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Město Český Brod 
Zápis 

1. řádná schůze rady města, konané dne 
05. ledna 2022 v 17:00 hod. 

v místě: Sál v přízemí IC v čp.1 
 
Přítomni: Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Tomáš Klinecký, Ing. Milan Majer, Ing. Filip Ulík, Tomáš 
Charvát, Pavel Kvasnička 
 
Omluveni: Mgr. Pavel Janík, Ing. Šárka Jedličková - vedoucí finančního odboru 
 
Přítomni přizvaní: JUDr. Jana Marková - právnička města, Mgr. Hana Dočkalová - vedoucí 
odboru rozvoje, Ing. Aleš Kašpar - tajemník MěÚ 
 
Předsedající: Jakub Nekolný 
 
Zapsal: Pavlína Králová 
 
Příloha zápisu: Usnesení rady města č. 1/2022 - 18/2022 
 
Ověřovatelé zápisu: Tomáš Charvát 
 
Zahájení v 17:02 hod. – pan starosta Bc. Jakub Nekolný přivítal přítomné členy RM a ostatní 
hosty v novém roce a zahájil 1. řádnou schůzi RM, konstatoval, že je přítomno šest radních, 
Mgr. Janík se omluvil, tudíž je zasedání usnášeníschopné. 
Na programu k projednání je 20 bodů a informací. Poté předal slovo panu tajemníkovi, který 
též všechny přivítal a informoval, že dle rozhodnutí vlády mají nové platové výměry pouze 
ředitelé příspěvkových organizací, ostatním se měnit nebudou. 
Následně pan starosta otevřel diskuzi k navrženému programu jednání rady. 
Hlasování o programu (6/0/0). 
Ověřovatel dnešního zápisu: Tomáš Charvát. 
Hlasování o ověřovateli (6/0/0). 
Zapisovatelkou byla jmenována Pavlína Králová. 
 
Program pro - 1. řádná schůze rady města 
 
1. Vnitřní předpis - funkční příslušnost k projednání přestupků 
2. Rámcová smlouva na kancelářské a drogistické prostředky MěÚ Český Brod pro rok 2022 
3. ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory - Žádost o souhlas s přijetím daru 
4. ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory - Žádost o souhlas s přijetím daru 
5. Vyhlášení záměru - prodej části pozemku Klučovská ul. 
6. Žádost o snížení nájemného paní Stejskalová, IČO: 69017816 - Květinářství čp. 12 
7. Smlouva o dílo - projektová dokumentace na opravu fasády č. p. 1 
8. Rekonstrukce lesní cesty 
9. Žádost o umístění reklamního billboardu na stěnu budovy rozestavěné polikliniky, Žižkova 
ulice, Český Brod 
10. Revokace usnesení č. 370/2021 ze dne 18. 8. 2021 - Obnova transformátoru v arealu 
ČOV Český Brod - Smlouva o dílo 
11. Dohoda o narovnání ke Sod č. 202100157-OR, zhotovitel CE-DA servis, s. r. o., "Liblice - 
dočasná objízdná trasa areálem SOŠ ČB-Liblice" 
12. Smlouva o smlouvě budoucí, ČEZ přeložka, "Okružní křižovatka-ul. Jana Kouly, 
Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města" 
13. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 202100365 o zřízení a provozování systému parkování 
MPLA v Českém Brodě 
14. Přehled uzavřených smluv o zřízení věcného břemene za rok 2021 
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15. Bezbariérové úpravy v pavilonu "F" v areálu nemocnice Český Brod - Smlouva o 
spolupráci v rámci projektu Euroklíč 
16. Strategický plán města - nabídka partnerství 
17. Odvolání a jmenování člena redakční rady ČBZ 
18. Souhlas s přijetím dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v 
rámci řešení krizové situace 
19.  Informace - Zápis z jednání komise pro školství ze dne 23. 11. 2021 
20.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města a další informace 
 
1. Vnitřní předpis - funkční příslušnost k projednání přestupků 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Předkládáme aktualizaci vnitřního předpisu upravujícího rozdělení funkční příslušnosti k 
projednání přestupků v rámci městského úřadu, ze kterého jsou vypuštěny neaktuální části 
(zprávy ke zbrojním průkazům a roční statistika, které se již neprovádí). 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
Bc. Nekolný předal slovo tajemníkovi MěÚ Ing. Kašparovi, který shrnul informace dle 
důvodové zprávy a doplnil, že se jedná o procesní záležitost. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
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. 1/2022 
Rada města 
 
I.      schvaluje 
 
   Vnitřní předpis rady města k zabezpečení výkonu přestupkové agendy s účinností od 1. 2. 
2022, který je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
2. Rámcová smlouva na kancelářské a drogistické prostředky MěÚ Český Brod pro rok 
2022 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Odbor vnitřních věcí každoročně využívá na část pořizovaných kancelářských a 
drogistických potřeb, které jsou nakupovány pravidelně rámcovou smlouvu. Poptávkového 
řízení se tentokrát zúčastnily tři firmy, osloveno bylo třináct firem. Nejnižší nabídku podal 
Martin Šimák, IČO 76510433, se sídlem tř. Edvarda Beneše 1797/1b, Hradec Králové, 500 
12. 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Souhlasit s uzavřením smlouvy. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Hrazeno z kapitoly vedoucí odboru vnitřních věcí. 
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4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Ano. 
  
Bc. Nekolný předal slovo tajemníkovi MěÚ Ing. Kašparovi, který shrnul informace dle 
důvodové zprávy. Dodal, že bylo osloveno 13 společností, nabídku zaslaly 3 společnosti. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
-Ing. Majer sdělil, že by v informacích mělo být uvedeno všech 13 společností. 
-Mgr. Klinecký souhlasil s Ing. Majerem. 
-Ing. Kašpar se dotázal, zda se doplní do usnesení nebo stačí zaslat e-mailem. 
-Ing. Majer dodal, že e-mailem stačí. 
 
