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Město Český Brod 
Zápis (anonymizovaný) 

9. řádné jednání rady města,  
konané dne 27. března 2020 v 09:00 hod. 

v místě: Kancelář starosty, nám. Husovo 70. 
 
Přítomni: Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Tomáš Klinecký, Mgr. Pavel Janík, Tomáš Charvát, Ing. 
Milan Majer, Ing. Filip Ulík 
 
Omluveni: Bc. Jiří Stuchl 
 
Přítomni přizvaní: JUDr. Jana Marková - právnička města, Ing. Aleš Kašpar - tajemník MěÚ, 
Ing. Šárka Jedličková – vedoucí finančního odboru 
 
Předsedající: Bc. Jakub Nekolný 
 
Zapsal: Ing. Aleš Kašpar 
 
Příloha zápisu: Usnesení rady města č. 132/2020 - 141/2020 
 
Volební komise:   
 
Návrhová komise:   
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Milan Majer 
 
 
Zahájení (09:00 hod) – pan starosta Bc. Jakub Nekolný zahájil 9. řádnou schůzi RM a přivítal 
přítomné členy RM. Jednání proběhlo způsobem společného připojení ke schůzce přes 
Skype. Konstatoval, že je přítomno šest radních, tudíž je zasedání usnášeníschopné. 
Omluven z jednání je Bc. Stuchl. 
 
Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelem dnešního zápisu je Ing. Kašpar. 
 
Bc. Nekolný se dotázal radních, zda má někdo připomínky k řádnému programu, na kterém 
je 10 bodů. Nikdo z radních neměl návrhy k doplnění ani připomínky k navrženým bodům. 
 
Poté ukončil diskuzi k programu a nechal o předloženém programu hlasovat. 
 
Schválení programu jednání. 
Schváleno  Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Jmenování ověřovatele zápisu – ověřovatelem dnešního zápisu je Ing. Milan Majer. 
Schváleno  Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Zápis z 8. řádného jednání rady města byl ověřen T. Charvátem. 
 
 
Program pro - 9. řádné jednání rady města 
 
1. Uzavření mateřských škol v Českém Brodě - prodloužení 
2. Nařízení města Český Brod č. 1/2020 TRŽNÍ ŘÁD 
3. Doporučení schválení dodatků smluv na dopravní obslužnost 2020 
4. CVIK - odpis pohledávek 
5. TS - převod finančních prostředků mezi fondy a následné čerpání FRIM 
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6. TS - čerpání FRIM- spoluúčast k dotaci 
7. TS - souhlas s podáním žádosti o dotaci 
8. Přechod nájmu, byt č. 4, Suvorovova ul, Český Brod 
9. Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1 Vrátkov 78 
10. Smlouva o finančním příspěvku na provoz věžních hodin na kostele svatého Gotharda v 
Českém Brodě 
 
 
 
1. Uzavření mateřských škol v Českém Brodě - prodloužení 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Z důvodu prodloužení mimořádných opatření v souvislosti s šířením infekčního onemocnění 
způsobeného koronavirem doporučujeme uzavření mateřských škol v Českém Brodě na 
dobu neurčitou, nejpozději však do 10.04.2020 včetně. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
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 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
 
 
 
  
 
Bc. Nekolný uvedl bod dle důvodové zprávy a dodal, že materiál byl konzultován s JUDr. 
Markovou, a proto je nakonec navržena revokace usnesení ze dne 12.03.2020. 
JUDr. Marková doplnila, že rada města již jednou rozhodla, do kdy usnesení o uzavření MŠ 
v Českém Brodě platí, nyní se revokací termín vypustí a tím se platnost stává na dobu 
neurčitou, což je praktičtější. 
Bc. Nekolný uvedl, že odhadovat znovuotevření MŠ je předčasné, v ČR jsme před kulminací 
pandemie. 
Mgr. Klinecký se utvrzoval ve správnosti procedury revokace, pro rozhodnutí o 
znovuotevření se musí rada města opět sejít a dodal, že usnesení se týká těch MŠ, které 
zřizuje město. 
Mgr. Janík dodal, že nařízení MŠMT se nevztahuje na dětské skupiny, návrh JUDr. Markové 
vyhovuje. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
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                                                                                                 Usnesení č. 132/2020 
Rada města 
 
I.      revokuje 
 
   usnesení číslo 108/2020 ze dne 12. 3. 2020 tak, že uzavření všech českobrodských 
mateřských škol se stanovuje na dobu neurčitou.  
 
