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 Usnesení rady města ze dne 10. 11. 2021 

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn (anonymizovaný) 
 

z 32. řádné schůze rady města, která se konala ve středu 10. 11. 2021 
 od 17:00 hod v: Sál v přízemí IC v čp.1  

  
 
 
503/2021 Smlouva o poskytování služeb - vyvážení odpadu z hájovny Vrátkov č.p. 78 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením  smlouvy o poskytování služeb - vyvážení odpadu z hájovny Vrátkov č.p. 78 se 
společností Nykos a.s., Ždánice 170, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, IČO: 25085000. 
Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
 
 
504/2021 Doporučení schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2022 
 
Rada města  
 
doporučuje 
zastupitelstvu města schválit pravidla rozpočtového provizoria na období od 1. 1. 2022 do 
data schválení rozpočtu na rok 2022 v následujícím znění: 
1. provozní výdaje budou hrazeny měsíčně ve výši 1/12 rozpočtu roku 2021, 
2. provozní příspěvky zřizovaných příspěvkových organizací budou poskytovány měsíčně ve 
výši 1/12 rozpočtu roku 2021 s výjimkou provozního příspěvku nové PO SOŠ Liblice, kde 
1/12 bude stanovena z návrhu rozpočtu na rok 2022,   
3. investiční výdaje budou hrazeny u schválených akcí dle uzavřených smluv a dle 
schválených objednávek do výše 1/12 rozpočtu 2021, 
4. vyšší výdaje lze stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením 
financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu financování 
projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. 
  
 
 
505/2021 Schválení vydání nařízení města o stanovení ceny služeb spojených s 
nájmem hrobového místa 
 
Rada města  
 
vydává 
nařízení č. 8/2021, kterým se stanovují ceny nájmu hrobového místa a služeb spojených s 
nájmem hrobového místa na veřejných pohřebištích města Český Brod (Ceník).  
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506/2021 Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 4, Suvorovova 59, Český Brod 
 
Rada města  
 
souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy č. 140/2003/FO na byt č. 4, Suvorovova 59, Český Brod s 
panem J. H. k 21. 2. 2022. 
  
 
 
507/2021 Žádost o nájem bytu č. 5, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod 
 
Rada města  
 
souhlasí 
s pronájmem bytu č. 5, náměstí Arnošta z Pardubic 25, 282 01 Český Brod panu Š. K.  
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023 za cenu 9 500 Kč/měsíčně. 
  
 
 
508/2021 Zásady řízení příspěvkových organizací města Český Brod 
 
Rada města  
 
schvaluje 
vnitřní předpis Zásady řízení příspěvkových organizací města Český Brod s účinností od 1. 
12. 2021. Znění předpisu je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
 
 
509/2021 Doporučení schválení úpravy pravidel pro čerpání sociálního fondu 
 
Rada města  
 
doporučuje 
zastupitelstvu města schválit Pravidla pro čerpání sociálního fondu s účinností od 1. 1. 2022, 
jejichž znění je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
510/2021 Nařízení města Český Brod č. 4/2021 
 
Rada města  
 
vydává 
nařízení města Český Brod č. 4/2021. 
  
 
 
511/2021 Ceník č. 5/2021 
 
Rada města  
 
vydává 
ceník č. 5/2021. 
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512/2021 Nařízení města Český Brod č. 6/2021 
 
Rada města  
 
vydává 
nařízení města Český Brod č. 6/2021. 
  
 
 
513/2021 Ceník č. 7/2021 
 
Rada města  
 
vydává 
ceník č. 7/2021. 
  
 
 
514/2021 Pravidla pro dlouhodobá parkovací oprávnění 
 
Rada města  
 
vydává 
pravidla pro dlouhodobá parkovací oprávnění. 
  
 
 
515/2021 Stanovení výše pachtovného za pronájem vodohospodářského majetku pro 
rok 2022 
 
Rada města  
 
stanovuje 
částku pachtovného za užívání vodohospodářského majetku města Český Brod pro rok 2022 
ve výši 14 mil. Kč. 
  
 
 
516/2021 Aktualizace Plánu financování obnovy VH majetku ve vlastnictví města 
Český Brod pro roky 2022-2031 
 
Rada města  
 
doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod souhlasit s aktualizací plánu financování obnovy (PFO) 
vodohospodářského majetku ve vlastnictví města Český Brod dle nového metodického 
pokynu MZe 14000/2020-15132-1 a metodického pokynu MZe 9353/2020-15132, dle zákona 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a vyhlášky č. 428/2001 Sb. 
Aktualizovaný plán financování obnovy vodohospodářského majetku je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení.   
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517/2021 VZ Sdružená dodávka zemního plynu pro město Český Brod a jeho 
příspěvkové organizace na rok 2022 
 
Rada města  
 
I. ruší 
veřejnou zakázku "Sdružená dodávka zemního plynu pro město Český Brod a jeho 
příspěvkové organizace na rok 2022" z důvodu odstoupení všech uchazečů ze zadávacího 
řízení.  
  
 
II. souhlasí 
s variantou č. 2 - s provedením nákupů zemního plynu pro město Český Brod a příspěvkové 
organizace na komoditní burze společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., 
se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČO: 27865444, pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 
2022, a to v souladu s § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě Smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání 
obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky uzavřené mezi POWER EXCHANGE 
CENTRAL EUROPE, a.s. a Městem Český Brod (202000125/OR). Dále souhlasí s 
uzavřením veškerých smluv a činěním veškerých úkonů potřebných k realizaci tohoto bodu 
usnesení. 
  
