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Město Český Brod 

Zápis (anonymizovaný) 
14. řádné jednání rady města, konané dne 03. června 2020  

od 09:00 hod. formou videokonference 
 
Přítomni: Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Tomáš Klinecký, Mgr. Pavel Janík, Ing. Milan Majer, 
Tomáš Charvát, Ing. Filip Ulík, Bc. Jiří Stuchl 
 
Omluveni:   
 
Přítomni přizvaní: JUDr. Jana Marková - právnička města, Ing. Aleš Kašpar - tajemník MěÚ, 
Mgr. Hana Dočkalová - vedoucí OR, Ing. Šárka Jedličková - vedoucí FO, Ing. Jan Kopáček - 
správce ML 
 
Předsedající: Jakub Nekolný 
 
Zapsal: Petronela Matějková 
 
Příloha zápisu: Usnesení rady města č. 230/2020 - 256/2020 
 
Volební komise:   
 
Návrhová komise:   
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Milan Majer 
 
Zahájení (09:01 hod) – pan starosta Bc. Jakub Nekolný zahájil 14. řádnou schůzi RM a 
přivítal přítomné členy RM. Jednání proběhlo způsobem společného připojení ke schůzce 
přes Skype. Konstatoval, že je přítomno všech sedm radních, tudíž je zasedání 
usnášeníschopné.  
 
Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelem dnešního zápisu je P. Matějková. 
 
Bc. Nekolný se dotázal radních, zda má někdo připomínky k řádnému programu, na kterém 
je zařazeno 28 bodů a dotázal se Ing. Majera, zda nechce zařadit řádný bod týkající se 
opravy silnice Kollárova a Komenského. 
Ing. Majer odpověděl, že chce program nechat, jak je navržen. 
Bc. Nekolný dodal, že bod s usnesením lze udělat i později v obecní rozpravě. 
 
Poté pan starosta ukončil diskuzi k programu a nechal o navrženém programu hlasovat. 
 
Schválení upraveného programu jednání. 
Schváleno  Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Jmenování ověřovatele zápisu – ověřovatelem dnešního zápisu je Ing. Milan Majer. 
Schváleno  Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Zápis z 13. řádného jednání rady města byl ověřen Ing. Ulíkem. 
 
Program pro - 14. řádné jednání rady města 

 
1. Městské lesy - prodej dřevní hmoty 
2. Povodňová komise města Český Brod - změna členů 
3. PO- změna závazných ukazatelů 
4. MŠ Kollárova Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2019 a schválení a rozdělení 
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HV za rok 2019 
5. MŠ Sokolská Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2019 a schválení a rozdělení 
HV za rok 2019 
6. MŠ Liblice Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2019 a schválení a rozdělení HV 
za rok 2019 
7. ZŠ Tyršova Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2019 a schválení a rozdělení 
HV za rok 2019 
8. ZŠ Žitomířská Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2019 a schválení a rozdělení 
HV za rok 2019 
9. Technické služby Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2019 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2019 
10. Městská knihovna - schválení účetní závěrky za rok 2019 a schválení a rozdělení HV za 
rok 2019 
11. ANNA - sociální služby - schválení účetní závěrky za rok 2019 a schválení a rozdělení 
HV za rok 2019 
12. ANNA ČESKÝ BROD - žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského 
kraje 
13. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Diakonie Broumov, sociální družstvo, 
IČO:49289977 
14. Poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v MPZ 
města Český Brod v roce 2020 
15. Přidělení finančních prostředků z Programu podpory sportu, kultury a volného času - 
Program 1 
16. Přidělení finančních prostředků z Programu podpory aktivit v sociální oblasti pro r. 2020 
17. Doplnění vodovodní sítě Český Brod - veřejné části vodovodních přípojek k 
nemovitostem - SoD 
18. Doplnění kanalizace v areálu bývalé nemocnice 
19. Dodatek č. 2 ke SoD č. 201900195/OR - Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a 
stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p. 1099 
20. Smlouva o pronájmu věci movité - kabelová smyčka VN umístěna v TS KO_0639 Český 
Brod-Nemocnice - ČEZ Distribuce, a. s. 
21. Výběr dodavatele VZ "Český Brod - Výměna kabelů NN pro VO - 2. etapa, II." 
22. Vyhlášení záměru - podíl stavby parkoviště P+R ČD v Českém Brodě 
23. Vyhlášení VZ "Český Brod - obnova pomníku Prokopa Holého, I. a II. etapa" 
24. Návrh na změny územního plánu 
25. Stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí Obecně závaznou 
vyhláškou pro rok 2021 
26. Informace o možnosti podání žádosti o dotaci z programu IROP - Bezpečnost 
prostřednictvím 7. výzvy MAS Pošembeří 
27. Osobnost města Český Brod 2020 
28.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města a další informace 
 
 
1. Městské lesy - prodej dřevní hmoty 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 

Zastupitelstvo města Český Brod schválilo dne 15.06.2011 „Směrnici o hospodaření v 
městských lesích Český Brod“ (30/2011). 
V uvedené směrnici o hospodaření v městských lesích je zakotveno, jakým způsobem bude 
zajištěno provádění prací v městských lesích a způsob prodeje dřevní hmoty. 
1/ Zajištění dodavatele prací v městských lesích bylo provedeno formou výběrového řízení 
na dodavatele prací v rámci LHC Městské lesy Český Brod dle zákona o veřejných 
zakázkách č. 137/2006 Sb, ve znění předpisů pozdějších. K zajištění pěstebních prací, 
těžebních prací a ostatní činnosti v městských lesích na období od 01.07.2011 do 
30.06.2021 byla vybrána firma Kolínská lesní společnost, s.r.o. 
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2/ Prodej dřevní hmoty 
V souladu se „Směrnici o hospodaření v městských lesích Český Brod“ bude mít vítěz 
výběrového řízení na dodavatelskou činnost lesnických prací právo na koupi dřevní hmoty za 
cenu, která bude v daném místě a čase nejvýhodnější. 
 
Stanovení ceny dřevní hmoty na období od 03.06.2020 do 30.06.2020: 

1/ Byly osloveny všechny vybrané dřevozpracující firmy se žádostí o poslání oficiálních 
ceníků s uvedením kupních cen na nabízený sortiment jednotlivých dřevin na II. Q. 2020. 
- Wood & Paper a.s. 
- Jilos Horka, s.r.o. 
- ŠLP Kostelec n.Č.l. 
- Pila Štipoklasy 
- K2, Pila Kamenná 
- DDL Lukavec 
- Deblice – lesy 
- STORA ENSO – Ždírec 
Ceník předložila firma Deblice lesy, Wood & Paper a.s. a ŠLP Kostelec n. Č.l. 
2/ Byly zpracovány tabulky, které jsou přílohou této zprávy a v nich provedena kalkulace na 
jednotlivé dřeviny a sortimenty vyráběné v městských lesích s ohledem na zařazení 
sortimentu do kvalitativní třídy, tloušťkových stupňů a přiřazením nabízených cen 
jednotlivých dřevozpracujících firem. Výsledkem byla průměrná nabízená cena pro jednotlivé 
sortimenty a dřeviny od oslovených firem. Ceny jsou stanoveny na odvozním místě před 
manipulací. 
3/ Od průměrné ceny vypočtené výše uvedeným způsobem byly odečteny položky, tzn. 
provozní náklady a režie, které budou vynaloženy na úpravu dřevní hmoty a její přesun na 
místo odběratele:  
a/ manipulace – dělení celých stromů na potřebné výřezy 
b/ doprava – z odvozního místa ke zpracovateli 
c/ režijní náklady – mzdové a materiální související s organizací obchodu se dřevem 
manipulace a dopravy. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 

Navrhujeme Radě města Český Brod předložený dodatek č. 35 ke kupní smlouvě ze dne 
15.08.2011schválit a pověřit starostu města jeho podpisem. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

Jedná se o příjmy z prodeje dřeva do rozpočtu městských lesů. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 

Směrnice o hospodaření v městských lesích Český Brod. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 

  
 
  
Bc. Nekolný přivítal Ing. Kopáčka, který se připojil k jednání a předal mu úvodní slovo. 
Ing. Kopáček uvedl, že tento bod je materiálem, opakujícím se každý kvartál a týkající se cen 
s Kolínskou lesní. Shrnul bod dle důvodové zprávy a upozornil, že ceny smrkového dřeva i 
kulatiny je o něco nižší než posledně. Dodal, že se daří prodávat palivové dřevo drobným 
odběratelům. Poté ještě prostřednictvím kamery ukázal radním „harvestor“ přímo v lese, jak 
poráží stromy a uvedl, že by rád na podzim udělal akci s lidmi – zalesňování. 
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Bc. Nekolný Ing. Kopáčkovi poděkoval a požádal ho o napsání krátké zprávy o stavu v lesích 
pro radní i veřejnost. 
Ing. Kopáček uvedl, že v českobrodském zpravodaji vyjde článek o jarním stavu v lese. 
Bc. Nekolný se dotázal radních, zda má ještě někdo z nich dotaz na Ing. Kopáčka?  
Mgr. Janík se dotázal na úkol zadaný do konce kvartálu, který se týká transformace lesů. 
Ing. Kopáček odpověděl, že úkol je zpracován a bude předložen na příští jednání rady 
města. 
Bc. Nekolný poděkoval Ing. Kopáčkovi za účast na jednání. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 230/2020 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením Dodatku č. 35 ke Kupní smlouvě ze dne 15. 8. 2011 se společností Kolínská 
lesní společnost s. r. o., se sídlem Hradišťko I, Pobřežní 151, 280 02 Kolín, IČO: 26168693. 
Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku.  
  