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. 2/2022 
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. ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory - Žádost o souhlas s přijetím daru 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Příspěvková organizace žádá o souhlas s přijetím daru nad 40 000,- Kč, dle žádosti uvedené 
v příloze. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nejsou. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Není. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný navrhl sloučit diskuzi k bodům č. 3 a 4. Jedná se o stejnou záležitost. Dále 
shrnul informace dle důvodových zpráv a omluvil Ing. Hovorkovou za pozdější zpracování 
bodů, informace dostala na poslední chvíli. 
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Následně byla otevřena diskuze. 
 
-Mgr. Klinecký požádal, že by chtěl, aby dárci byli doplněni do jednotlivých usnesení. 
-JUDr. Marková doplnila, že smlouvy o přijetí daru neuzavírá přímo město, ale příspěvková 
organizace. 
-Bc. Nekolný dodal, že s doplněním problém nemá. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém doplněném 
návrhu usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 3/2022 
Rada města 
 
I.      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. ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory - Žádost o souhlas s přijetím daru 
 
 Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Příspěvková organizace žádá o souhlas s přijetím daru nad 40 000,- Kč, dle žádosti uvedené 
v příloze 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme. 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nejsou. 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Není. 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Diskuze je spojená s bodem č. 3. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém doplněném 
návrhu usnesení. 
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 4/2022 
Rada města 
 
I.      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.   
  
5. Vyhlášení záměru - prodej části pozemku Klučovská ul. 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
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Odboru rozvoje byla doručena žádost o narovnání vlastnických vztahů u pozemku kolem 2 
nových bytových domů v ulici Klučovská. Vlastníkem pozemku č. 722/2 je společnost 
Dvojčata ČB, s. r. o., IČO: 05851297, zastoupena jednatelem Ing. Kosíkem. Při zaměření 
pozemku bylo zjištěno, že plot netvoří hranici pozemku. Vlastník pozemku má zájem tento 
stav narovnat. 
Nabízí následující: 
1) směna - na základě geodetického zaměření nabízejí směnu části pozemku č. 722/1 o 
výměře 6 m2 (pozemek ve vlastnictví města Český Brod) za část pozemku KN p. č. 722/6 o 
výměře 23 m2. Část pozemku č. 722/6 se nachází před pozemkem č. 722/2, pozemek č. 
722/1 tvoří pozemek parkoviště. Směnu pozemků projednalo zastupitelstvo města na jednání 
dne 1. 12. 2021 a souhlasilo s uzavřením Smlouvy směnné. 
2) odkup části pozemku č. 709/5 o výměře cca 113 m2 od města Český Brod. Tato část 
pozemku se nachází v zadní části areálu. Celý areál byl zaplocen předchozím majitelem. 
 
Nyní předkládáme část 2) odkup části pozemku od města Český Brod.   
Jedná se o část pozemku v zadní části areálu a to KN p. č. 709/5 oddělenou geometrickým 
plánem č. 2336- 91/2021 vyhotoveného Ing. Milošem Němcem a označena jako pozemek č. 
709/29 o výměře 114 m2. 
Město Český Brod nechalo zpracovat znalecký posudek na dotčenou část pozemku, cena 
obvyklá dle znaleckého posudku je ve výši 54.610 Kč za 114 m2, tj. 479 Kč/m2. Cena dle 
cenového předpisu 36.550 Kč 
Ing. Kosík nabízí kupní cenu ve výši 1.300 Kč/m2. 
Necháváme radě města na zvážení výše kupní ceny za část pozemku v zadní části areálu. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje vyhlásit záměr prodej části pozemku. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Kupní cena bude příjmem do rozpočtu města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Jedná se o narovnání vlastnických vztahů. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy. Dodala, že do usnesení se doplní nabízená částka, která činí 1.300 
Kč/m2. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
-Ing. Majer si ověřil výslednou prodejní cenu za 114 m2, dotázal se, zda není třeba uvést do 
usnesení celková cena. 
-Mgr. Dočkalová odsouhlasila celkové cenu a dodala, že do usnesení uvedeme cenu za m2. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém doplněném 
návrhu usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 5/2022 
Rada města 
 
I.      vyhlašuje záměr 
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   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. Žádost o snížení nájemného paní Stejskalová, IČO: 69017816 - Květinářství čp. 12 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Dne 29. 11. 2021 byla na podatelnu doručena žádost s č. j. MUCB 67179/2021. Jedná se o 
žádost paní Stejskalové, IČO: 69017816, která je nájemce nebytových prostor v budově č. p. 
12, nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod - Květinářství. Paní Stejskalová žádá RM o snížení 
nájemného v důsledku covidové situace v republice, viz přiložená žádost, na částku 
nepřevyšující 10.000 Kč měsíčně. V současné době za výše uvedené nebytové prostory o 
velikosti 70 m2, činí nájemné 17.722,92 Kč měsíčně tj. 212.675 Kč ročně, bez energií. 
Paní Stejskalová již RM žádala o snížení nájemného v první vlně covidu a bylo jí na tři 
měsíce sníženo nájemné o 30 %, a to od dubna 2020 do června 2020. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výnos z nájemného je příjmem na hospodářském středisku Bytové hospodářství. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy, doplnila, že nájemkyně žádá o snížení nájemného ve výši do 10.000 
Kč. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
-Ing. Majer se dotázal, zda máme přehled, jak se u nás pohybují nájmy nebytových prostor. 
Zda je reálně možné získat za tyto prostory vyšší částku. 
-Radní Kvasnička se zeptal, zda když prostor uvolníme, jestli je šance, že se obsadí někým 
dalším. 
-Mgr. Dočkalová odpověděla, že na náměstí je problém, jsou zde delší dobu neobsazené 
nebytové prostory, takže spíše ne. 
-Bc. Nekolný dodal, že by žádosti vyhověl. Prostor by se nyní jinak nevyužil a byla by třeba 
rekonstrukce. 
-Ing. Ulík se ptal, zda má smlouvu na dobu určitou? 
-Mgr. Dočkalová odpověděla, že smlouva je na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní 
lhůtou. Dále dodala, že dříve byl boj o nájmy nebytových prostor na náměstí, nyní kvůli 
covidu a rostoucí inflaci zájem opadá. 
-Bc. Nekolný navrhl hlasovat o souhlasu snížení nájemného. 
 
