povolení výjimky v počtu dětí 
 
Rada města  
 
schvaluje 
ve funkci zřizovatele Mateřské školy Český Brod, Kollárova 71, okr. Kolín, IČO: 70997497, 
povolení výjimky dle stanovené hygienické kapacity pro školní rok 2021/2022 z 24 
zapsaných dětí dle zákona na 25, 25, 25, 25 dětí, což je 100 dětí v zařízení.  
  
 
363/2021 MŠ Liblice, Český Brod - žádost o povolení výjimky v počtu dětí 
 
Rada města  
 
schvaluje 
ve funkci zřizovatele Mateřské školy Český Brod - Liblice, Lstibořská 183, okr. Kolín, IČO: 
70997489, povolení výjimky dle stanovené hygienické kapacity pro školní rok 2021/2022 z 
24 zapsaných dětí dle zákona na 28 dětí v běžné třídě v budově na adrese Školní 145, 282 
01 Český Brod, na celkovou kapacitu 46 dětí. 
  
 
364/2021 Darovací smlouva z rozpočtu Stř. kraje na podporu výsadby stromů Alej do 
Klučova 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy mezi Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 81/11, 150 
21 Praha 5, IČO: 70891095, a městem Český Brod, jejímž předmětem je darování finančních 
prostředků na podporu následné péče o vysazené stromy v rámci projektu "Alej do Klučova", 
městu Český Brod. 
  
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené darovací smlouvy. 
  
 
 
365/2021 Revokace usnesení - vyhlášení záměru - Budoucí směna částí pozemků v k. 
ú. Český Brod (V. N.) 
 
Rada města  
 
I. revokuje 
usnesení 70/2021 ze dne 17. 2. 2021. 
  
 
II. vyhlašuje záměr 
na budoucí směnu pozemků, a to pozemku KN p. č. 2142 o výměře 50 m2, který je ve 
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vlastnictví Ing. V. N., za část pozemku KN p.č. 914/22 o výměře 50 m2 (dle situace), která 
bude v budoucnu oddělena geometrickým plánem a po vypořádání vlastnických vztahů se 
Středočeským krajem bude v budoucnu ve vlastnictví města Český Brod. Všechny výše 
uvedené pozemky jsou v obci a k.ú. Český Brod. Rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků 
bude bez finančního vyrovnání. 
  
 
366/2021 Pozemek KN p.č. 65 v k.ú. Štolmíř 
 
Rada města  
 
doporučuje 
zastupitelstvu města zamítnout navrženou kupní cenu 407.600 Kč za odkup pozemku KN 
p.č. 65 v k.ú. Štolmíř od Záveská a spol., v.o.s., se sídlem, Ostrovského 253, 150 00 Praha 5 
- Smíchov, jako správce konkursní podstaty úpadce Státní statek Čáslav, se sídlem Nad 
Rezkovcem 1114, okres Kutná Hora, IČO: 00104248, jejímž jménem jedná pověřený 
společník JUDr. Hana Záveská, do vlastnictví Města Český Brod. 
  
 
 
367/2021 Vyhlášení záměru na výpůjčku nebytových prostor v budově č. p. 507, 
Žižkova ulice, Český Brod - Základní škola a Praktická škola p. o. Žitomířská č. p. 
1359, Český Brod 
 
Rada města  
 
vyhlašuje záměr 
na výpůjčku nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod, Žižkova ulice, 282 01 
Český Brod, předem určenému zájemci, Základní škola a Praktická škola p. o., Žitomířská č. 
p. 1359, Český Brod, IČO: 70829489. Výpůjčka v budově č. p. 507, která je součástí st. p. č. 
341/2, v obci a k. ú. Český Brod, se týká 19 místností o celkové výměře 235,98 m2 na dobu 
určitou od 1. 10. 2021 do 30. 8. 2023. 
  
 
 
368/2021 Souhlas s napojením na vodovodní řad Ve Staré vsi čp. 31 
 
Rada města  
 
souhlasí 
s napojením nemovitosti na adrese Ve Staré vsi čp. 31, Český Brod - Liblice, na vodovodní 
řad. 
  
 
369/2021 Šafaříkova ulice - připojení nemovitosti na vodovod a kanalizaci parc.č. 158/3 
 
Rada města  
 
vyhovuje 
žádosti pana Václava Drbala o souhlas s napojením budoucí nemovitosti - rodinného domu 
na pozemku parc. č. 158/3, k. ú. Český Brod v Šafaříkově ulici na vodovodní a kanalizační 
řad pro 4 EO. 
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370/2021 Obnova transformátoru v trafostanici ČOV Český Brod - Liblice 
 
Rada města  
 
I. rozhoduje 
o použití výjimky dle čl. 7. 2. a 7. 3. Směrnice města Český Brod o zadávání zakázek malého 
rozsahu. 
  
 
II. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o dílo se společností 1. SčV, a. s., Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, 
IČO: 47549793, DIČ: CZ47549793, na akci "Obnova transformátoru v trafostanici ČOV 
Český Brod - Liblice". Návrh smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
III. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo.  
  