 
2. Povodňová komise města Český Brod - změna členů 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 

V souvislosti s obměnou pracovníků na Policii ČR - OOP Český Brod předkládáme návrh na 
změnu člena povodňové komise města. 
Návrh na změnu složení povodňové komise. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme souhlasit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

bez dopadu 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 

Vzhled města, životní prostředí, zeleň. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 

nerelevantní 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
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Bc. Nekolný uvedl, že se jedná pouze o aktualizaci složení povodňové komise z důvodu 
personálních změn ve vedení policie. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 231/2020 
Rada města 
 
I.      odvolává 
 
   členku povodňové komise města Český Brod paní Mgr. Jaroslavu Růžičkovou. 
  
 
II.      jmenuje 
 
   pana Npor. Miloše Poláka, Dis., členem povodňové komise města Český Brod. 
  
 
 
3. PO- změna závazných ukazatelů 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dne 13. 5. 2020 Zastupitelstvo města reagovalo na koronavirovou krizi ve státě a schválilo 
rozpočtové opatření č. 1, kde součástí úspor v rozpočtu bylo, po dohodě, i snížení ročních 
provozních příspěvků pro zřizované příspěvkové organizace města Český Brod. Na základě 
vzájemné dohody s příspěvkovými organizacemi je nutné upravit závazné ukazatele 
rozpočtu.  
Přílohou materiálu je tabulka snížených příspěvků od zřizovatele pro příspěvkové 
organizace. Jednotlivé PO budou snížení řešit možným navýšením výnosů, snížením 
provozních nákladů PO a dále zapojením rezervního fondu ke krytí běžných výdajů.     
Zároveň u PO Technické služby města Český Brod dochází ke změně, že organizaci nebude 
uložen 75% odvod z odpisů za rok 2020. Odpisy budou ponechány na pokrytí investičních 
výdajů PO.       
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

Snížení výdajů rozpočtu města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 

Vložena tabulka v PDF. S řediteli PO bylo projednáváno e-mailem a bylo již schváleno ZM 
dne 13.5.   
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Bc. Nekolný požádal o úvodní slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková uvedla bod dle důvodové zprávy a zdůraznila, že kompletní informace o 
změnách jsou uvedeny v tabulce přiložené k materiálu. Vysvětlila princip nového ukazatele – 
sníženého příspěvku a dodala, že technickým službám nebude ukládán odvod z odpisů. 
Ing. Ulík upozornil na zprávu z médií ohledně odebírání financí obcím a dotázal se, zda se s 
tímto v rozpočtu již počítá, nebo to je něco navíc. 
Ing. Jedličková uvedla, že s tímto faktem se nepočítalo, zatím, ale není k dispozici vyčíslení, 
o jakou sumu se bude jednat pro Český Brod. 
Mgr. Klinecký doplnil, že proběhla schůzka se starostou Peček, se kterým se shodli, že 
propad příjmů se k nám dostane až později, projeví se s určitou časovou prodlevou. 
Ing. Majer se dotázal ohledně technických služeb, kolik v korunách dělají 75% odpisy a kolik 
jsou splátky, které TS musí pokrýt. 
Ing. Jedličková odpověděla, že 75% odpisy jsou akorát ve výši splátek, které potřebují 
splácet, je to víc než 1 milion. Výsledek hospodaření za rok 2019 se použije na dokrytí 
běžných výdajů. U jiných příspěvkových organizací je město schopné v případě potřeby 
reagovat při odůvodněném příspěvku. 
Bc. Nekolný dodal, město si nebude půjčovat peníze, aby se v příspěvkových organizacích 
tvořily velké fondy, šlo o zapojení fondů, ale ne o jejich vyčerpání na nulu. V případě, že se 
situace opět změní k lepšímu, udělají se příslušné změny v rozpočtu. 
T. Charvát uvedl, že tento týden byla kulturní komise a Mgr. Vedralová vyslovila obavy z 
omezení příspěvků kvůli pravidelnému nákupu nových knih o městské knihovny, které stojí 
cca 750 tis. ročně. 
Bc. Nekolný uvedl, že nelze plošně postihnout příspěvkové organizace například 5 – 10 %, 
jelikož u malých příspěvkových organizací by se jednalo o velký zásah, a naopak například u 
škol by to zásadní zásah nepředstavovalo. Co se týká městské knihovny, zde není prostor 
na šetření, zejména na nových knihách šetřit nelze. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
                                                                                                 Usnesení č. 232/2020 
Rada města 
 
 
I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací města Český Brod změnu závazných 
ukazatelů rozpočtů jednotlivých organizací na rok 2020 ve znění přílohy, která je nedílnou 
součástí originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II.      souhlasí 
 
   ve funkci zřizovatele Technických služeb města Český Brod, IČO: 00875180, že nebude 
organizaci uložen 75% odvod z odpisů za rok 2020. Odpisy budou ponechány na pokrytí 
investičních výdajů PO.       
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4. MŠ Kollárova Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2019 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2019 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě předložených dokladů a zprávy z provedené kontroly je předložen návrh ke 
schválení účetní závěrky za rok 2019, rozdělení HV ve výši 108.395,15 Kč za rok 2019 je 
rozdělen do fondů organizace takto: do fondu odměn 50.000 Kč a do rezervního fondu 
organizace 58.395,15 Kč, dle návrhu organizace. V organizaci byl proveden audit k prověrce 
hospodaření a ověření účetní závěrky za rok 2019. Zpráva o provedeném auditu je součástí 
návrhu usnesení. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 

Doporučuje schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

Bez dopadu na rozpočet. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 

  
 
 
 
Bc. Nekolný uvedl, že následujících osm bodů se týká účetních závěrek jednotlivých 
příspěvkových organizací za rok 2019, hlasovat se budou jednotlivě.  
Ing. Jedličková uvedla, že veškeré kontroly proběhly za rok 2019, čtyři kontroly provedly 
zaměstnankyně města (Ing. Jedličková, Ing. Tůmová M., Jelínková M. a paní Kovaříková), a 
v příspěvkových organizacích Centrum vzdělávání, informací a kultury (dříve Městská 
knihovna), MŠ Kollárova, MŠ Liblice a ZŠ Tyršova byla kontrola provedena společností Atlas 
Audit s.r.o. Dodala, že veškeré materiály a výstupy jsou v přílohách k jednotlivým bodům, 
stejně jako návrhy na rozdělení hospodářských výsledků. Krátce popsala výsledky 
hospodaření jednotlivých organizací. Zdůraznila, že penzion Anna má výsledek se ztrátou, 
částka bude hrazena z rezervního fondu a Městská knihovna má kladný výsledek opět 
minimální, většina financí padne na nákup nových knih, jak již bylo v předchozí diskuzi 
zmíněno.  
Bc. Nekolný doplnil, že jednou za tři roky projde příspěvková organizace externím auditem, 
jinak se audit provádí interně, proto u některých PO byl audit proveden firmou Atlas Audit.  
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 233/2020 
Rada města 
 

I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod, Kollárova 71, 
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IČO: 70997497, účetní závěrku za rok 2019 ve znění, které je přílohou originálu zápisu 
tohoto usnesení.  
  
 
II.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod, Kollárova 71, 
IČO: 70997497, výsledek hospodaření za rok 2019 v celkové výši 108.395,15 Kč a přiděluje 
jej do fondů organizace takto: do fondu odměn 50.000 Kč a do rezervního fondu organizace 
58.395,15 Kč, dle návrhu organizace. 
  