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. 6/2022 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
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   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. Smlouva o dílo - projektová dokumentace na opravu fasády č. p. 1 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Ministerstvo kultury poskytuje finanční prostředky z programu Regenerace městských 
památkových rezervací (MPR) a Městských památkových zón (MPZ) ČR. 
K žádosti o dotaci je mimo jiné nutné doložit projektovou dokumentaci stavebních prací ve 
stupni DSP. 
V přímém poptávkovém řízení byly osloveni dva subjekty, které disponují zkušenostmi MK 
na projektování staveb pod památkovou ochranou s žádostí o zaslání cenové nabídky 
zhotovení projektové dokumentace k opravě fasády budovy č. p. 1.  
Společnost STAMER s. r. o., IČO: 07820551 - nabídková cena 445.000,- bez DPH. 
Společnost Ing. arch. Martin Hájek, IČO: 16796080 - nabídková cena 258.000,- bez DPH. 
Na základě nabízené ceny byl vybrán Ing. arch. Martin Hájek. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje souhlasit s uzavřením smlouvy o dílo. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Projektová dokumentace bude hrazena z rozpočtu města z projektových dokumentací. Na 
realizaci stavebních prací bude zažádáno o dotaci z rozpočtu Ministerstva kultury ČR ve výši 
50% uznatelných nákladů bez DPH. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Klíčová oblast: Cestovní ruch a památky  Podoblast: Nabídka pro návštěvníky a památky ve 
městě Specifický cíl: Regenerovat MPZ Český Brod a Štolmíř jako urbanistické celky   7.2.7 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy, dodala, že se zvažují opravy i ve 2. patře budovy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
-Ing. Majer upozornil, že ve hře jsou tři firmy, ale v materiálech jsou uvedeny jen firmy dvě. 
-Mgr. Dočkalová odpověděla, že třetí firma bude do materiálů doplněna. 
-Ing. Ulík se ptal, zda je v zadání projektové dokumentace i zpracování historické nástěnky. 
-Mgr. Dočkalová odpověděla, že nikoli, ale vše bude v průběhu dořešeno. 
 
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. 7/2022 
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 
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   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
  
8. Rekonstrukce lesní cesty 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dotační výzvu na lesnickou infrastrukturu v rámci 
operačního programu Rozvoje venkova. V našem lesním majetku je nyní v současné době 
velmi vytížená a také nevyhovující lesní cesta "Cesta Lásky". V její blízkosti se během 
minulých dvou let velmi výrazně těžilo a ještě v budoucnu bude. Do současnosti probíhaly 
každý rok dílčí opravy ve vlastní režii, které cestu udržely v provozuschopném stavu, ale tato 
rekonstrukce by byla již značně zapotřebí.  
Město Český Brod podalo žádost o dotaci, která byla zařazena mezi "doporučené" projekty k 
financování. Nyní je třeba do 22. 2. 2022 doložit povinné přílohy k doporučeným žádostem. 
Jednou z hlavních příloh je podepsaná smlouva s vybraným dodavatelem. Je tedy potřeba 
realizovat VZ na výběr dodavatele akce "Rekonstrukce lesní cesty - město Český Brod". 
Smlouva o poskytnutí dotace bude se SZIF podepsána až po kontrole všech předložených 
povinných příloh poskytovateli dotace, tak jako u minulých žádostí podpořených z tohoto 
dotačního titulu. 
Celkové předpokládané uznatelné náklady činí 4.587.693 Kč bez DPH, dotace činí 90 % z 
této částky. 
Předpokládaná realizace je rok 2022. 
Realizace projektu je do 2 let od podpisu Dohody se SZIF. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje realizaci projektu. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Dotace činí 90 % z uznatelných nákladů. 
Předpokládané uznatelné náklady činí 4.587.693 Kč bez DPH. 
Dotace je 4.128.923 Kč bez DPH. 
Spoluúčast bude hrazena z rozpočtu městských lesů. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy, doplnila, že se jedná o akci městských lesů, které na ni již získali 
dotaci. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
-Radní Kvasnička chtěl upřesnit, o jakou cestu se jedná, poté se přimluvil za rekonstrukci, 
sdělil, že jinak je stezka nepoužitelná. 
-Ing. Majer se dotázal, zda se pracemi nenaruší jiná cesta. Dále dodal, že časem by se měla 
řešit cesta, která je zničena od budování nového vodojemu. 
-Mgr. Klinecký uvedl, že se musí prověřit, zda je u smlouvy na vybudování vodojemu 
uvedeno, jestli mají uvést do původního stavu. 
-Bc. Nekolný dodal, že na stejný dotační titul budeme žádat za rok – lze tím řešit opravu 
cesty po vybudování vodojemu. 
-Mgr. Klinecký by uvítal přiřazení projektové dokumentace, projektů a investičních akcí v 
seznamu na RM a ZM, aby se vše odsouhlasilo. 
ÚKOL: prověřit úpravu cesty, zda bude uvedena do původního stavu (vodojem), pokud ne, 
přihlásit se o dotaci. 
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-Radní Kvasnička dodal, že cesta je opravdu v hrozném stavu, který se ještě zhorší. 
-Mgr. Klinecký se dotázal, zda by šel udělat dodatek na vícepráce (vodojem). 
-Bc. Nekolný odvětil, že by řešil přes dotaci. 
 