 
 
371/2021 Výběr dodavatele VZ "Renovace schodiště s balustrádami, podlah a ostění v 
čp. 70, Český Brod" 
 
Rada města  
 
I. bere na vědomí 
nabídky uchazečů podané ve veřejné zakázce "Renovace schodiště s balustrádami, podlah 
a ostění v čp. 70, Český Brod": 
1. BcA. Martin Kulhánek, IČO: 71409271, U Borku 320, 280 02 Kolín, nabídková cena 
522.700 Kč včetně DPH, 
2. Kamenosochařství a restaurátorství Pánek s.r.o., IČO: 28402499, Žižkova 276/6, 251 01  
Říčany, nabídková cena 463.430 Kč včetně DPH. 
  
 
II. určuje 
vítězem veřejné zakázky "Renovace schodiště s balustrádami, podlah a ostění v čp. 70, 
Český Brod" společnost Kamenosochařství a restaurátorství Pánek s.r.o., IČO: 28402499, 
Žižkova 276/6, 251 01  Říčany. 
  
 
III. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností Kamenosochařství a restaurátorství Pánek s.r.o., 
IČO: 28402499, Žižkova 276/6, 251 01  Říčany. Návrh smlouvy o dílo je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
IV. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
  
 
V. pověřuje 
finanční odbor zapracováním nákladů na dofinancování akce do rozpočtu města na rok 
2021. 
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372/2021 Český Brod, Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská, č. p. 885 - dodatek č. 2 k 
SoD 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 202000281/OR na akci "Český Brod, 
Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská č. p. 885 - Projektová dokumentace", se společností 
GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s.r.o., Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 
3, IČO: 25076655. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 2.   
  
 
 
373/2021 Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě č. 202000303/OR na VZ - Českobrodské 
moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami (Část 2 - 
Interiérové vybavení objektu - Nábytek ... ) 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 ke kupní smlouvě č. 202000303/OR se společností Life & furniture 
s.r.o., Břeňkova 2111/7, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí, IČO: 29159547. Předmětem 
dodatku je změna kupní ceny dodávky. Návrh dodatku č. 2 je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 2. 
  
 
 
374/2021 Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě č. 202000290/OR na VZ - Českobrodské 
moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami (Část 3 - 
Interiérové vybavení objektu - Vybavení pro gastro provoz) 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 ke kupní smlouvě č. 202000290/OR se společností Zich a spol., 
s.r.o., Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice nad Labem, IČO: 25267027. Předmětem dodatku 
je změna konečné kupní ceny dodávky. Návrh dodatku č. 2 je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 2. 
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375/2021 Dlažba kolem pomníku Prokopa Holého v Českém Brodě 
 
Rada města  
 
I. bere na vědomí 
informace o možnostech řešení prostoru a části komunikace kolem pomníku Prokopa Holého 
v Českém Brodě. 
  
 
II. souhlasí 
se zadlážděním prostoru kolem pomníku Prokopa Holého v Českém Brodě, v rozsahu cca 
100 m2. 
  
 
III. ukládá 
odboru rozvoje poptat nabídku na zadláždění prostoru kolem pomníku Prokopa Holého v 
Českém Brodě v rozsahu cca 100 m2.  
 
  
IV. ukládá 
finančnímu odboru zapracovat částku na zadláždění prostoru kolem pomníku Prokopa 
Holého v Českém Brodě do rozpočtového opatření č. 3. 
  
 
376/2021 Plán inventarizace 2021 
 
Rada města  
 
schvaluje 
přílohu č. 1 "Plán inventarizace na rok 2021" k Vnitřní směrnici pro provádění inventarizace v 
účetní jednotce město Český Brod ve znění, která je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
 
 
377/2021 Schválení stanov Polabského komunálního družstva 
 
Rada města  
 
doporučuje 
zastupitelstvu města schválit předložený návrh stanov právnické osoby Polabské komunální 
družstvo. Návrh stanov je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
378/2021 Centrum vzdělávání, informací a kultury, souhlas s přijetím dotace na projekt 
"Knihovna - místo setkávání dospívajících členů (nejen) čtenářské komunity" 
 
Rada města  
 
souhlasí 
ve funkci zřizovatele p. o. Centrum vzdělávání, informací a kultury, IČO: 46390472, s přijetím 
dotace ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek, tematické zadání Podpora 
základních knihoven na projekt "Knihovna - místo setkávání dospívajících členů (nejen) 
čtenářské komunity." 



  8   

 Usnesení rady města ze dne 18. 8. 2021 

379/2021 Participativní rozpočet - vyhodnocení roku 2021, návrh pro rok 2022 
 
Rada města  
 
I. bere na vědomí 
zápis z kulatého stolu na téma vyhodnocení pilotního ročníku Broďáci Brodu ze dne 22. 6. 
2021.  
 
  
II. bere na vědomí 
pravidla participativního rozpočtu a harmonogram pro rok 2022. 
  
 
III. pověřuje 
vedoucí finančního odboru Ing. Šárku Jedličkovou začleněním položky Participativní 
rozpočet s částkou 600.000 Kč do návrhu rozpočtu pro rok 2022. 
  
 
IV. doporučuje 
zastupitelstvu města schválit postup a pravidla participativního rozpočtu pro rok 2022. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakub Nekolný   

starosta města  
 