  
 
2. Nařízení města Český Brod č. 1/2020 TRŽNÍ ŘÁD 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě zaslaných připomínek KÚ Středočeského kraje k nařízení č. 15/2019, kterým se 
vydává tržní řád, je předložen radě nový tržní řád se zapracovanými připomínkami. Nařízení 
města č. 15/2019 se měnilo z důvodu změny Obecně závazné vyhlášky o místních 
poplatcích z roku 2006 a jedinou změnou byl odkaz na původní Obecně závaznou vyhlášku, 
vše zůstalo beze změn z původního Nařízení města č. 14/2018 Tržní řád, který byl 
kontrolován krajem, a nebyla vznesena jediná námitka. 
V příloze jsou všechna nařízení ohledně tržního řádu a připomínek.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
ODŽU - doporučuje schválit beze změn. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
 
  
Mgr. Klinecký uvedl, že se jedná o technickou úpravu nařízení 15/2019. 
Mgr. Janík upozornil, že materiál nepřišel k připomínkování, nicméně po důkladné konzultaci, 
která proběhla s KÚSK podporuje navržené úpravy. Dále uvedl, že případné prodloužení 
(odložení) některých termínů bude odpovídat omezením vyplývajícím z nouzového stavu. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 133/2020 
Rada města 
 
I.      vydává 
 
   nařízení města Český Brod č. 1/2020, TRŽNÍ ŘÁD. 
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3. Doporučení schválení dodatků smluv na dopravní obslužnost 2020 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V materiálu jsou předloženy návrhy dodatků smluv na jednotlivé linky autobusové dopravy na 
rok 2020 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému 
Pražské integrované dopravy na roky 2010-2024. 
Částka schválená v rozpočtu na rok 2020 činí 1 800 tis. Kč. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučit schválení a pověřit starostu města podpisem uvedených dodatků. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Schválený rozpočet na rok 2020 - dopravní obslužnost 1 800 tis. Kč. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
 
  
Bc. Nekolný předal úvodní slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková jako předkladatelka uvedla bod dle důvodové zprávy a dodala, že se jedná o 
10 dodatků, 5 se společností Polkost, 5 s OAD Kolín a navržená částka 1,8 mil Kč odpovídá 
výši v roce 2019. 
Ing. Majer se dotázal na reálnost obsluhy vrátkovské hájovny.  
Bc. Nekolný uvedl, že u dopravců je skutečně dobrá vůle, nicméně řešení si pravděpodobně 
vyžádá vybudování stání – zálivu, záleží i na posouzení stavu komunikace. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 134/2020 
Rada města 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod schválit dodatky smluv č. 11 na linku 435, č. 11 na linku 
426, č. 10 na linku 491, č. 10 na linku 659 a č. 11 na linku 660 na dopravní obslužnost na rok 
2020 mezi ČSAD Polkost s.r.o., IČO: 46351973 a městem Český Brod ve znění příloh, které 
jsou přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod schválit dodatky smluv  č. 14 na linku 422, č. 11 na linku 
426, č. 11 na linku 491, č. 10 na linku 661 a č. 10 na linku 662 na dopravní obslužnost na rok 
2020 mezi společností Okresní autobusová doprava Kolín, s. r. o., IČO: 25095251 a městem 
Český Brod ve znění příloh, které jsou přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 
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III.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod pověřit starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 
podpisem výše uvedených dodatků. 
  