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. 8/2022 
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. 
Náhradníci: Mgr. Tomáš Klinecký, Alena Jelínková, Lenka Farkasová, Ing. Rostislav 
Vodička. 
  
9. Žádost o umístění reklamního billboardu na stěnu budovy rozestavěné polikniniky, 
Žižkova ulice, Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Společnost ÚVT Internet s. r. o. se sídlem Hrnčířská 383, 252 42 Zdiměřice, IČO: 24288705, 
zaslala žádost s číslem jednacím MUCB 62396/2021. Jedná se o žádost o umístění 
reklamního billboardu na boční stěnu budovy v areálu nemocnice Český Brod, rozestavěná 
poliklinika. Rozměr billboardu je 5,1 m x 2,4 m a bude jako plachta v rámu ukotven do stěny 
budovy. Společnost nabízí za roční pronájem plochy za umístění billboardu 12.000 Kč bez 
DPH tj. 14.520 Kč vč. DPH. Dobu trvání nájmu společnost neuvádí.  
 
2) Návrh odboru na řešení 
V případě souhlasu RM navrhujeme dobu trvání 1 rok. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výnos z případného pronájmu je příjmem na hospodářském středisku Bytové hospodářství. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuze. 
-Ing. Ulík se vyjádřil, že podporuje nesouhlas. 
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-Mgr. Klinecký se dotázal, zda by bylo možné zakrýt rozestavený objekt plachtou. Také 
vyjádřil podporu nesouhlasu. 
-Ing. Ulík dodal, že by plochu využil jinak. 
-Ing. Majer sdělil, že s firmou jedná o reklamě na jeho nemovitosti, proto nebude hlasovat. 
-Bc. Nekolný navrhl hlasovat o nesouhlasu umístění reklamního billboardu. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 9/2022 
Rada města 
 
I.      nesouhlasí 
 
   se žádostí společnosti ÚVT Internet s. r. o. se sídlem Hrčnířská 383, 252 42 Zdiměřice, 
IČO: 24288705, na umístění reklamního billboradu na boční stěně budovy bez č. p. - 
rozestavěné polikliniky v ulici Žižkova Český Brod. 
  
10. Revokace usnesení č. 370/2021 ze dne 18. 8. 2021 - Obnova transformátoru v 
arealu ČOV Český Brod - Smlouva o dílo 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod dne 24. 8. 2021 uzavřelo Smlouvu o dílo s provozovatelem VH majetku, 
firmou 1.SčV, a. s. na "Obnovu transformátoru v areálu ČOV Český Brod - Liblice" z důvodu 
jeho havarijního stavu. S ohledem na komplikované zařízení, zjištění provozovatele, firmy 
1.SčV, a. s., že jejich dodavatel nezaručí dodání komponentů termínově ani cenově, viz. 
dopis 1. SčV, a. s., tak uzavřená Smlouva o dílo č. 202100306/OR ze dne 27. 8. 2021 
pozbyla platnosti. (Cena SoD s 1. SčV, a. s. 356.000,- Kč bez DPH). 
 
Zástupci města Český Brod vstoupili v jednání s firmou Trafoservis-Říha, s. r. o., Přehvozdí 
54, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy, IČO: 28524454, pro vyřešení dané situace a nutnosti 
obnovy transformátoru a bylo dohodnuto, že bude dána ke schválení Smlouva o dílo s touto 
firmou dle uvedeného předmětu díla, termínů, ceny díla a dalších bodů uvedených v SoD. 
Součástí nové ceny díla je i demontáž stávajícího transformátoru a montáž a dodávka 
nového transformátoru s vyšším výkonem, jako příprava pro budoucí intenzifikaci ČOV. Vše 
je přílohou tohoto materiálu pro jednání RM.   
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje uzavření Smlouvy o dílo. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Úhrada částky 540.000,- Kč bez DPH bude z vodohospodářského fondu.  
Zároveň byla tato událost nahlášena na pojišťovnu k posouzení úhrady v rámci pojišťovací 
smlouvy města Český Brod.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuze. 
-Bc. Nekolný se zeptal, zda jsou cenově stejné podmínky. 
-Mgr. Dočkalová odpověděla, že nyní nabídka zdraží. 
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-Ing. Majer dodal, že dodavatel nebyl schopný dostavět, jelikož se materiál neskutečně 
zdražil. 
-Mgr. Klinecký upozornil na možný střed zájmů, nová firma má nájem v pivovaru. 
-Radní Kvasnička sdělil, že je firma sponzoruje, také se může jednat o možný střet zájmů. 
-JUDr. Marková dodala, že hlasovat mohou, stačí, když možný střet zájmu ohlásí. 
 
