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 Usnesení rady města ze dne 11. 1. 2023  

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn (anonymizovaný) 
 
z 1. řádné schůze rady města, která se konala ve středu 11.01.2023 od 17:30 hod v: 
Zasedací místnost v kanceláři starosty, na: Budova Náměstí Husovo 70 
 
1/2023 Smlouva o dílo na těžební činnost harvestorovou technologií - předmýtní 
úmyslná 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením smlouvy o dílo na těžební činnost harvestorovou technologií se společností RM 
FOREST lesní společnost s. r. o., se sídlem Pitínská 1015, 687 71 Bojkovice, IČO: 
27720748, DIČ: CZ27720748. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
  
2/2023 Souhlas se zadáním veřejné zakázky - tůně 
 
Rada města: 
 
I. vyhlašuje 
 
veřejnou zakázku na investiční akci "Realizace 3 krajinotvorných prvků – tůní v k. ú. 
Doubravčice, Kozojedy a Tuchoraz" za podmínky souhlasu s realizací investiční akce a 
souhlasu s přijetím dotace z výzvy č. 1/2022 v rámci programu Národní plán obnovy - 
Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Agentury ochrany přírody a krajiny České 
republiky zastupitelstvem města. 
  
II. jmenuje 
 
členy hodnotící komise veřejné zakázky "Realizace 3 krajinotvorných prvků – tůní v k. ú. 
Doubravčice, Kozojedy a Tuchoraz" ve složení: 
členové: Mgr. Tomáš Klinecký, Ing. Rostislav Vodička, Ing. Šárka Jedličková, Ing. Lucie 
Tlamichová, Ing. Jan Kopáček, 
náhradníci: Alena Jelínková, Štěpán Korenec. 
  
III. pověřuje 
 
odbor rozvoje nezbytným upřesněním zadání a zajištěním případných dodatečných informací 
k výše uvedené veřejné zakázce. 
  
IV. doporučuje 
 
zastupitelstvu města souhlasit s realizací investiční akce "Realizace 3 krajinotvorných prvků 
– tůní v k. ú. Doubravčice, Kozojedy a Tuchoraz". 
  
V. doporučuje 
 
zastupitelstvu města souhlasit s přijetím dotace z výzvy č. 1/2022 v rámci programu Národní 
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plán obnovy - Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Agentury ochrany přírody a krajiny 
České republiky. 
  
3/2023 CVIK - Souhlas s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského kraje na 
modernizaci tech. vybavení knihovny 
 
Rada města: 
 
souhlasí 
 
s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na projekt Modernizace 
technického vybavení městské knihovny pro příspěvkovou organizaci Centrum vzdělávání, 
informací a kultury, se sídlem nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod, IČO: 46390472. 
  
4/2023 Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 3, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. 3/2011/FO s paní M. S. Dodatkem č. 7 se 
prodlužuje doba užívání bytu č. 3, nám. Arnošta z Pardubic 25, Český Brod na dobu od 1. 2. 
2023 do 31. 1. 2024 a výše nájemného se v tomto období stanoví na 11.000 Kč měsíčně. 
Návrh dodatku č. 7 je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedeného dodatku.   
  
5/2023 Rámcová kupní smlouva na kancelářské a drogistické potřeby pro MěÚ 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením rámcové kupní smlouvy na dodávku spotřebního materiálu - kancelářské a 
drogistické potřeby s Martinem Šimákem, IČO: 76510433, se sídlem tř. Edvarda Beneše 
1797/1b, 500 12 Hradec Králové. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedené rámcové smlouvy. 
  
6/2023 Ekocentrum Vrátkov - ceník aktivit 2023 
 
Rada města: 
 
schvaluje 
  
ceník aktivit Ekocentra Vrátkov pro rok 2023. 
  
7/2023 Odměna řediteli příspěvkové organizace Školní jídelna Český Brod 
 
Rada města: 
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schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele finanční odměnu osobě pověřené řízením příspěvkové organizace 
města Český Brod, Školní jídelna Český Brod, IČO: 09276599, dle přílohy uložené u osoby 
pověřené výkonem činností tajemníka Městského úřadu Český Brod.  
  
8/2023 Pronájem prostor sloužících k podnikání ev. č. 202100118 - v budově č. p. 202 
Krále Jiřího 
 
Rada města: 
 
I. revokuje 
 
své usnesení č. 467/2022 ze dne 16. 11. 2022. 
  