 
4. CVIK - odpis pohledávek 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě žádosti příspěvkové organizace CVIK je předložen návrh na odsouhlasení 
provedení odpisu pohledávek za čtenáře knihovny. Celková výše pohledávek činí 626,-Kč. 
Pohledávky z roku 2017 a 2018 jsou tak minimální, že prostředky použité k vymožení by byly 
mnohem vyšší než vymožená částka. Odpis pohledávek je také doporučen auditorem.  
POZN: seznam dlužníků z důvodů ochrany osobních údajů a GDPR není přiložen.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuji souhlasit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nemá vliv na rozpočet města, ale projeví se na hospodářském výsledku příspěvkové 
organizace. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
 
 
 
  
Bc. Nekolný předal úvodní slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková uvedla, že se jedná o dlužnou částku ve výši 626 za čtenáře z let 2017 a 
2018. Dodala, že odpis doporučen také auditorem. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 135/2020 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Centrum vzdělávání, informací a kultury, 
nám. Arnošta z Pardubic č.p. 1, Český Brod, IČO: 46390427, s odpisem pohledávek z let 
2017 až 2018 ve výši 626 Kč.  
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5. TS - převod finančních prostředků mezi fondy a následné čerpání FRIM 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě žádosti a zdůvodnění je předložen k projednání převod finančních prostředků 
mezi fondy příspěvkové organizace a následné čerpání FRIM ve výši 600.000 Kč na nákup 
dodávkového vozidla. 
Stav RF  k 31.12.2019 je 1.184.031 Kč 
Stav FRIM  k 31.12.2019 je 775.768 Kč.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
FO doporučuje schválit. 
 
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 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
 
 
  
Bc. Nekolný předal úvodní slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková uvedla bod dle důvodové zprávy a dodala, že účelem převodu a následného 
čerpání FRIM je nákup dodávkového vozu. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 136/2020 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, IČO: 
00875180, s převodem částky ve výši 500.000 Kč z rezervního fondu organizace do fondu 
investičního majetku. 
  
 
II.      souhlasí 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, IČO: 
00875180, s čerpáním investičního fondu v maximální výši 600.000 Kč na financování 
nákupu nového dodávkového vozidla.  
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6. TS - čerpání FRIM- spoluúčast k dotaci 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě žádosti a zdůvodnění je předloženo čerpání FRIM ve výši 200.000 Kč na 
spolufinancování projektu "Rozšíření systému separovaných odpadů z dotace z operačního 
programu ŽP.  
Stav FRIM  k 31.12.2019 je 775.768 Kč.    
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
FO doporučuje souhlasit s čerpáním. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Na rozpočet města nemá vliv. Jedná se o vlastní finanční prostředky příspěvkové 
organizace.   
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 
  
Bc. Nekolný předal úvodní slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková uvedla bod dle důvodové zprávy a doplnila, že čerpání FRIM je určeno na 
spolufinancování projektu „Rozšíření systému separovaných odpadů“, konkrétně na 
zastřešení kontejnerového stání. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 137/2020 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, IČO: 
00875180, s čerpáním investičního fondu ve výši 200.000 Kč na spolufinancování projektu 
"Rozšíření systému separovaných odpadů".    
  
 
7. TS - souhlas s podáním žádosti o dotaci 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Příspěvková organizace TS žádá o souhlas s podáním žádosti o dotaci Ministerstva 
životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, Výzva č. 11/2019 
na nákup elektromobilu.  
  
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
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3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nemá vliv na rozpočet města. Bude spolufinancováno z vlastních prostředků PO. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
 
Bc. Nekolný předal úvodní slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková uvedla, že žádost o dotaci na nákup elektromobilu byla podána u 
Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. 
Dodala, že dle ředitele Technických služeb by se vůz snadněji pohyboval zejména po 
chodnících. 
Ing. Majer poukázal na chybějící ekonomické odůvodnění (malý týdenní nájezd km). 
Bc. Nekolný s tím souhlasil a upozornil, že napříště bude rada požadovat ekonomickou 
kalkulaci. 
Poté proběhla krátká diskuze, ve které Mgr. Janík a Bc. Nekolný hledali optimální proceduru 
pro zadávání obdobných bodů řediteli příspěvkových organizací k projednání rady města 
(vedle modulu DZR je u větších projektů vhodné použít i modul Projekty, který dává mj. také 
přehled o harmonogramu). 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 138/2020 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, IČO: 
00875180, s podáním žádosti o dotaci Ministerstva životního prostředí prostřednictvím 
Státního fondu životního prostředí ČR, Výzva č. 11/2019 na nákup elektromobilu.   
  