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. 10/2022 
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. Dohoda o narovnání ke Sod č. 202100157-OR, zhotovitel CE-DA servis, s. r. o., 
"Liblice - dočasná objízdná trasa areálem SOŠ ČB-Liblice" 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Odbor rozvoje při smluvním zajištění investiční akce "Liblice - dočasná objízdná trasa 
areálem SOŠ ČB-Liblice" předpokládal, že nově vybudovaná objízdná trasa tvořená 
asfaltovým recyklátem, bude dle dohody mezi smluvními stranami po ukončení akce 
rekonstrukce ulice K Vysílači odstraněna. Po dohodě s ředitelkou SOŠ bylo dohodnuto, že 
vybudovaná objízdná trasa v areálu SOŠ zůstane. Dohoda o narovnání je uzavírána z 
důvodu, že smlouva na dočasnou objízdnou trasu je ukončena a částka za její likvidaci 
nebude fakturována. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení - zamítnutí) 
OR doporučuje RM uzavřít dohodu o narovnání ke SoD číslo 202100157. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Částka 49.452,70 Kč, vč. DPH nebude fakturována. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 3.1.9. Zajistit průběžnou údržbu a opravu související dopravní infrastruktury. 
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5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Veřejná zakázka malého rozsahu je v souladu se směrnicí města Český Brod o zadávání 
zakázek malého rozsahu. 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
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. 11/2022 
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. 
  
12. Smlouva o smlouvě budoucí, ČEZ přeložka, "Okružní křižovatka-ul. Jana Kouly, 
Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města" 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod připravuje dokumentaci pro společné povolení (DUSP) na úpravu 
stávající křižovatky ulic J. Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města. Křižovatka 
bude přestavěna na kruhový objezd. V rámci přestavby je potřeba provést přeložku 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie od společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. Smlouva o smlouvě budoucí čislo: Z_S14_12_8120083533 je v příloze tohoto materiálu.   
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme souhlasit s podepsáním smlouvy. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Předběžný odhad činí 1 060 000,00 Kč. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
-Radní Kvasnička dodal, že už by neprotahoval schválení smlouvy, jinak bude cena ještě 
vyšší než nyní. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
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s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 12/2022 
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. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 202100365 o zřízení a provozování systému parkování 
MPLA v Českém Brodě 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
 
rada města rozhodla usnesením č. 463/2021 o uzavření následujících smluv  
  -  o zřízení a provozování centrálního systému, rezidentního modulu a enforcement 
aplikace pro kontrolu úhrady parkovného, 
  -  o zřízení a provozování systému pro placení parkovného prostřednictvím internetového 
platebního systému MPLA, 
  -  o zřízení a provozování městského webového parkovacího portálu. 
 
na základě jednání pracovní skupiny byla dále požadována následující služba, která je 
předmětem navrhovaného dodatku č. 1  
zpřístupnění pro uživatele místních komunikací nebo jejich úseků ve městě Český Brod, 
které lze v souladu s § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona o pozemních komunikacích, užít k 
stání silničního motorového vozidla pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými 
předpisy, dle nařízení města Český Brod, v platném znění, platební systém umožňující 
placení parkovného: 
- a dle § 23 odst. 1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích prostřednictvím 
internetového obchodu (dále jen „Web-shop MPLA“),  
a že jejich prostřednictvím bude po dobu trvání této smlouvy realizovat platební styk pro 
odběratele, a to včetně zúčtování plateb přijatých od uživatele (dále jen „Systém“),  viz návrh 
dodatku č. 1 
před jednáním rady rady, v pondělí 3. 1. 2022 byla doručena následující nabídka, která je 
obsažena v návrhu dvou dokumentů - dodatek č. 1 doplnění a dodatek č. 1 CIS rezidentní 
systém 
Cenová nabídka  
 
Rozšíření funkcionalit webshopu a rezidentního modulu MPLA  

On-street modul  Popis funkcionality  Jednorázový poplatek 
(implementace)  

Rezidentní modul   
- Přidání polí pro zadání ID a 
adresy nemovitosti  

20 000 Kč  

a  
Web-shop  

Termín implementace = leden 2021  

Web-shop  Modul pro výpočet ceny za n-
tou RZ. Funkce bude 

15 000 Kč  
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zakotvena v ceníku a systém 
bude cenu počítat vždy při 
schválení žádosti (eliminuje 
se tedy možnost uživatelské 
chyby při objednávce).  
Termín implementace = 
leden 2021  

Rezidentní modul  Full-textové vyhledávání v nově 
přidaných volitelných polích (pro ID a 
adresu).  

Jde v podstatě o komfortní funkci, ale velmi 
užitečnou).  
Termín implementace = leden-únor 2021  

15 000 Kč  

 
předkládám radě k uvážení a rozhodnutí, zda tuto nabídku přijmout a uzavřít  
dodatek č. 1 doplnění MPLA  a  
dodatek č. 1 CIS rezidentní systém 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Nabídka byla zaslána Ing. Pohůnkovi, p. Horovi a Ing. Kašparovi, doporučují uzavření 
dodatku. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Hrazeno bude z OHČ. 
 
Odměna dodavatele bude tvořena jednorázovým implementačním poplatkem ve výši 7.500 
Kč bez DPH za Web-shop MPLA, a dále měsíčním poplatkem ve výši 1.250 Kč bez DPH za 
Web-shop MPLA.o Z parkovného vybraného skrze systém dále hradí odběratel dodavateli 
transakční poplatky maximálně 3% v případě platební karty VISA, MasterCard a 3% v 
případě palivových karet.  
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy. Dodala, že systém bude fungovat přes webový portál, kde si lidé 
budou zadávat žádost o parkovací karty z domova. Zatím se žádosti o karty zadávají přes 
úřad. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
-Ing. Kašpar sdělil, že po schůzce, která proběhla, poslali nabídku dle našich požadavků a je 
třeba upravit systém. 
-Radní Kvasnička dodal, že je to nyní nekomfortní situace pro město, nelíbí se mu jednání 
společnosti a sdělil, že nebude hlasovat. Dále se zeptal, zda je šance otevřít další jednání, 
že by se rád osobně zúčastnil. 
-Ing. Kašpar souhlasil, doplnil, že je to správná cesta. 
-Radní Kvasnička vyslovil protinávrh a to, aby se hlasovalo, že rada města nesouhlasí s 
uzavřením dodatku ke smlouvě o zřízení a provozování systému parkování MPLA v Českém 
Brodě. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém protinávrhu 
znění usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
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                                                                                                 Usnesení č. 13/2022 
Rada města 
 