 
5. MŠ Sokolská Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2019 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2019 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 

Na základě předložených dokladů a zprávy z provedené kontroly je předložen návrh na 
schválení účetní závěrky za rok 2019, rozdělení HV za rok 2019 v celkové výši 166.973,54 
Kč za 2019 do fondů organizace v následující výši: do fondu odměn 70.000 Kč a do 
rezervního fondu organizace ve výši 96.973,54 Kč, dle návrhu organizace. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 

doporučuje ke schválení  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

bez dopadu na rozpočet 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 

  
  
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 234/2020 
Rada města 
 
 

I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod, Sokolská 1313, 
okres Kolín, IČO: 48664421, účetní závěrku za rok 2019 ve znění, které je přílohou originálu 
zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod, Sokolská 1313, 
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okres Kolín, IČO: 48664421, výsledek hospodaření za rok 2019 v celkové výši 166.973,54 
Kč a přiděluje jej do fondů organizace takto: do fondu odměn částku 70.000 Kč a do 
rezervního fondu organizace částku 96.973,54 Kč. 
  
 
6. MŠ Liblice Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2019 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2019 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 

Na základě předložených dokladů a zprávy z provedené kontroly je předložen návrh na 
schválení účetní závěrky organizace za rok 2019, rozdělení HV v celkové výši 20.806,20 Kč 
za rok 2019 je dle návrhu organizace do fondu odměn 5.000 Kč a do rezervního fondu ve 
výši 15.806,20. V organizaci byl proveden audit k prověrce hospodaření a ověření účetní 
závěrky za rok 2019. Zpráva o provedeném auditu je součástí návrhu usnesení. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 

doporučuje schválit 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

bez dopadu na rozpočet 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 

  
  
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 235/2020 
Rada města 
 
 

I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod - Liblice, 
Lstibořská 183, IČO: 70997489, účetní závěrku za rok 2019 ve znění, které je přílohou 
originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod - Liblice, 
Lstibořská 183, IČO: 70997489, výsledek hospodaření za rok 2019 ve výši 20.806,20 Kč a 
přiděluje jej dle návrhu organizace do fondu odměn 5.000 Kč a do rezervního fondu 
15.806,20 Kč.  
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7. ZŠ Tyršova Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2019 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2019 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě předložených dokladů a zprávy z provedené kontroly je předložena účetní 
závěrka za rok 2019 ke schválení, HV v celkové výši 202.834,78 Kč je rozdělen do fondů 
organizace takto: do fondu odměn 80.000 Kč a do rezervního fondu organizace 122.834,78 
Kč dle návrhu organizace. V organizaci byla provedena kontrola k ověření účetní závěrky za 
rok 2019. Usnesení pracovní skupiny je přílohou návrhu usnesení. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 

doporučuje ke schválení 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
bez dopadu na rozpočet 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
 
 
 
 
  
Ing. Majer upozornil na velké rozdíly v hospodářském výsledku a potažmo v rozdělení financí 
do fondů odměn a rezervních fondů u základních škol. Dotázal se, jak je možné, aby jedna 
škola měla hospodářský výsledek ve výši 200 tisíc a druhá 1,5 milionu. 
Ing. Jedličková odpověděla, že obě školy jsou sice přibližně stejně velké, ale u ZŠ Žitomířská 
je potřeba včlenit do rozpočtu náklady spojené s jídelnou (odhady energií atd.). Dále uvedla, 
že co se týká návrhu rozdělení výsledku hospodaření, částka z fondu odměn slouží pouze na 
dokrývání mzdových prostředků, kdežto rezervní fond má širší uplatnění. Uvedla příklad, že 
z tohoto fondu může rada města přesouvat finance například na větší opravy či investice, 
které škola potřebuje, aniž by žádala o finance město. 
Proběhla ještě krátká diskuze ohledně rozdílů ve financování škol a sociálních služeb, v 
pokrývání jejich odměn a celkově o způsobu hospodaření u různých typů příspěvkových 
organizací. 
Ing. Majer pouze upozornil na nepoměr odměn u dvou škol, který vznikl zřejmě špatným 
odhadem provozních nákladů. 
T. Charvát upřesnil, že ve školství ředitelé využívají prostředky na mzdy (od ministerstva, 
zřizovatele) úplně, v opačném případě by prostředky museli vracet a odměny se rozdělují 
právě z hospodářského výsledku. Dodal, že ředitelé můžou finance mezi jednotlivými fondy 
přesouvat dle potřeby a pop odsouhlasení radou města a vysvětlil proces rozdělování 
odměn. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
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                                                                                                 Usnesení č. 236/2020 
Rada města 
 
 
I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Tyršova 68, 
okres Kolín, IČO: 46383514, účetní závěrku za rok 2019 ve znění, které je přílohou originálu 
zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Tyršova 68, 
okres Kolín, IČO: 46383514, výsledek hospodaření za rok 2019 v celkové výši 202.834,78 
Kč a přiděluje jej do fondů organizace takto: do fondu odměn částku 80.000 Kč a do 
rezervního fondu organizace částku 122.934,78 Kč. 
  
 
8. ZŠ Žitomířská Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2019 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2019 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 

Na základě předložených dokladů a zprávy z provedené kontroly je předložena účetní 
závěrka za rok 2019 ke schválení, HV v celkové výši 1.570 700 Kč za 2019 je rozdělen do 
fondů organizace takto: do fondu odměn 500.000 Kč a do rezervního fondu organizace 
1.070.700 Kč, dle návrhu organizace. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 

doporučuje ke schválení 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

bez dopadu na rozpočet 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 

  
 
 
 
 
  
Bc. Nekolný uvedl, že diskuze k této příspěvkové organizaci již proběhla v rámci předchozího 
bodu. 
 
Bez 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: 2) 
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                                                                                                 Usnesení č. 237/2020 
Rada města 
 
 
I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, 
okres Kolín, IČO: 46383506, účetní závěrku za rok 2019 ve znění, které je přílohou originálu 
zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, 
okres Kolín, IČO: 46383506, výsledek hospodaření za rok 2019 v celkové výši 1.570.700 Kč 
a přiděluje jej do fondů organizace takto: do fondu odměn částku 500.000 Kč a do rezervního 
fondu organizace částku 1.070.700 Kč. 
  
 
9. Technické služby Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2019 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2019 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 

Na základě předložených dokladů a zprávy z provedené kontroly je předložena účetní 
závěrka za rok 2019 ke schválení, HV za 2019 ve výši 571.678,15 Kč  je navržen na 
přidělení do rezervního fondu organizace v celé výši 571.678,15 Kč dle návrhu organizace. V 
organizaci byla provedena kontrola k ověření účetní závěrky za rok 2019. Usnesení pracovní 
skupiny je přílohou návrhu usnesení.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 

doporučuje ke schválení 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

bez dopadu na rozpočet 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 

 
  
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 238/2020 
Rada města 
 

I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, IČO: 
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00875180, účetní závěrku za rok 2019 ve znění, které je přílohou originálu zápisu tohoto 
usnesení. 
  
 
II.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, IČO: 
00875180, výsledek hospodaření za rok 2019 v celkové výši 571.678,15 Kč a přiděluje jej do 
rezervního fondu organizace.  
  
 
10. Městská knihovna - schválení účetní závěrky za rok 2019 a schválení a rozdělení 
HV za rok 2019 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 

Na základě předložených dokladů a zprávy z provedené kontroly je předložena účetní 
závěrka PO Městská knihovna  za rok 2019 ke schválení. 
Hospodářský výsledek organizace za rok 2019 ve výši 360,79 Kč je navržen na přidělení do 
rezervního fondu organizace. V organizaci byl proveden audit k prověrce hospodaření a 
ověření účetní závěrky za rok 2019. Zpráva o provedeném auditu je součástí návrhu 
usnesení. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 

doporučuje ke schválení 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

bez dopadu na rozpočet 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 

 
 
 
 
  
  
Bc. Nekolný se na úvod dotázal vedoucí finančního odboru, jak to vypadá s kontrolou CVIKu, 
zda jsou již známá první zjištění. 
Ing. Jedličková odpověděla, že dnes proběhne schůzka s účetní a ředitelem organizace. 
Uvedla, že se objevily nesrovnalosti v čerpání financí na dohody, kde došlo k přečerpání. 
Dodala, že dojde k úpravě směrnic a na příští radu města bude předložen bod se závěrem z 
kontroly. 
Mgr. Klinecký upozornil, že v usnesení by měl být místo Městské knihovny, již název 
Centrum vzdělávání, informací a kultury a do závorky „dříve Městská knihovna Český Brod“. 
Ing. Jedličková uvedla, že do názvu bodu i do usnesení uvedla Městkou knihovnu, jelikož 
účetní závěrka a hospodaření je za rok 2019. 
JUDr. Marková uvedla, že pan místostarosta má pravdu, jelikož Městská knihovna jako 
samostatná příspěvková organizace již neexistuje, musí tam již být uveden CVIK. 
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Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o upraveném návrhu 
usnesení dle Mgr. Klineckého a JUDr. Markové. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 239/2020 
Rada města 
 
 

I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Centrum vzdělávání, informací a kultury 
(dříve Městská knihovna Český Brod), IČO: 46390472, účetní závěrku za rok 2019 ve znění, 
které je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Centrum vzdělávání, informací a kultury 
(dříve Městská knihovna Český Brod), IČO: 46390472, výsledek hospodaření za rok 2019 ve 
výši 360,79 Kč a přiděluje jej do rezervního fondu organizace. 
  