 
8. Přechod nájmu, byt č. 4, Suvorovova ul, Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Dne 21.02.2020 zemřel pan Z. H., který měl s městem Český Brod nájemní smlouvu na byt 
č. 4, Suvorovova ul. v Českém Brodě na dobu neurčitou. V tomto bytě s ním od počátku 
nájmu bydlel jeho syn J. H., který nyní žádá o přechod nájmu na něj.  
Dle občanského zákoníku má na toto právo a doba nájmu má být na dobu dvou let od úmrtí 
nájemce. 
Žádost pana J. H. a návrh dodatku č. 1 jsou přílohou tohoto návrhu na usnesení. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
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3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výnos z nájemného je příjmem střediska BH. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
Nájemní smlouva vložena 
  
  
 
 
Bc. Nekolný uvedl bod spolu s Ing. Jedličkovou, kdy vysvětlili, že se jedná o přechod nájmu 
na syna po otci, který zemřel. 
Ing. Majer žádal v připomínkách doplnit dobu určitou na 2 roky, což bylo i po konzultaci s 
JUDr. Markovou akceptováno (jedná se o minimální zákonnou lhůtu v případě přechodu 
nájmu). Nicméně v případě neplnění podmínek nájemní smlouvy může být nájem ukončen i 
v průběhu této doby. 
Ing. Majer se dále dotázal na technický stav bytu, vzhledem k výši nájemného.  
Bc. Nekolný uvedl, že byt není v ideálním stavu, což potvrdila i JUDr. Marková (v dříve 
platném zatřídění bytu se jednalo o byt 3. kategorie). 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 139/2020 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 140/2003/FO s panem J. H., kterým 
dochází k přechodu nájmu bytu č. 4, Suvorovova 59, Český Brod, na dobu určitou do 21. 2. 
2022. 
  
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
 
9. Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1 Vrátkov 78 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Pan J. U. má s Městem Český Brod uzavřenou nájemní smlouvu č. 201800092/FO ze dne 
02.05.2018 na užívání bytu č. 1, na adrese Vrátkov č.p. 78, na dobu určitou 2 roky, která 
končí k 30.04.2020. Nyní pan U. žádá o prodloužení nájemní smlouvy.  
Za byt 3+1 o velikosti 72,79 m2 platí pan U. měsíční nájemné ve výši 5.055 Kč. Nájemné 
platí řádně. 
Žádost pana U. a návrh dodatku č. 1 jsou přílohou tohoto návrhu na usnesení. 
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2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Předpokládaný výnos z nájemného bude příjmem střediska městské lesy. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
Nájemní smlouva vložena. Co se týká navýšení nájemného - v minulosti jsme měli problém 
najít do těchto prostor nájemníka, neboť byt se nachází v prostorách, kde se zpracovává 
dřevo, je zde těžká technika apod. S panem U., který je zároveň zaměstnancem městských 
lesů, není problém, nájemné platí řádně a nájemné je zatím nejvyšší, co jsme tam měli. 
Pokud se rozhodnete o zvýšení nájemného, bude zapracováno do dodatku. 
  
 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal úvodní slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková uvedla bod dle důvodové zprávy a dodala, že byt má pronajatý zaměstnanec 
Kolínské lesní, pan U. a doba užívání se navrhuje prodloužit o 1 rok. 
Ing. Majer otevřel diskuzi s dotazem, zda by nemělo dojít k zakotvení indexace – navýšení 
nájmů do smlouvy. 
Ing. Jedličková s potvrzením JUDr. Markové odpověděla, že u bytů indexaci zakotvit nelze.  
Mgr. Klinecký doplnil, že před několika lety mělo město problém byt pronajmout, po tom, co 
se vystěhoval lesní správce. 
Mgr. Janík tento fakt potvrdil a doplnil, že město má na obsazení bytu zájem i z důvodu 
ostrahy majetku. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 140/2020 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením dodatku č. 1 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. 2020 do 30. 4. 2021. 
  