I.      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. Přehled uzavřených smluv o zřízení věcného břemene za rok 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě usnesení č. 46/2017 ze dne 8. 2. 2017 o svěření pravomoci k uzavírání smluv o 
zřízení věcného břemene předkládáme radě města přehled uzavřených smluv o zřízení 
věcného břemene za rok 2021. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný shrnul informace dle důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém protinávrhu znění 
usnesení. 
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 14/2022 
Rada města 
 
I.      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. Bezbariérové úpravy v pavilonu "F" v areálu nemocnice Český Brod - Smlouva o 
spolupráci v rámci projektu Euroklíč 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod v roce 2021 realizovalo "Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice 
Český Brod". V rámci možnosti spolupráce s Národní radou osob se zdravotním postižením 
České republiky, z. s. byl podepsán Příslib o poskytnutí 1 ks Eurozámku pro bezbariérové 
WC v 1. patře spolu s 10 ks Euroklíčů. Eurozámek a Euroklíče jsou univerzální klíče 
používané po celé Evropě u bezbariérových prostor. Nyní byla zaslána Smlouva o 
spolupráci, kterou předkládáme k odsouhlasení. Je přílohou materiálu RM.  
 
Obdobné znění Smlouvy o spolupráci bylo odsouhlaseno Usnesením RM č. 574/2021 ze dne 
15. 12. 2021  pro 1 ks Eurozámku a 15 ks Euroklíčů pro bezbariérové WC v pavilonu E 
nemocnice Český Brod. 
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2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje odsouhlasení podpisu výše uvedené Smlouvy o spolupráci 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Žádné 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy. Poznamenala, že na minulé radě se řešilo to samé pro pavilon „E“. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém protinávrhu znění 
usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 15/2022 
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. Strategický plán města - nabídka partnerství 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V letošním roce bychom měli mimo řady dalších úkolů zvládnout formulaci nového 
strategického plánu. Rozhodně by bylo vhodné na tom spolupracovat s odborníky. Když se s 
naším týmem loučila PR manažerka a koordinátorka MA 21 Petra Ištvániková, byli jsme 
společně na konferenci společnosti Agora. Petra prezentovala dobrou praxi startu 
participativního rozpočtování v Českém Brodě a já tam "rozhodil sítě". Těsně před svátky se 
ozval Vojtěch Černý, zda bychom neměli zájem o účast na níže osvětleném grantu. Mezi 
klady dlouhodobé spolupráce s Agorou lze uvést pravidelná šetření spokojenosti obyvatel s 
jednotlivými oblastmi života (oblasti jsou v maximální míře provázané s klíčovými oblastmi 
dosavadního strategického plánu - jde tedy o jedno z našich validních hodnocení SP). Další 
již zmíněný úspěšný společný projekt je nesporně úvod participativního rozpočtování, který 
se díky spolupráci s Agorou a trpělivosti i energii kolegyně Ištvánikové taky povedl. 
Velmi stručně řečeno: Nový strategický plán potřebujeme a bez spolupráce s odborníky k 
němu dospějeme obtížně, pokud vůbec. Jestliže Agora uspěje s grantem, mohlo by to 
znamenat významné zjednodušení naší práce a další vtažení veřejnosti do komunikace o 
rozvoji města. Pokud s grantem neuspějeme, pokračovali bychom v dále naznačené 
minimalistické variantě. Dlouhodobé datové sady o aktivitách města s možnostmi 
hodnotných analytických podkladů mají o našem městě jen dvě externí společnosti. Agora a 
Benchmarkingová iniciativa. 
Podle mého názoru by bylo vhodné je do práce nad novou strategií města zapojit. 
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2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný předal slovo tajemníkovi MěÚ Ing. Kašparovi, který shrnul informace dle 
důvodové zprávy. Doplnil, že původní plán již potřeboval aktualizaci a společnost Agora CE, 
o.p.s. nám nabídla partnerství v pilotním rozpočtu, kdy by posléze přes participativní 
rozpočet byla zapojena veřejnost. Pokud vyslovíme souhlas, společnost Agora podá žádost. 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
-Radní Kvasnička se zeptal, zda, když se jedná o záležitost města, bude zavedena aktivita 
do LN (Lotus Notes), aby byla přístupná a šla případně propojit jednotlivými body. 
-Ing. Kašpar odpověděl, že se jedná o interní data, jak prezentovat činnost na webu a nový 
strategický plán bude v LN i v Ginisu. Finančně odhaduje náklady v rozmezí 300 – 500 tisíc 
Kč. 
-Bc. Nekolný dodal, že pokud by vyšla dotace, můžeme využít vyšší částku. 
-Ing. Kašpar dodal, že pro zájemce by zástupce společnosti Agora přijel na konci ledna 
udělat prezentaci. 
-Radní Kvasnička se zeptal, zda má společnost kladně reference. 
-Bc. Nekolný odpověděl, že společnost jich má opravdu hodně. 
-Ing. Majer se zeptal, co se stane, pokud nevyjde grant, zda se jako město k něčemu 
zavazujeme. 
-Ing. Kašpar odpověděl, že ne. 
-Radní Charvát doplnil, že nikoliv, jedná se pouze o příslib. 
-Ing. Kašpar sdělil, že peníze na plán vynaložíme stejně, i když grant nevyjde. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém protinávrhu 
znění usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 16/2022 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s Prohlášením o partnerství na projektu společnosti Agora: "Adaptace souboru existujících 
elektronických nástrojů pro participaci veřejnosti na strategickém plánování města Český 
Brod". 
 