III. souhlasí 
s návrhem obchodních podmínek, které budou součástí závěrkových listů na základě 
uskutečnění výše uvedeného obchodu nákupu zemního plynu na komoditní burze PXE. 
  
 
IV. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného uzavřením burzovního obchodu k nákupu zemního 
plynu pro město Český Brod a jeho příspěvkové organizace na období od 1. 1. 2022 do 31. 
12. 2022 na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. 
  
 
V. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE 
pro konečné zákazníky uzavřené mezi POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. 
(IČO: 27865444) a Městem Český Brod (číslo smlouvy 202000125/OR). Předmětem dodatku 
je přidání příspěvkové organizace Školní jídelna Český Brod (IČO: 09276599) do přílohy č. 1 
uvedené smlouvy a aktualizace kontaktů stávajících příspěvkových organizací. 
  
 
VI. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 1. 
  
 
 
518/2021 Souhlas s investiční akcí Oprava střechy a vzduchotechniky Domov Anna, 
Český Brod 
 
Rada města  
 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s investiční akcí Rekonstrukce střechy a vzduchotechniky na 
domově Anna, Český Brod. 
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II. doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s financováním investiční akce Rekonstrukce střechy a 
vzduchotechniky na domově Anna, Český Brod prostřednictvím investičního úvěrového 
rámce. 
  
 
 
519/2021 Poptávka "RS-odtahy, úschova vozidel a likvidace autovraků" 
 
Rada města  
 
I. ruší 
poptávkové řízení s názvem "Rámcová smlouva - Odtahy, úschova vozidel a likvidace 
autovraků". 
  
 
II. vyhlašuje 
veřejnou zakázku s názvem "Rámcová smlouva - Odtahy, úschova vozidel" na dobu určitou 
do 31. 12. 2023. 
  
 
III. jmenuje 
hodnotící komisi výše uvedené veřejné zakázky ve složení: 
členové: Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Hana Dočkalová, Ing. Klára Mazáková, Ing. Jan Pohůnek, 
Blanka Šarochová. 
náhradníci: Mgr. Tomáš Klinecký, Ing. Lucie Tlamichová, Lenka Farkasová, Ing. Aleš 
Kašpar. 
  
 
 
520/2021 Odvolání proti rozhodnutí o schválení stavebního záměru Přestavba 
víceúčelového objektu na bytový dům Ruská č.p. 1381, Český Brod 
 
Rada města  
 
rozhoduje 
o podání odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje proti rozhodnutí č. MUCB 
61937/2021, kterým odbor výstavby a územního plánování schvaluje stavební záměr 
Přestavba víceúčelového objektu na bytový dům Ruská č.p. 1381, Český Brod. 
  
 
 
521/2021 České dráhy - pozemky v prostoru bývalého nákladového nádraží 
 
Rada města  
 
I. doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy týkající se odkupu pozemku KN 
p.č. st. 265, včetně budovy č.p. 478 a pozemku KN p.č. 709/28 v obci a k.ú. Český Brod, z 
vlastnictví Českých drah, a. s., IČO: 70994226, do vlastnictví města Český Brod. Návrh 
kupní smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. doporučuje 
zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené 
kupní smlouvy. 
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522/2021 Inventarizační komise 
 
Rada města  
 
bere na vědomí 
složení hlavní inventarizační komise takto: předsedkyně paní Jana Thomesová a členové: 
paní Edita Suchanová, paní Lenka Hoffmannová, paní Blanka Šarochová, Ing. Klára 
Mazáková, paní Lucie Kovaříková, paní Alena Jelínková a paní Petra Straková. 
  
 
 
523/2021 Změna přílohy č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ Žitomířská p. o. a Školní jídelna p. 
o. 
 
Rada města  
 
doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit se změnami příloh č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových 
organizací Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín a Školní jídelna Český 
Brod. 
  
 
 
524/2021 Výmaz a změna zápisu školní jídelny, Bedřicha Smetany 1307 z činnosti 
Základní školy Český Brod, Žitomířská 885, z rejstříku škol a školských zařízení 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s výmazem školní jídelny, ul. Bedřicha Smetany čp. 1307, Český Brod, z činnosti Základní 
školy Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín,  
IČO: 46383506, v rejstříku škol a školských zařízení k 31. 12. 2021.  
  
II. souhlasí 
se zápisem školní jídelny, ul. Bedřicha Smetany čp. 1307, Český Brod, do činnosti 
příspěvkové organizace Školní jídelna Český Brod, Bezručova 1099, 282 01 Český Brod, 
IČO: 09276599, v rejstříku škol a školských zařízení od 1. 1. 2022. 
  
 
 
525/2021 Generel zeleně města Český Brod 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
se zpracováním Generelu zeleně města Český Brod. 
  
 
II. ukládá 
finančnímu odboru zapracování potřebné částky do návrhu rozpočtu města na rok 2022. 
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526/2021 Zápis z kulturní komise ze dne 14. 10. 2021 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s pořádáním Gothardského posvícení příspěvkovou organizací Centrum vzdělávání, 
informací a kultury, nám. Arnošta z Pardubic 1, 282 01 Český Brod, IČO: 46390472. 
  
II. souhlasí 
s pořádáním pouťových atrakcí v jiném termínu. 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jakub Nekolný   

starosta města  
 

 


