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 Usnesení rady města ze dne 5. 1. 2022 

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn 
 
z 1. řádná schůze rady města, která se konala ve středu 05. 01. 2022 od 17:00 hod 

v: Sál v přízemí IC v čp.1, na: Budova náměstí Arnošta z Pardubic 1 
  
1/2022 Vnitřní předpis - funkční příslušnost k projednání přestupků 
 
Rada města: 
 
schvaluje 
Vnitřní předpis rady města k zabezpečení výkonu přestupkové agendy s účinností od 
1. 2. 2022, je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
2/2022 Rámcová smlouva na kancelářské a drogistické prostředky MěÚ Český 
Brod pro rok 2022 
 
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 tohoto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
3/2022 ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory - Žádost o souhlas s 
přijetím daru 
 
Rada města: 
 
souhlasí: 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby 
pro seniory, IČO: 00873713, s přijetím daru ve výši 73 660,- Kč od společnosti Saint 
Gobain Construction Products CZ a. s., IČO: 25029673, dle darovací smlouvy, která 
je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
4/2022 ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory - Žádost o souhlas s 
přijetím daru 
 
Rada města: 
 
souhlasí 
 ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby 
pro seniory, IČO: 00873713, s přijetím daru ve výši 60 000,- Kč od společnosti 
MaxiCommodities, a.s., IČO: 07809913, dle darovací smlouvy, která je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení.   
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5/2022 Vyhlášení záměru - prodej části pozemku Klučovská ul. 
 
Rada města: 
 
vyhlašuje záměr 
na prodej části pozemku KN p. č. 709/5 v obci a k. ú. Český Brod, oddělenou 
geometrickým plánem č. 2336- 91/2021 vyhotoveným Ing. Milošem Němcem a 
označené jako pozemek p. č. 709/29, o výměře 114 m2, za cenu 1.300 Kč/m2, 
předem určenému zájemci, společnosti Dvojčata ČB, s. r. o., IČO: 05851297. 
 
6/2022 Žádost o snížení nájemného paní Stejskalová, IČO: 69017816 - 
Květinářství čp. 12 
 
Rada města: 
 
souhlasí 
se snížením nájemného dle smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 9. 1999 
paní Evě Stejskalové, IČO: 69017816, která je nájemce nebytových prostor v budově 
č. p. 12, nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod, květinářství, na částku 10.000 Kč 
měsíčně.  
 
7/2022 Smlouva o dílo - projektová dokumentace na opravu fasády č. p. 1 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace 
na opravu fasády budovy č. p. 1 s Ing. arch. Martinem Hájkem, IČO: 167 96 080. 
Návrh smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
 
8/2022 Rekonstrukce lesní cesty 
 
Rada města: 
 
I. vyhlašuje 
veřejnou zakázku "Rekonstrukce lesní cesty - město Český Brod". 
 
II. pověřuje 
odbor rozvoje nezbytným upřesněním zadání a zajištěním případných dodatečných 
informací k výše uvedené veřejné zakázce. 
 
III. jmenuje 
hodnotící komisi veřejné zakázky "Rekonstrukce lesní cesty - město Český Brod" ve 
složení: 
Členové: Bc. Jakub Nekolný, Ing. Šárka Jedličková, Ing. Jan Kopáček, Mgr. Hana 
Dočkalová, Ing. Lucie Tlamichová. 
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Náhradníci: Mgr. Tomáš Klinecký, Alena Jelínková, Lenka Farkasová, Ing. Rostislav 
Vodička. 
 
9/2022 Žádost o umístění reklamního billboardu na stěnu budovy rozestavěné 
polikliniky, Žižkova ulice, Český Brod 
 
Rada města: 
 
nesouhlasí 
se žádostí společnosti ÚVT Internet s. r. o. se sídlem Hrnčířská 383, 252 42 
Zdiměřice, IČO: 24288705, na umístění reklamního billboardu na boční stěně budovy 
bez č. p. - rozestavěné polikliniky v ulici Žižkova Český Brod. 
 