17. Odvolání a jmenování člena redakční rady ČBZ 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Vzhledem k ukončení DPP s paní Michaelou Vomáčkovou ke dni 31. 12. 2021 došlo i k 
jejímu odstoupení z funkce členky redakční rady Českobrodského zpravodaje. V návaznosti 
na to je radě města navržena na obsazení uvolněné pozice Ing. Martina Madejová. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Schválit návrh usnesení.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
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4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
STRATEGIE KLÍČOVÝCH OBLASTÍ ROZVOJE MĚSTA: KO9: Řízení rozvoje, správa města 
a spolupráce, 9.2 Informovanost a propagace.   
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není předmětem předloženého bodu. 
  
Bc. Nekolný předal slovo tajemníkovi MěÚ Ing. Kašparovi, který shrnul informace dle 
důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 17/2022 
Rada města 
 
I.      odvolává 
 
   Michaelu Vomáčkovou z pozice člena redakční rady Českobrodského zpravodaje. 
  
II.      jmenuje 
 
   Ing. Martinu Madejovou členkou redakční rady Českobrodského zpravodaje. 
  
18. Souhlas s přijetím dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá 
v rámci řešení krizové situace 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V souvislosti s aktuální situací a náklady, které město nutně vynaložilo na základě 
vyhlášeného krizového stavu, došlo k získání dotace od Středočeského kraje. Radě města je 
předložena ke schválení smlouva o poskytnutí této. Smlouva je přílohou materiálu. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Částka dotace činí 55.558 Kč. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný předal slovo tajemníkovi MěÚ Ing. Kašparovi, který shrnul informace dle 
důvodové zprávy. Doplnil, že se jedná o pokrytí nákladů na dezinfekci a smlouva byla 
podepsána až v prosinci. 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém protinávrhu znění 
usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 18/2022 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 



 

 19 

   s přijetím dotace od Středočeského kraje na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření 
přijatá v rámci řešení krizové situace. 
  
19. Zápis z jednání komise pro školství ze dne 23. 11. 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Předkládáme radě města zápis z 3. jednání komise pro školství ze dne 23. 11. 2021. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný předal slovo radnímu Tomáši Charvátovi, který shrnul informace dle důvodové 
zprávy, dodal, že komise dala následující doporučení: 
1. Komise doporučuje s ohledem na reálné kapacitní možnosti škol neuzavírat smlouvu 
o školní docházce tamních dětí se všemi obcemi.  
2. Skokové navýšení příspěvku na žáka jiných obcí. 
3. Ředitelé škol by měli prověřit, zda by byl možný přechod na školskou právnickou 
osobu pro ně vhodný. Obě základní školy v Českém Brodě by tak měly stejnou právní formu.  
Bc. Nekolný doplnil k doporučení: 
č. 1, že situace reálně hrozí, bylo již avizováno starostům dotčených obcí, které jsou dál od 
Českého Brodu, dle předpokladů odchodů dětí z MŠ do ZŠ. 
č. 2, že již ke skokovému navýšení došlo. 
č. 3, že bylo diskutováno s JUDr. Markovou, zda je změna výhodná pro ZŠ i pro město, 
přijdeme o příjmy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
-Ing. Ulík se dotázal, zda se situace týká i středních škol. 
-Bc. Nekolný odpověděl, že ne, pouze ZŠ. 
-Ing. Majer dodal, že mu dle zápisu nesedí čísla, chtěl by mít k dispozici kalkulaci k výpočtu. 
-Bc. Nekolný dodal, že nemáme položková čísla rozpočtu, dále, že dotace na 1 žáka je 800 
tis. Kč ročně. Svazková škola by měla mít 13 tříd v Českém Brodě a 14 tříd v Doubravčičích. 
Dále upozornil na další vedlejší náklady a dodal, aby se řešilo, až bude hotový položkový 
rozpočet města. 
-Mgr. Klinecký poznamenal, že celkové náklady jsou důležité v jednáních s bankami, obce 
chtějí znát skutečné náklady svazkové školy. Celkové náklady na 1 žáka z okolních obcí 
budou 1.100 000 Kč, obce budou platit celkovou kapacitu. 
-Ing. Majer se dotázal, kdy bude zpracována demografická studie. 
-Bc. Nekolný odpověděl, že do 31: 1: 2022 pro zájmové území, ale i pro Český Brod. 
-Radní Kvasnička se podivil nad výší příspěvku okolních obcí, dodal, že je většinou vyšší než 
jejich rozpočet. 
-Bc. Nekolný poznamenal, že je to jejich povinnost, jedná se vlastně o rezervaci místa ve 
svazkové škole. 
-Mgr. Klinecký dodal, že jednání s některými obcemi je problémové a může se stát, že se 
svazková škola nepostaví. 
-Bc. Nekolný doplnil, že pokud nebudeme mít peníze od obcí, tak školu nepostavíme a 
vznikne problém. 
-Mgr. Klinecký uzavřel diskuzi s dovětkem, že čísla jsou pro příští rok hrozná, je moc dětí a 
může se stát, že se přijmou pouze děti z Českého Brodu. 
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20. Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města a další informace 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Obvyklou součástí programu jednání orgánů města je bod: kontrola plnění usnesení rady 
(zastupitelstva) města. Na jednání RM 16. 1. 2019 bylo dohodnuto, že součástí programu 
bude také bod kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města. Bod bude opětovně zařazen 
jako poslední na pořadu jednání rady. 
Úkoly jsou zadávány vždy po jednání rady města a všichni radní mají do těchto úkolů přístup 
jako zúčastněné osoby přes filtr DZR. Zobrazit lze také úkoly po termínu, úkoly lze zobrazit 
dle zadávající i odpovědné osoby.   
Kontrola plnění usnesení může probíhat průběžně vždy na dalším jednání, popřípadě přes 
jedno jednání rady (měsíčně), či formou souborných zpráv za určité období, například 1/4 
roku. Předkladatel navrhuje vhodný model kontroly přijatých usnesení projednat na jednání 
rady.  
Přehled usnesení přijatých na jednání rady města v DZR, vyhledat příslušné jednání rady, 
záložka usnesení.  
Je vhodné projít úkoly zadané v uplynulých měsících postupně tak, aby rada zaujala 
stanovisko k jejich dosavadnímu plnění či výsledkům a rozhodla o dalším postupu.  
Rovněž je nutné při zadání úkolu dbát na přesné znění úkolu, požadovaný výstup a termín a 
při řešení úkolu jasně formulovat stanovisko rady města. Z tohoto důvodu se mi jeví 
usnesení rady jako nejlepší způsob, aby nedocházelo k nedorozuměním a nejasnostem 
ohledně postoje rady k výstupům z úkolů.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Bez návrhu na usnesení. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Není relevantní. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Není relevantní. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní. 
  