II. vyhlašuje záměr 
 
na pronájem prostor v budově č. p. 202, která je součástí pozemku p. č. st. 258, k. ú. Český 
Brod, vchod z areálu ZZN, sestávajících z místnosti č. 2 o výměře 20,58 m2, předem 
určenému zájemci panu Janu Boháčovi, se sídlem Kounice 142, 289 15 Kounice, IČO: 
71501851 za 120 Kč/m2/měsíčně. Pronájem je na dobu neurčitou.  
  
III. vyhlašuje záměr 
 
na pronájem prostor v budově č. p. 202, která je součástí pozemku p. č. st. 258, k. ú. Český 
Brod, vchod z areálu ZZN, sestávajících z místnosti č. 3 o výměře 36,41 m2, místnosti č. 4 o 
výměře 18,71 m2, místnosti č. 5 o výměře 46,30 m2, místnosti č. 6 o výměře 13,33 m2 a 
místnosti č. 7 o výměře 12,01 m2, včetně užívání společných prostor, chodby. Minimální 
nabídková cena je 200 Kč/m2/měsíčně. Pronájem je na dobu neurčitou.   
  
9/2023 Vyhlášení záměru - prodej podílu 1/12 pozemku v k.ú. Pornice 
 
Rada města: 
 
vyhlašuje záměr 
 
na prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/12 vzhledem k celku na pozemku KN p. č. 
2450, orná půda, o celkové výměře 731 m2, v obci Pačlavice, k. ú. Pornice, za minimální 
cenu 1.830 Kč / spoluvlastnický podíl na pozemku.  
Nabídka musí obsahovat název subjektu, adresu, nabízenou částku a telefonický kontakt. 
Nabídka bude doručena v zalepené obálce pouze s označením „NEOTVÍRAT – PRODEJ 
PODÍLU 1/12 POZEMKU V K. Ú. PORNICE“, na podatelnu města, nám. Arnošta z Pardubic 
č. p. 56, 282 01 Český Brod, osobně nebo poštou. Na nabídky zájemců, kteří nemají 
uhrazené závazky vůči městu Český Brod, nebude brán zřetel.   
  
10/2023 Finanční příspěvek na infrastrukturu - Epico International s.r.o. - vrácení 
 
Rada města: 
 
zamítá 
 
žádost společnost Epico International s.r.o., IČO: 02897750, se sídlem Na Zatlance 3283/10, 
150 00 Praha 5 - Smíchov o vrácení finančního příspěvku na infrastrukturu dle dohody o 
poskytnutí finančního příspěvku č. 202100018/OR. 
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11/2023 Dohoda o finančním příspěvku Polyfunkční objekt Krále Jiřího 213 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením dohody o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 368.000 Kč Kč mezi městem 
Český Brod na straně jedné a společností Blenheim Invest s.r.o., IČO: 04503279, se sídlem 
Lahovská 114, Lahovice, 159 00 Praha 5, zastoupenou jednatelem Ing. Tomášem Pánkem, 
společností DERBYSHIRE s. r. o., IČO: 28428731, se sídlem Lahovská 114, Lahovice, 159 
00 Praha 5, zastoupenou jednatelem Ing. Tomášem Pánkem a panem Ing. Tomášem 
Pánkem, Lahovská 114, Lahovice, 159 00 Praha 5, s tím, že finanční příspěvek městu bude 
uhrazen žadatelem před podpisem této dohody. Návrh dohody je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedené dohody o finančním 
příspěvku. 
 
12/2023 Kupní smlouva na prodej hrobového zařízení na hrobovém místě A-149-VIII 
hřbitov Český Brod 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením kupní smlouvy na prodej hrobového zařízení na hrobovém místě A-149-VIII na 
hřbitově v Českém Brod mezi městem Český Brod a panem L. F. Návrh kupní smlouvy je 
přílohou originálu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
  
13/2023 Odkup pozemků a staveb v k.ú. Liblice u Českého Brodu (SOŠ) 
 
Rada města: 
 