 
11. ANNA - sociální služby - schválení účetní závěrky za rok 2019 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2019 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě předložených dokladů a zprávy z provedené kontroly je předložena účetní 
závěrka PO za 2019 ke schválení, HV za 2019 je ve výši - 33.577,74 Kč a bude hrazen z 
rezervního fondu organizace v plné výši, dle návrhu organizace. V organizaci byla provedena 
kontrola k ověření účetní závěrky za rok 2019. Usnesení pracovní skupiny je přílohou návrhu 
usnesení. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
doporučuje ke schválení 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
bez dopadu na rozpočet 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
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                                                                                                 Usnesení č. 240/2020 
Rada města 
 
 
I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace ANNA Český Brod, sociální služby pro 
seniory, IČO: 00873713, účetní závěrku za rok 2019 ve znění, které je přílohou originálu 
zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace ANNA Český Brod, sociální služby pro 
seniory, IČO: 00873713, výsledek hospodaření za rok 2019 v celkové výši -33.577,74 Kč 
bude hrazen v plné výši z rezervního fondu organizace. 
  
 
12. ANNA ČESKÝ BROD - žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu 
Středočeského kraje 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 

Příspěvková organizace ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory žádá Radu města 
o udělení souhlasu s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 

Doporučujeme.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

Nejsou. Příjem rozpočtu příspěvkové organizace. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 

Není. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 

 
 
 
 
  
  
Bc. Nekolný uvedl, že se jedná o žádost o dotaci. 
Ing. Jedličková dodala, že veškeré potřebné informace jsou uvedeny v důvodové zprávě a 
přílohách v materiálu. 
JUDr. Marková upozornila, že je potřeba usnesení doplnit o částku dotace - 86 130 Kč. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o doplněném návrhu usnesení 
dle JUDr. Markové. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
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                                                                                                 Usnesení č. 241/2020 
Rada města 
 

I.      souhlasí 
 
   s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 86 130 Kč a následným 
uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského Humanitárního 
fondu mezi příspěvkovou organizací ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory, IČO: 
00873713 a Středočeským krajem, IČO: 70891095.  
  
 
13. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Diakonie Broumov, sociální 
družstvo, IČO:49289977 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 

Byla doručena žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Diakonie Broumov, sociální 
družstvo, IČO:49289977. Jsou vlastníky kontejnerů na textil, které jsou i v Českém Brodě.  
Družstvo řeší existenční problémy, do kterých se dostala díky koronaviru. Museli uzavřít 
obchůdky a provozovny na třídění textilu, které provozovali a které jim zajišťovali zdroje 
příjmů pro neziskovou činnost. Předmětem činnosti je obecně prospěšná činnost směřující 
na podporu sociální soudržnosti, sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti. 
Mají vypracovaný program pomoci potřebným, jedná se o bydlení a materiální pomoc pro 
potřebné, nabídka pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce.    
Na žádosti nebyla uvedena výše finančního příspěvku. Družstvo výši příspěvku nechává 
plně v kompetenci zastupitelstva města. 
Žádost dorazila v podobě a rozsahu, jak je předložena. Žádné přílohy neobsahovala. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 

V rozpočtu města Český Brod není vyčleněna žádná částka na poskytování finančních 
příspěvků. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

V rozpočtu města Český Brod není vyčleněna žádná částka na poskytování finančních 
příspěvků. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 

Nerelevantní. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 

Nerelevantní. 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 

  
  
Bc. Nekolný požádal o úvodní slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková uvedla, že tato žádost přišla v několika fázích a jelikož v žádosti není 
uvedena konkrétní částka, měla by tato žádost jít do zastupitelstva. Dále uvedla, že žádost 
byla zpracována na finančním odboru, což připomínkoval Mgr. Janík. Paní Jelínková 
odpověděla na připomínku s tím, že žádost „nepasuje“ na sociální podporu a nelze ji tedy 
zařadit do sociálního programu, proto se zpracovávala na FO. 
Mgr. Janík dodal, že šlo o zbytečnou administrativu, pokud žádost neměla potřebné 
náležitosti, mělo se to řešit. 
Mgr. Dočkalová doplnila, že kontejnery na textil, o které v žádosti jde, má na starost Ing. 
Kruliš a otázkou je, kolik jich diakonie v Českém Brodě má. Upozornila, že může dojít k 
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hromadění textilu u kontejnerů, pokud dojde k insolvenci žadatele. 
Bc. Nekolný uvedl, že pokud k ní dojde, město bude muset daný problém řešit. 
Mgr. Dočkalová dodala, že se nemusí přímo jednat o insolvenci, ale pokud diakonie nemá 
finance na odvoz textilu, můžou se začít hromadit smetí na veřejných prostranstvích města. 
T. Charvát se dotázal, zda by nebylo jednodušší zjistit, o jakou částku se jim jedná. 
Ing. Jedličková uvedla, že pokus zjistit konkrétní částku proběhl, ale diakonie ji neposkytla. 
Ing. Ulík upozornil, že s žádostí si nikdo nedal práci, částku nevyčíslil, žádosti tohoto typu by 
se měly odmítat rovnou. Dodal, že tyto služby potřeba jsou, ale za tolik let provozování 
kontejnerů již musí žadatel vědět přesné vyčíslení. 
Bc. Stuchl vyjádřil souhlas s Ing. Ulíkem, částky by v žádosti měla být vyčíslena. 
Mgr. Janík navrhl převést žádost do komise, kde bude vyřazena pro nedostatky. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 242/2020 
Rada města 
 
 

I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod zamítnout žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro 
Diakonii Broumov, sociální družstvo, IČO:49289977. 
  
 
T. Charvát na chvíli opustil jednání. 
 
 
14. Poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v 
MPZ města Český Brod v roce 2020 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod dne 04.02.2020 vyhlásilo Výzvu v rámci Pravidel pro poskytování a 
použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v MPZ 
města Český Brod.             
Termín pro podání žádostí byl do 1. dubna 2020.          
Výše dotace z rozpočtu Města Český Brod pro rok 2020 byla stanovena ve výši 300.000 
Kč.       
Dle pravidel je v kalendářním roce vyhlašována pouze jedna výzva.      
Dotace je účelově určena na výdaje související s obnovou fasád nemovitostí včetně výplní 
otvorů v městské památkové zóně, a to pouze na fasády nacházející se na uličním průčelí 
nemovitosti nebo na jinak z veřejných míst pohledově exponovaných plochách.               
O dotaci nelze žádat na výdaje související s:  
a. vyplněním otvorů fasád plastovými okny či dveřmi,            
b. pořízením tepelné izolace fasády.         
Ve stanovené lhůtě odbor rozvoje města Český Brod obdržel pět žádosti.               
Hodnotící komise Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v MPZ města Český 
Brod tyto žádosti 06.05.202 projednala (otevření obálek, kontrola splnění náležitostí žádosti). 
Dvě z pěti žádostí pro nesplnění dotačních podmínek byly vyřazeny. Hodnotící komise 
předkládá Radě města návrh na rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé žadatele. 
Alokace finančních prostředků nebyla vyčerpána. 
Originály obdržených žádostí včetně příloh budou předloženy Radě města na jednání k 
nahlédnutí.         
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2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 

Odbor rozvoje doporučuje Radě města Český Brod přijmout navrhované usnesení.   
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

Financování bude zajištěno z rozpočtu města, příspěvky na fasády v památkové zóně, 
schválená výše 300 000 Kč, podléhá vyúčtování.          
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 

Poskytování finančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v MPZ města 
Český Brod z rozpočtu města Český Brod není v aktualizovaném Strategickém plánu města 
Český Brod do roku 2022 řešeno.        
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Nerelevantní.    
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 

  
  
Bc. Nekolný požádal o úvod vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy. Dodala, že město obdrželo 5 žádostí, které 
hodnotící komise Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v MPZ města Český 
Brod projednala a dvě žádosti pro nesplnění dotačních podmínek byly vyřazeny. Dále 
uvedla, že předložen je návrh na rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé žadatele a 
celá částka, která byla započítána v rozpočtu, vyčerpána nebude.  
 