10/2022 Revokace usnesení č. 370/2021 ze dne 18. 8. 2021 - Obnova 
transformátoru v areálu ČOV Český Brod - Smlouva o dílo 
 
Rada města: 
 
I. ruší 
znění usnesení č. 370/2021 ze dne 18. 8. 2021, kterým rada města souhlasila s 
uzavřením smlouvy o dílo se společností 1. SčV, a.s. na obnovu transformátoru v 
areálu ČOV Český Brod.  
 
II. rozhoduje 
 o použití výjimky dle čl. 7. 2. a 7. 3. Směrnice města Český Brod o zadávání 
zakázek malého rozsahu. 
 
III. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností Trafoservis-Říha, s. r. o., Přehvozdí 54, 
281 63 Kostelec nad Černými Lesy, IČO: 28524454, na akci "Obnova transformátoru 
v trafostanici ČOV Český Brod - Liblice". Návrh smlouvy o dílo je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
 
IV. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
 
11/2022 Dohoda o narovnání  ke Sod č. 202100157-OR, zhotovitel CE-DA servis, 
s. r. o., "Liblice - dočasná objízdná trasa areálem SOŠ ČB-Liblice" 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
s uzavřením dohody o narovnání ke smlouvě o dílo č. 202100157-OR se 
zhotovitelem CE-DA servis s. r. o., IČO: 06184502. Předmětem dohody o narovnání 
jsou méněpráce. Návrh dohody o narovnání je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené dohody o narovnání. 
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12/2022 Smlouva o smlouvě budoucí, ČEZ přeložka, "Okružní křižovatka-ul. 
Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města" 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí číslo: Z_S14_12_8120083533 na realizaci 
přeložky distribučního zařízení se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, 
Teplická 874/8, Děčín. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o smlouvě 
budoucí. 
 
13/2022 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 202100365 o zřízení a provozování systému 
parkování MPLA v Českém Brodě 
 
Rada města: 
 
nesouhlasí 
s uzavřením dodatků č. 1 ke smlouvě č. 202100365 o zřízení a provozování systému 
pro placení parkovného prostřednictvím internetového platebního systému MPLA a 
dodatku č. 1 ke smlouvě č. 202100364 o zřízení a provozování centrálního systému, 
rezidentního modulu a enforcement aplikace pro kontrolu úhrady parkovného. 
 
14/2022 Přehled uzavřených smluv o zřízení věcného břemene za rok 2021 
 
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. 2017 za rok 2021. 
 
15/2022 Bezbariérové úpravy v pavilonu "F" v areálu nemocnice Český Brod - 
Smlouva o spolupráci v rámci projektu Euroklíč 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o spolupráci v rámci projektu Euroklíč s Národní radou osob se 
zdravotním postižením České Republiky, z. s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, 
IČO: 70856478. Návrh smlouvy o spolupráci je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o 
spolupráci. 
 
16/2022 Strategický plán města - nabídka partnerství 
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Rada města: 
 
souhlasí 
s Prohlášením o partnerství na projektu společnosti Agora: "Adaptace souboru 
existujících elektronických nástrojů pro participaci veřejnosti na strategickém 
plánování města Český Brod". 
 
17/2022 Odvolání a jmenování člena redakční rady ČBZ 
 
Rada města: 
 
I. odvolává 
Michaelu Vomáčkovou z pozice člena redakční rady Českobrodského zpravodaje. 
 
II. jmenuje 
Ing. Martinu Madejovou členkou redakční rady Českobrodského zpravodaje. 
 
 
18/2022 Souhlas s přijetím dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná 
opatření přijatá v rámci řešení krizové situace 
 
Rada města: 
 
souhlasí 
s přijetím dotace od Středočeského kraje na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná 
opatření přijatá v rámci řešení krizové situace. 
 
 

 
 
 
 
 

Jakub Nekolný 
starosta města 

 