Bc. Nekolný předal slovo Mgr. Klineckému, který sdělil, že na úkolech, které byly zadány v 
minulých jednáních, se pracuje. Doplnil, že se mu ještě nepodařilo spojit s vedením 
Podlipanského muzea, kvůli dohodě o vzájemné spolupráci, bude dále v řešení. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Nikdo se do diskuze nepřihlásil, bylo přistoupeno k dalšímu bodu jednání. 
 
 
Obecná rozprava 
 
-Ing. Majer se dotázal, zda bude a případně kdy slibovaný radar, již se jednou soutěžilo a nic 
se neděje. 
-Ing. Kašpar odpověděl, že ještě ne, situace se řešila i s obcí Rostoklaty kvůli detailům. 
-Mgr. Dočkalová dodala, že veřejný zakázka nebyla zpracována správně a je třeba získat 
technické údaje, abychom ji zadali znovu a správně. 
-Mgr. Klinecký dodal, že je potřeba dát dohromady, co chceme a upravit projektovou 
dokumentaci, aby nebylo nesoulad mezi výzvou a projektovou dokumentací, nebylo jisté, co 
přesně chceme. 
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-Mgr. Dočkalová odpověděla, že kontrolovala veřejnou zakázku s odborem dopravy i 
oddělením IT, technologicky ale neví přesně, co chceme, potřebovala by zadání 
dokumentace z jiného města. 
ÚKOL: svolat schůzku ohledně zadání VZ RADAR – Ing. Kašpar – termín do 28. 2. 2022. 
-Radní Kvasnička se zeptal, zda měl někdo připomínky k předchozí výzvě. 
-Mgr. Dočkalová odpověděla, že ano a všechny se řešily, byly od právnické firmy. 
-Bc. Nekolný dodal, že chceme zadat do rozpočtu. 
 
-Ing. Majer se dále zeptal, jak to vypadá se skateparkem.  
-Mgr. Klinecký odpověděl, že jsme moc nepokročili, zatím bylo řešeno a zavedeno do 
rozpočtu města. Rád by znovu vstoupil v jednání s výrobci. 
-Ing. Majer dodal, že na veřejném projednávání byla přislíbena realizace do jara letošního 
roku. 
-Mgr. Klinecký sdělil, že můžeme znovu zkusit zkontaktovat společnosti Mystic 
Constructions, s. r. o. 
-Ing. Ulík sdělil, že hledal v registru smluv výrobce skateparků a našel pouze 4 společnosti z 
celé České republiky, navrhl, aby se zkusily oslovit všechny. 
ÚKOL: Oslovit společnosti na výrobu skateparků – Mgr. Klinecký. 
 
-Ing. Majer se dále zeptal, jak to vypadá s rychlodráhou Kounice-Klučov. 
-Bc. Nekolný odpověděl, že se termín realizace bude posouvat, musíme nejdříve změnit 
územní plán. 
-Ing. Majer dodal, že důsledek může být zvýšení dopravy ve městě, dále se zeptal, zda 
město bude vykupovat pozemky. 
-Bc. Nekolný odpověděl, že ano, zavázali jsme se k vykoupení pozemků až k hranici katastru 
obce. 
 
-Ing. Majer se dále zeptal, zda se bude v nemocnici stavět stanice IZS. 
-Bc. Nekolný odpověděl, že se jedná o návrh a proběhla již prohlídka prostor v nemocnici, 
mělo by se jednat o projekt na stanici IZS (policie, záchranka, hasiči), projekt podporuje 
Středočeský kraj. 
 
-Radní Kvasnička řekl, že bychom se měli zamyslet nad řešením úkolů v LN (Lotus Notes), 
nyní se kontrolují jako u žáků ve škole: Konzultoval s IT oddělením a šlo by změnit postup. 
Byl by rád, kdyby byla evidence úkolů u každého jednání rady/zastupitelstva dle data, byl by 
vidět postup řešení i vše, co se kolem úkolu již událo. 
-Ing. Kašpar dodal, že nová verze LN bude komfortnější, město ji bude mít již v únoru. 
 
Diskuze byla ukončena. 
 
Vzhledem k tomu, že ze strany radních nebyly vzneseny další náměty a připomínky, pan 
starosta poděkoval zúčastněným za jednání a ukončil je. 
 
Konec 18:47 hod. 
  
 
 
 
 
 

Jakub Nekolný  Tomáš Charvát 
starosta města ověřovatel zápisu 

 
 