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. 243/2020 
Rada města 
 

I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
města Český Brod na rok 2020 na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské 
památkové zóně města Český Brod s/se:   
- M. Č. a Ing. K. Č. (dotace ve výši 44.800 Kč),   
- Mgr. R. K. a M. R. a J.R. (dotace ve výši 28.300 Kč),  
- T. J. Sokol Český Brod, Tyršova 314, Český Brod, IČO: 00662402 (dotace ve výši 76.600 
Kč). 
  
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených smluv.  
  
 
T. Charvát se opět k jednání připojil. 
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15. Přidělení finančních prostředků z Programu podpory sportu, kultury a volného 
času - Program 1 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V návaznosti na usnesení zastupitelstva města Český Brod č. 116/2019 ze dne 04. 12. 2019 
byla dne 20. 02. 2020 vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotace na rok 2020 v rámci 

Programů podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času 
města Český Brod - Program č. 1: Zabezpečení pravidelné činnosti NNO.  
Alokovaná částka v rozpočtu města pro Program č. 1 činí 1 500 000 Kč. 
Řádně vyplněné a úplné žádosti bylo potřeba zaslat nejpozději do 22. 04. 2020.     
Hodnotící komise na svém jednání dne 25. 05. 2020 posoudila obdržené žádosti dle kritérií 
přidělení dotace uvedených v Programech a rozdělila částku ve výši 1 500 000 Kč mezi 

žadatele. O průběhu a výsledcích jednání je pořízen zápis, jehož přílohou je přehled 
posuzovaných žádostí Programu č. 1 s navrženou částkou dotace. Závěry komise mají pro 
schvalující orgány pouze doporučující charakter. Komise navrhuje provést namátkovou 
kontrolu členské základny žadatelů, a zda je možné členskou základnu předkládat k 
žádostem jmenovitě. Komise doporučuje žadatelům detailnější analytické členění rozpočtu, a 
sice položky ostatní služby, ostatní náklady.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Jde o kompetenci RM a ZM. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

Prostředky jsou schváleny v rozpočtové kapitole Fond sportu, kultury a volného času. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 

KO 10 Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času 
10.3 Financování kulturních, sportovních a volnočasových aktivit a investičních akcí 
10.3.1 Naplňovat Programy pro podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit a 
investičních akcí včetně jasně definovaných kritérií, priorit a finančních alokací. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 

Nerelevantní 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 

  
 
 
  
Bc. Nekolný předal úvodní slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková uvedla bod dle důvodové zprávy a dodala, že přidělení doporučila i 
stanovená hodnotící komise. 
Mgr. Klinecký uvedl, že vzhledem k faktu, že jedním z kritérií posuzování žádostí je členská 
základna, padl návrh podrobněji uvádět, zda jsou členské příspěvky vybírány a o jakou 
částku se jedná. Dodal, že členské příspěvky jsou dobré, aby členové nebyli jen pro formu, a 
také tvoří nezanedbatelnou částku financování spolku. 
Bc. Nekolný upozornil, že termín návrhů na změny byl do konce března, je potřeba dát 
požadované na papír pro Ing. Tůmovou k zapracování. Dodal, že by bylo dobré se podívat 
na organizace, kde se příspěvky vybírají, nebo zda-li jsou bezpříspěvkové. 
Mgr. Janík zdůraznil, že letos nepodal žádost Corridoor Český Brod, je to poprvé, co ji 
nepodali. 
Bc. Stuchl uvedl, že má problém se školou taekwon-da a dotázal se, jakou členskou 
základnu mají v Českém Brodě. Upozornil, že v případě zaplacení členského příspěvku, 
může člen navštěvovat hodiny v různých městech, tudíž si není jistý, zda by žádaný 
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příspěvek pokrýval základnu právě v Českém Brodě a ne jinde. 
Mgr. Klinecký odpověděl, že žadatelé musí splnit naše podmínky, vše je uvedeno v zápise. 
Bc. Nekolný doplnil, že při tréninzích basketu, v hale taekwon-do probíhá. 
JUDr. Marková upozornila, že je potřeba doplnit ještě jeden návrh usnesení pro ZM: „Rada 
města doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu města Český Brod Bc. Jakuba 
Nekolného podpisem smluv o poskytnutí dotace.“ A zejména ho nezapomenout doplnit až se 
bude bod předkládat přímo na jednání zastupitelstva. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o doplněném návrhu usnesení 
dle JUDr. Markové. 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 244/2020 
Rada města 
 
 
I.      schvaluje 
 
   poskytnutí dotace z Programu č. 1 - Zabezpečení pravidelné činnosti NNO ve výši 86.000 
Kč dle následujícího seznamu: 
Žadatel:                                            IČO:             Dotace v Kč: 
Českobrodský spolek šachovní                                                  03925471       10.000 
Junák - český skaut, středisko Ing. Ládi Nováka Český Brod, z.s.     61882241       26.000 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Český Brod                              61884979         30.000 
Stáj NaPoli z.s.                                                                          27054900       20.000. 
  
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem smluv o poskytnutí dotace. 
  
 
III.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod schválit poskytnutí dotace z Programu č. 1 - Zabezpečení 
pravidelné činnosti NNO ve výši 1 414 000 Kč dle následujícího seznamu: 
Žadatel:                                                       IČO:          Dotace v Kč: 
Junák - český skaut, středisko Psohlavci Český Brod, z.s.       61882186      70.000 
SK Český Brod z.s.                                                                61883824  230.000 
Srdcovky z.s.                                                                            07156693      30.000 
Škola TAEKWON-DO I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL z.s.       70867968      40.000 
T. J. Sokol Český Brod                                                     00662402  210.000 
TJ Liblice z.s.                                                                             14800764  212.000 
TJ Slavoj Český Brod z.s.                                                      00663191 530.000 
VOX Bohemicalis, z.s.                                                      61882364   92.000. 
  
 
IV.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem 
smluv o poskytnutí dotace. 
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Mgr. Janík se mimo program dotázal Ing. Jedličkové, jak to vypadá se smlouvami Programu 
2, které schválilo zastupitelstvo. 
Ing. Jedličková odpověděla, že na smlouvách se pracuje. 
  
 
 
16. Přidělení finančních prostředků z Programu podpory aktivit v sociální oblasti pro r. 
2020 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V návaznosti na usnesení zastupitelstva Města Český Brod č. 16/2020 ze dne 22.01.2020 
byla dne 07.02.2020 vyhlášena Výzva k podávání žádostí o dotace pro rok 2020 v rámci 
Programu podpory aktivit v sociální oblasti na přidělení finančních prostředků z rozpočtu 
města Český Brod poskytovatelům sociálních služeb. Řádně vyplněné a úplné žádosti bylo 
třeba zaslat nejpozději do 09.04.2020. 
V návaznosti na kap. 6.2 Programu Hodnotící komisi schvaluje rada města. Komise hodnotí 
projekty v souladu s kritérii uvedenými v kap. 6.1 Programu. Současně komise vykonává roli 
kontrolního orgánu dle bodu 7. Závěry komise pro schvalující orgány mají pouze 
doporučující charakter.      
Hodnotící komise na svém jednání dne 25.05.2020 posoudila žádosti a rozdělila částku ve 
výši 700 000 Kč mezi žadatele. Při stanovení výše dotace se hodnotící komise řídila kritérii a 
zároveň vycházela ze stanoviska koordinátora komunitního plánování, který se vyjádřil ke 
každé žádosti – viz. zápis z jednání komise, který je součástí příloh.    
Došlo celkem 14 žádostí o dotaci. O průběhu a výsledcích jednání je pořízen zápis a 
tabulkové přehledy, které jsou součástí příloh. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Jedná se o kompetenci RM a ZM. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

V rozpočtu města pro r. 2020 jsou schválené prostředky ve výši 700 000 Kč v kap. sociální 
služby. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Vazba na Strategický plán Města Český Brod- KO 5 - Zdravotnictví a sociální služby, vazba 
na Komunitní plán sociálních služeb pro období 2020-2024 a prováděcí dokument: Akční 
plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v sociální oblasti pro správní obvod ORP 
Český Brod na období 2020-2021. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 

Netýká se tohoto bodu. 
 