I. doporučuje 
 
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy týkající se odkoupení pozemku p. 
č. 1, jehož součástí je stavba č. p. 146, pozemku p. č. 2, jehož součástí je stavba č. p. 145, 
pozemku p. č. 3, jehož součástí je stavba č. p. 147, pozemku p. č. 4/1, jehož součástí je 
stavba bez č.p./č.e., pozemku p. č. 4/2, pozemku p. č. 4/3, pozemku p. č. 5/1, pozemku p. č. 
6, pozemku p. č. 7, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., pozemku p. č. 607/1, pozemku p. 
č. 608/1, pozemku p. č. 608/2, pozemku p. č. 609, pozemku p. č. 610/1, pozemku p. č. 
610/2, pozemku p. č. 611, pozemku p. č. 612, pozemku p. č. 661, pozemku p. č. 668 a 
pozemku p. č. 738, vše v obci Český Brod a k. ú. Liblice u Českého Brodu, z vlastnictví 
Středočeského kraje do vlastnictví města Český Brod za kupní cenu 84.000.000 Kč. Kupní 
cena bude splatná v 10ti ročních splátkách. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
  
II. doporučuje 
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zastupitelstvu města pověřit starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše 
uvedené smlouvy. 
  
14/2023 Provedení měrných kampaní na vodovodní a kanalizační síti města Český 
Brod - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení měrných kampaní na vodovodní a 
kanalizační síti města Český Brod se společností 1. SčV, a. s., se sídlem Ke Kablu 971, 100 
00 Praha 10, IČO: 47549793, DIČ: CZ47549793. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedeného dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo. 
  
15/2023 Žádost o souhlas vlastníka komunikaci s užíváním 24 parkovacích míst na 
náměstí Arnošta z Pardubic 
 
Rada města: 
 
nesouhlasí 
 
s užíváním 24 parkovacích míst na náměstí Arnošta z Pardubic pro uživatele domu č.p. 22, 
Český Brod. 
  
16/2023 VB - ČEZ obnova NN Liblice u Českého Brodu - ul. Nová, Lstibořská 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 
inženýrské sítě a dohody o umístění stavby na pozemcích parc. č. 379/2, parc. č. 379/1, 
parc. č. 378, parc. č. 528/3, vše v k. ú. Liblice u Českého Brodu a obci Český Brod. 
Budoucím oprávněným je ČEZ Distribuce, a. s.,Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČO: 
24729035. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
17/2023 VB - ČEZ obnova NN Liblice u Českého Brodu - Ve Staré Vsi 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 
inženýrské sítě a dohody o umístění stavby na pozemcích parc. č. 373, parc. č. 37/7, parc. č. 



  6   

 Usnesení rady města ze dne 11. 1. 2023  

38/3, parc. č. 374/1, parc. č. 380/4, parc. č. 380/5, parc. č. 374/2, parc. č. 302/1, parc. č. 
68/1, parc. č. 380/3 a parc. č. 380/1, v k.ú. Liblice u Českého Brodu a obci Český Brod. 
Budoucím oprávněným je ČEZ Distribuce, a. s.,Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČO: 
24729035. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
18/2023 Zápis z jednání komise bezpečnosti 15. 12. 2022 
 
Rada města: 
 
bere na vědomí 
 
doporučení komise bezpečnosti z jednání dne 15. 12. 2022. 
 
19/2023 Rozšíření SW vybavení Městské policie 
 
Rada města: 
 
I. schvaluje 
 
použití výjimky dle bodu 7.3 směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu. 
  
II. schvaluje 
 
uzavření licenční smlouvy a smlouvy o poskytování údržby a podpory informačního systému 
MP Manager se společností FT Technologies a. s., se sídlem Chválkovická 151/82, 779 00 
Olomouc, IČO: 26833620. Návrhy smluv jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
III. doporučuje 
 
zastupitelstvu města souhlasit s investiční akcí "Nákup informačního systému MP manager". 
  
IV. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého, v případě schválení investice zastupitelstvem 
města, podpisem uvedených smluv. 
  
20/2023 Dodatek č. 1 ke smlouvě o potravinové pomoci 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o potravinové pomoci uzavřené dne 3. 1. 2022 se 
spolkem Potravinová banka Central, z.s., IČO: 06860087. Návrh dodatku č. 1 je nedílnou 
součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedeného dodatku č. 1.  
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21/2023 Změna zřizovací listiny ZŠ Žitomířská, Český Brod - rozšíření doplňkové 
činnosti 
 
Rada města: 
 
doporučuje 
 
zastupitelstvu města schválení dodatku č. 3 zřizovací listiny Základní školy Český Brod, 
Žitomířská 885, okres Kolín, IČO: 46383506. 
  
22/2023 Zápis z jednání komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu dne 12. 12. 
2022 
 
Rada města: 
 
projednala 
 
doporučení komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu dle zápisu z jednání ze dne 
12. 12. 2022. 
  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Tomáš Klinecký 
starosta města 
 