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
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10. Smlouva o finančním příspěvku na provoz věžních hodin na kostele svatého 
Gotharda v Českém Brodě 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě jednání s farností je předložen návrh Smlouvy o finančním příspěvku na provoz 
věžních hodin na kostele svatého Gotharda v Českém Brodě. Město se v případě souhlasu 
rady města zaváže přispívat na údržbu a servis částku 24.000 Kč ročně s tím, že je 
oprávněno požadovat, aby věžní hodiny byly funkční. Částka odpovídá ceně za servis, který 
je nyní hrazen farností. Farnost uvádí, že věžní hodiny nepotřebuje ke své pastorační 
činnosti s tím, že tyto hodiny slouží občanům města. Z původního návrhu smlouvy byly 
vypuštěny závazky města řešit případnou větší poruchu hodin. Toto jsme odmítli, navržený 
text smlouvy výsledkem jednání.   
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Částka 24.000 Kč ročně bude hrazena z rozpočtu města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
K připomínce Ing. Tůmové: bod 2.4. byl předmětem dlouhé diskuse, výsledek je 
"kompromisní" řešení - město není k ničemu zavázáno, ale strany deklarují vůli jednat. Znění 
bylo konzultováno s JUDr. Markovou a odsouhlaseno druhou stranou. 
K připomínce P. Janíka: Dle sdělení VO FO nebude hrazeno z ORJ, ale bude to mít 
samostatný řádek v rozpočtu města. Poskytnutí příspěvku na provoz věžních hodin  
na kostele sv. Gotharda byl odsouhlasen na jednom z jednání koalice, otázka hodin 
gymnazia nebyla zatím projednávána, domnívám se, že ani nebylo žádáno.  
 
  
 
 
 
 
  
Mgr. Klinecký uvedl bod dle důvodové zprávy a připomněl několikaměsíční diskusi a 
konzultace i se starostou, právničkou města, radním T. Charvátem a dalšími na téma tohoto 
příspěvku zohledňujícího veřejný zájem. Dodal, že zároveň došlo ke kompromisu (potvrdila i 
JUDr. Marková) s tím, že město bude přispívat na základní chod věžních hodin a o příspěvku 
na případnou větší opravu se povede nové jednání. 
Mgr. Janík ocenil diskusi o věcech ve veřejném zájmu. Dále upozornil, že ač se jednalo o 
úkol rady města, předložený materiál v řešení úkolu chybí. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
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                                                                                                 Usnesení č. 141/2020 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením Smlouvy o finančním příspěvku na provoz věžních hodin na kostele svatého 
Gotharda v Českém Brodě mezi Městem Český Brod a Římskokatolickou farností Český 
Brod, se sídlem Husovo nám. 78, 282 01 Český Brod, IČO: 48664006. Návrh smlouvy je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy.  
 
 
 
 
 
Obecná rozprava 
Ing. Majer otevřel rozpravu s žádostí o přiblížení podrobností o distribuci osobních 
ochranných pomůcek a zejména desinfekčních prostředků občanům města.  
Bc. Nekolný představil průběh zásobování občanů ochrannými pomůckami a komunikaci s 
nimi včetně zapojení strážníků městské policie dobrovolníků.   
Mgr. Klinecký doplnil informace - z krajského skladu v Benešově přiveze krizový manažer 
pro ORP Český Brod i samotné město větší objem desinfekce, první várka (omezené 
množství) dorazila již v tomto týdnu a byla distribuována včetně sponzorského daru zejména 
do okolních obcí a zařízení města, kam to bylo prioritní.  
Bc. Nekolný připomněl, že tak, jako v jiných městech se projevila i u nás vlna solidarity šitím 
a distribucí roušek a dodal, že pro zdravotnická a další zařízení bude postupně iniciativu v 
zásobování přebírat stát, resp. kraje. 
Mgr. Janík požádal do příštího jednání rady města o informaci ke stavu zpracování 
ověřovacích studií na využití areálu koupaliště a areálu SOŠ Liblice a dotázal se také, zda 
uspěla T.J. Sokol se žádostí o dotaci od MŠMT (dosud tato informace není známa). 
 
Bc. Nekolný poté poděkoval všem za účast a jednání ukončil. 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 09:46 hod. 
 
  
 
 

 
 
 
 

Jakub Nekolný  Ing. Milan Majer  

starosta města ověřovatel zápisu 
 