6) Vypořádání s připomínkami 

K připomínce p. Janíka - žádost Diakonie Broumov neřeší OSVŠ, neboť žádost svým 
obsahem i podstatou tematicky nenáleží do soc. Programu.  
                                           Jde o žádost o příspěvek sloužící k překlenutí situace způsobené 
COVID-19, nikoli o žádost vztahující se k poskytování sociální služby. 
  
 
 
 
  
Bc. Nekolný předal úvodní slovo předkladateli bodu T. Charvátovi. 
T. Charvát shrnul potřebné informace k bodu dle důvodové zprávy. Dodal, že komise musela 
částky ponížit, podrobné hodnocení činnosti organizací jsou v přiložené tabulce. Doplnil, že 
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částky byly poníženy zejména u organizací, které v době koronavirové krize neposkytovaly 
služby. 
 
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: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 245/2020 
Rada města 
 

I.      schvaluje 
 
   poskytnutí dotace z Programu podpory aktivit v sociální oblasti ve výši 62 000 Kč dle 
následujícího seznamu: 
 
Název organizace:                                 IČO:                     Dotace v Kč: 
 
Oblastní charita Kutná Hora       49543547                   8 000  
Rytmus Střední Čechy, o. p. s.              27903508                   8 000 
Linka bezpečí, z. s.                                61383198                   8 000 
Diakonie ČCE                                        45242704                   8 000 
Život plus, z. ú.                                       04616685                 30 000. 
  
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem jednotlivých smluv o 
poskytnutí dotace.  
  
 
III.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod schválit poskytnutí dotace z Programu podpory aktivit v 
sociální oblasti ve výši 638 000 Kč dle následujícího seznamu:  
 
Název organizace                                                                        IČO   Dotace v Kč 
 
Domácí hospic Nablízku, z. ú                       04066502              55 000  
Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.                      22768602              25 000  
Spirála pomoci, o. p. s.               22689443              45 000  
Prostor Plus, o.p.s  – Terénní program v Českém Brodě            26594633              85 000  
LECCOS, z. s. – NZDM Klub Zvonice           70855811            160 000  
LECCOS, z. s. – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                 98 000  
LECCOS, z. s. – Programy primární prevence                   70 000  
LECCOS, z. s. – LECCOS  pro rodiny VI                    60 000 
LECCOS, z. s. – Sanace rodiny ve spolupráci s OSPOD                  40 000.  
  
 
IV.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města Český Brod pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem 
jednotlivých smluv o poskytnutí dotace. 
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17. Doplnění vodovodní sítě Český Brod - veřejné části vodovodních přípojek k 
nemovitostem - SoD 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod má uzavřenou Smlouvu o dílo s firmou CE-DA servis, s.r.o., Prokopa 
Holého 586, 281 51 Velký Osek, IČO 06184502, DIČ CZ06184502 na realizaci akce 
"Doplnění vodovodní sítě Český brod - Část B, C, F, H". 
V rámci akce se provádí hlavní vodovodní řady a navrtávací pasy jako příprava pro 
vodovodní přípojky k nemovitostem v ulicích Nábřežní, Jungmannova, Na Křemínku, V 
Lánech, U Dráhy, Na Prutě, Polomská a Tovární. 
Na 11. řádném jednání RM dne 29.05.2019 bylo usnesením č. 222/2019 doporučeno 
Zastupitelstvu města Český Brod souhlasit s alternativou č. 4 ve znění: "Město Český Brod v 
rámci akce "Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část B, C, F, H" vybuduje veřejné části 
vodovodních přípojek těm vlastníkům nemovitosti, kteří uhradí paušální náklady na 
vybudování veřejné části jejich vodovodní přípojky (paušál bude vypočten jako cena všech 
přípojek dělená jejich počtem)." 
Na 6. řádném zasedání Zastupitelstva města Český Brod usnesením č. 82/2019  ze dne 
05.06.2019 bylo odsouhlaseno doporučení RM o realizaci veřejných částí vodovodních 
přípojek. 
Na 19. řádném jednání RM dne 18.09.2019 bylo usnesením č. 378/2019 doporučeno 
Zastupitelstvu města Český Brod stanovit paušální poplatek za provedení veřejné části 
vodovodní přípojky k nemovitosti na 5.500 Kč.  
Na 11. řádném zasedání Zastupitelstva města Český Brod usnesením č. 104/2019 ze dne 
20.09.2019 byl odsouhlasen paušální poplatek vlastníků nemovitostí městu Český Brod za 
provedení veřejné části přípojek k nemovitostem ve výši 5.500 Kč. Poplatek je hrazen 
vlastníky na depozitní účet města. Po provedení veřejných částí vodovodních přípojek budou 
přípojky předávacím protokolem předány do vlastnictví vlastníkům nemovitostí dle zákona č. 
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.   
Dle poskytnutých jednotkových cen zhotovitele akce, firmy Ce-DA servis, s.r.o. (příloha č. 2 k 
SoD) byly vypočteny náklady na realizaci veřejných částí vodovodních přípojek. Z 
vypočtených nákladů realizace vyplývá částka při počtu 53 ks připojovaných nemovitostí na 
468.049,00 Kč bez DPH. Počet přípojek je výsledek kontaktování vlastníků nemovitostí a 
stavu zájmu o připojení. Vyúčtování akce bude dle skutečně provedených délek a počtu 
veřejných částí vodovodních přípojek s ohledem na jejich trasu ve zpevněných površích 
komunikací, chodníků, zelených pásů apod. Součástí provedení je průraz pod oplocením a 
cca 1,0m zatažení potrubí na pozemek vlastníka pro snadnější pokračování domovní části 
vodovodní přípojky, kterou si zajišťuje vlastník nemovitosti na své náklady. Realizaci veřejné 
části vodovodních přípojek provede firma CE-DA servis, s.r.o. a vyfakturuje městu Český 
Brod. 
Návrh SoD, Tabulka rozpočtu a jednotkových cen zhotovitele, všechny Usnesení jsou 
přílohami tohoto materiálu RM.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 

Odbor rozvoje doporučuje souhlasit s uzavřením Smlouvy o Dílo.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

Realizace akce bude hrazena z Vodohospodářského fondu.  
Rozpočet dle SoD pro 53 ks přípojek:                                      468.046,00 Kč bez DPH 
(566.339,29 Kč vč.DPH). 
Paušální příspěvky vlastníků při úhradě 53 ks x 5.500,- Kč = 291.500,00 Kč 
Úhrada města Český Brod za veřejné části přípojek:             171.046,00 Kč    
  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
1.3.4 Vybudovat nové a vyměnit a opravit stávající technicky nevyhovující vodovodní sítě.  
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5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 

  
 
 
  
Bc. Nekolný uvedl, že doplnění vodovodní sítě se dopodrobna probíralo na radě města již 
loni. Toto doplnění se týká ulic, kde město buduje nové vodovodní řady. 
Mgr. Dočkalová doplnila, že vše bylo prodiskutováno nejen na radě města, ale i na jednání 
zastupitelstva a shrnula informace dle důvodové zprávy. Dodala, že byli osloveni jednotliví 
vlastníci a platby postupně chodí. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 246/2020 
Rada města 
 
 

I.      souhlasí 
 
   s uzavřením Smlouvy o dílo na provedení veřejných částí vodovodních přípojek s firmou 
CE-DA servis, s.r.o., Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek, IČO: 06184502, DIČ: 
CZ06184502 na akci "Doplnění vodovodní sítě Český Brod, Část B, C, F, H - veřejné části 
vodovodních přípojek". Návrh Smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo 
na provedení veřejných částí vodovodních přípojek k nemovitostem vlastníků, kteří uhradili 
paušální poplatek městu Český Brod. 
  
 
18. Doplnění kanalizace v areálu bývalé nemocnice 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V PD akce Kuchyně v č.p. 507 bylo počítáno s napojením lapolu na stávající kanalizaci. V 
průběhu realizace kuchyně bylo zjištěno, že předpokládaná kanalizace se v daném prostoru 
nenachází (neexistuje).  
Bylo prověřeno několik variant řešení a nejvýhodněji se jeví návrh vybudování nového úseku 
kanalizace (v místech chybějící kanalizace), do kterého budou svedeny jak dešťové vody z 
č.p. 507 tak zaústěn i lapol z čp. 507.  
 Na základě této skutečnosti byla poptána f. Wachal pro nacenění doplnění areálové 
kanalizace v požadovaném rozsahu a radě je předložen návrh na uzavření smlouvy na 
vybudování části nové kanalizace. 
Text návrhu SoD byl odsouhlasen právníkem města. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 

Odbor rozvoje doporučuje uzavřít smlouvu o dílo. 
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3) Dopady řešení na rozpočet města 

Bude hrazeno z BH, z fondu nemocnice. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
Připomínka Ing. Majer - zákres neexistuje, poptávka byla provedena na základě fyzické 
prohlídky, po dokončení bude předáno geodetické zaměření skutečného provedení. 
Připomínka Mgr. Janík - viz připomínka Ing. Jedličková. 
  
 
 
  
Bc. Nekolný požádal o úvodní slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová uvedla potřebné informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Ing. Majer uvedl, že mu vadí, že v Žižkově ulici se buduje dešťová a splašková kanalizace a 
teď je potřeba tady areálovou kanalizaci! Dále dodal, že by to mělo být zahrnuto v 
rozpočtovém opatření, nikoliv financování z bytového hospodářství. 
Mgr. Dočkalová uvedla, že co se týká dešťové kanalizace, město se snaží zasakovat, ale v 
tomto místě není kde, půlka objektu vyřešená je, půlka ne, všude jsou vzrostlé stromy a 
terén jde do kopce, opravdu to tady jinak nejde. Dodala, že výnosy z prodeje bytů se dělají 
odvodem do rozpočtu. 
Ing. Jedličková doplnila, že středisko bytového hospodářství obsahuje i fond nemocnice. 
Dále vysvětlila fond nemocnice a důvod dokrytí financí na rekonstrukci č.p. 507 z bytového 
hospodářství, a ne z rozpočtu. 
Bc. Nekolný dodal, že hospodářské středisko, které by vykazovalo dlouhodobou ztrátu, by 
bylo časem zrušeno, také proto by finance měly jít z bytového hospodářství, když tam 
prostředky jsou. 
Bc. Stuchl uvedl, že materiál je nedostatečný, chybí zákres, cenová nabídka je uvedena 
pouze jedna a dotázal se, proč areál nešel napojit na stávající kanalizaci. 
Bc. Nekolný vysvětlil dopady v případě neschválení tohoto bodu. Omluvil se, že materiál 
vznikl narychlo, ale město nyní stojí před věcným problémem, tato potřeba se objevila nyní. 
Požádal vedoucí odboru rozvoje o technické detaily. 
Mgr. Dočkalová vysvětlila napojení v okolí, popsala technické problémy, které by vznikly po 
překopání se ke stávající kanalizaci a znemožnily tak vjezd sanitkám. Zdůraznila, že 
navržená varianta je časově i finančně nejjednodušší a, spojit čp. 1077 a čp. 507 nelze ani 
vzdušnou čarou. 
 
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: 2) 
                                                                                                 Usnesení č. 247/2020 
Rada města 
 

I.      souhlasí 
 
   s uzavřením smlouvy o dílo na akci Doplnění kanalizace v areálu bývalé nemocnice, Český 
Brod se společností VW WACHAL a.s., IČO: 25567225. Návrh smlouvy o dílo je přílohou 
originálu zápisu tohoto usnesení. 
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II.      pověřuje 
 
   starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
  
 
19. Dodatek č. 2 ke SoD č. 201900195/OR - Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava 
a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p. 1099 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 

V září 2019 uzavřelo město Český Brod smlouvu o dílo č. 201900195/OR na akci Areál 
nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu 
v č.p. 1099 a v říjnu 2019 byl uzavřen dodatek č. 1 ke SoD č. 201900195/OR se změnou 
termínu dokončení díla.  V následujícím průběbu realizace byly zjištěny nesrovnalosti mezi 
PD a skutečným stavem, které musely být řešeny vícepracemi a méněpracemi. Soupis 
všech prací je dám změnovými listy č. 001 - 027, které jsou součástí tohoto materiálu i 
Dodatku č. 2 ke SoD č. 201900195/OR. Soupis ZL 001 - 027 činí v součtu  1.796.470,51 Kč 
bez DPH, t.j. 2.173.729,32 Kč s DPH. Z toho vícepráce činí 2.357.774,02 Kč bez DPH a 
méněpráce činí 561.303,51 Kč bez DPH. Zároveň na základě žádosti dodavatele tento 
dodatek řeší i posunutí termínu dokončení díla z důvodu prodloužení termínu dokončení 
realizace navazující akce Kuchyně v č.p. 507, jelikož teprve po jejím dokončení a předání 
mohou pokračovat práce na SO - 01. 
Text dodatku č. 2 byl odsouhlasen právníkem města. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 201900195/OR. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Akce má finanční krytí v souladu s rozpočtem města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 

 
 
 
 
 
  
Bc. Nekolný požádal o úvodní slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová uvedla, že se jedná o avizovaný dodatek, o kterém mluvila na zastupitelstvu 
a dodala, že vše je uvedeno v přiložené tabulce. Dále uvedla, že informací je hodně v 
jednom balíku, jelikož kolega Kostkan byl na dlouhodobé pracovní neschopnosti a materiál 
připravoval na dálku. Doplnila, že města se to týká v rozsahu 33 mil. z 90 mil. stavby. 
Ing. Majer se dotázal, zda jsou akce kryté v souladu s rozpočtem města a zda se počítalo i s 
víceprácemi. 
Mgr. Dočkalová odpověděla, že některé prostředky jsou dotované z rozpočtu. 
Ing. Jedličková doplnila, že z 33 mil. spoluúčasti bude 15 mil. hrazeno úvěrem a zbytek z 
rozpočtu města. Uvedla, že co se týká zvýšených nákladů, stavba je obrovská a s více či 
méněprácemi se počítat musí, vše je nicméně diskutováno s finančním odborem i odborem 
rozvoje. Zdůraznila, že vše se děje velice rychle a rozpočtové opatření by se pořád 
upravovalo, nejbližší rozpočtové opatření bude v září. 
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Ing. Majer zdůraznil, že nezpochybňuje vícepráce, jen neviděl soulad s rozpočtovým 
opatřením a dotázal se, zda toto financování bude v souladu s rozpočtovým opatřením v 
září. 
Ing. Jedličková tento dotaz potvrdila. 
 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 248/2020 
Rada města 
 
 

I.      souhlasí 
 
   s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 201900195 na akci Areál nemocnice v 
Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č. p. 1099 
se společností VW WACHAL a. s., IČO: 25567225. Návrh dodatku č. 2  je přílohou originálu 
zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
  
Ing. Ulík s Mgr. Klineckým se na chvíli odpojili z jednání. 
  
 
20. Smlouva o pronájmu věci movité - kabelová smyčka VN umístěna v TS KO_0639 
Český Brod-Nemocnice - ČEZ Distribuce, a. s. 

 
1) Informace o materiálu pro RM 

Předkládáme RM k souhlasu uzavření smlouvy o pronájmu pro společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s., se sídlem se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,  
IČO 24729035 na pronájem věci movité kabelové smyčky VN umístěna v TS KO_0639 
Český Brod-Nemocnice, která stojí na pozemku parc.č.st. 1624 k.ú. Český Brod, na dobu 
neurčitou. Částka ročního nájemného se sjednává dohodou ve výši 4000 Kč. 
Text návrhu smlouvy o pronájmu byl odsouhlasen právníkem města. 
 
2) Návrh odboru na řešení 

OR doporučuje RM souhlasit s uzavřením smlouvy o pronájmu. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

Výnos z nájemného bude příjmem na hospodářském středisku Ostatní hospodářská činnost. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
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Bc. Nekolný předal úvodní slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace dle důvodové zprávy. 
Ing. Majer se dotázal na důvod dvouleté výpovědní lhůty. 
Mgr. Dočkalová odpověděla, že je to součástí dohody s ČEZem, jde o narovnání stavu. 
 
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: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 249/2020 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením smlouvy o pronájmu movité věci mezi městem Český Brod a ČEZ Distribuce, 
a. s., se sídlem se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 
24729035. Znění smlouvy je přílohou k originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
 
21. Výběr dodavatele VZ "Český Brod - Výměna kabelů NN pro VO - 2. etapa, II." 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 

Rada města vyhlásila dne 07.05.2020 veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
spočívající ve výměně stávajících kabelů NN za nové pro napájení světelných bodů vč. 
nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení v Českém Brodě v ulicích: Rokycanova, 
Roháčova a Na Cihelně. Předpokládaná cena 1.500.000 Kč bez DPH. Hodnotícím kritériem 
byla cena.  
Cenovou nabídku předložilo 6 společností, hodnotící komise prověřila předložené rozpočty u 
prvních dvou nabídek, zda neobsahují nulovou položku ve výkazu výměr či mimořádně 
nízkou cenu. Nejnižší cenovou nabídku s cenou 1.289.859,34 Kč včetně DPH předložila 
společnost AVE Kolín s.r.o., hodnotící komise doporučuje Radě města podepsat se 
společností AVE Kolín s.r.o. Smlouvu o dílo. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje podepsat SoD. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Celkové náklady projektu 1.289.859,34 Kč 
Předpokládaná výše dotace SFRB (vlivem nižší vysoutěžené ceny bude dotace krácena) cca 
614.000 Kč. Spoluúčast města bude hrazena z rozpočtu města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 

1.3..9.  Vytvořit podmínky pro dokončení zemní kabelizace rozvodů (elektro, telekomunikací, 
veřejné osvětlení ad.)  
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 

  
6) Vypořádání s připomínkami 
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Bc. Nekolný předal úvodní slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy. 
 
Bez 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: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 250/2020 
Rada města 
 
 

I.      bere na vědomí 
 
   nabídky uchazečů o veřejnou zakázku "Český Brod - Výměna kabelů NN pro VO - 2. 
etapa, II.": 
1. AVE Kolín s.r.o., IČO: 25148117, Třídvorská 1501, 280 02  Kolín, s nabídkovou cenou 
1.289.859,34 včetně DPH, 
2. RAISA, spol. s r.o., IČO: 43005071, Havlíčkova 822, 280 02  Kolín, s nabídkovou cenou 
1.296.933,86 včetně DPH, 
3. ACP AuComp CZ, s.r.o., IČO: 04309634, Argentinská 286/38, 170 00  Praha, s 
nabídkovou cenou 1.378.664,17 Kč včetně DPH, 
4. TES, spol. s r.o., IČO: 47539330, Vrchovská 1354, 286 01  Čáslav, s nabídkovou cenou 
1.558.144,00 Kč včetně DPH, 
5. ENGIE Services a.s., IČO: 26121603, Lhotecká 793/3, 143 00  Praha, s nabídkovou 
cenou 1.796.514,39 Kč včetně DPH, 
6. ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IČO: 25751018, Novodvorská 1010/14, 142 00  Praha, s 
nabídkovou cenou 2.033.759,57 Kč včetně DPH. 
  
 
II.      určuje 
 
   vítězem veřejné zakázky "Český Brod - Výměna kabelů NN pro VO - 2. etapa, II" 
společnost: AVE Kolín s.r.o., IČO: 25148117, Třídvorská 1501, 280 02  Kolín, s nabídkovou 
cenou 1.289.859,34 Kč včetně DPH. 
  
 
III.      souhlasí 
 
   s uzavřením Smlouvy o dílo se společností AVE Kolín s.r.o., IČO: 25148117, Třídvorská 
1501, 280 02  Kolín. Návrh smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
IV.      pověřuje 
 
   starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
  
 
Ing. Ulík se k jednání opět připojil. 
 
 
22. Vyhlášení záměru - podíl stavby parkoviště P+R ČD v Českém Brodě 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 

Pozemek KN p.č. 709/19 o výměře 2.234 m2, který je  pod stavbou "Parkoviště P+R ČD, 
Český Brod" (parkovací systém včetně závorového automatu, vedle nádražní budovy) je ve 
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vlastnictví Českých drah, a.s. Investor stavby a majitel stavby je Město Český Brod. 
Na jednání zastupitelstva Města Český Brod dne 28. 1. 2015 přijalo zastupitelstvo města 
usnesení, kterým nesouhlasí s návrhem kupní ceny za pozemek pod parkovištěm za cenu 
2.146.000 Kč a pověřilo odbor rozvoje jednáním o kupní ceně. České dráhy, a.s. prodej 
pozemku do roku 2018 pozastavila z důvodu udržitelnosti projektu, která činila 5 let a 
uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi společností České dráhy a.s. a Městem Český Brod. 
Pozemek je pronajat Městu Český Brod smlouvou č. 278/2010/OSM z 5. 5. 2011, roční 
nájemné 21.069 Kč. Smlouva je uzavřena na dobu určitou 10 let ode dne předání staveniště, 
tj. od 24. 10. 2012. V roce 2020 byl uzavřen Dodatek č. 1 z důvodu navýšení ceny 
nájemného. 
Dne 5. 2. 2019 byla na Město Český Brod doručena žádost o odsouhlasení kupní ceny ve 
výši 2.935.000 Kč (bez DPH). Po jednání v sídle Českých drah, a.s. a korespondenci mezi 
městem Český Brod a Českými drahami, a.s. byla dne 12. 3. 2019 doručena nová žádost o 
odsouhlasení kupní ceny ve výši 2.330.000 Kč (bez DPH). Cena včetně DPH 2.819.300 Kč. 
Rada Města projednávala dne 27. 3. 2019 a přijala usnesení č. 129/2019, kterým doporučila 
Zastupitelstvu Města souhlasit s kupní cenou ve výši 2.330.000 Kč bez DPH. Zastupitelstvo 
města dne 17. 4. 2019 přijalo usnesení č. 44/2019, kterým souhlasilo s navrhovanou kupní 
cenou ve výši 2.330.000 Kč bez DPH za odkup pozemku KN p.č. 709/19 v obci a k.ú. Český 
Brod do vlastnictví Města Český Brod z vlastnictví České dráhy, a.s., IČO: 70994226, nábř. 
Ludvika Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1. 
V červenci 2019 došlo k jednání Města Český Brod se zástupci České dráhy, a.s. kvůli 
vypořádání Smlouvy o spolupráci, na základě tohoto přišla Žádost o potvrzení kupní ceny ve 
výši 1.600.000 Kč (bez DPH) za podíl 68 % vzhledem k celku pozemku p.č. 709/19 v obci a 
k.ú. Český Brod. Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019 přijalo usnesení č. 91/2019, kterým 
revokovalo usnesení č. 44/2019 ze dne 17. 4. 2019 a souhlasilo s kupní cenou ve výši 
1.600.000 Kč + DPH. 
Dle informace od pana N. nebude ke kupní ceně připočítáno DPH. 
Na základě Smlouvy o spolupráci se nyní Město Český Brod a České dráhy domluvily na 
vypořádání této Smlouvy a to uzavřením Kupní smlouvy a Darovací smlouvy. Město Český 
Brod odkoupí od Českých drah spoluvlastnický podíl ideálních 17/25 pozemku KN p.č. 
709/19 za cenu 1.600.000 Kč a Město Český Brod daruje Českým drahám spoluvlastnický 
podíl ideálních 8/25 stavby parkoviště "Parkoviště P+R ČD", které se nachází na pozemku 
KN p.č. 709/19 v obci a k.ú. Český Brod. 
Vzhledem k tomu, že Město Český Brod daruje část svého majetku, musí být před 
schválením Kupní a Darovací smlouvy vyhlášen záměr.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje Radě města vyhlásit záměr. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

x 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 

Jedná se o narovnání vlastnických vztahů dle Smlouvy o spolupráci. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 

x 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
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Bc. Nekolný předal úvodní slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy a dodala, že se jedná o narovnání – 
dodělání partnerské smlouvy po době udržitelnosti. 
Ing. Majer uvedl, že město bude mít smlouvu o spolupráci s ČD, vybírá peníze za parkování, 
tudíž by se zisk či ztráta měly dělit mezi ČD a město. 
Mgr. Dočkalová uvedla, že jednání ohledně dotazu Ing. Majera proběhla, ale České dráhy o 
to nestojí, ale měli by se zříct veškerých plusů i mínusů (výběr parkovného či náklady na 
úklid, svícení atd.). 
Bc. Nekolný zdůraznil, že komunikace s ČD není jednoduchá, k podpisům došlo před 7 lety a 
až nyní se narovnávají vlastnická práva. Dodal, že záležitost, kterou zmínil Ing. Majer, by se 
měla dořešit 100%, připravit smlouvu a vstoupit v jednání s ČD, aby si později nenárokovali 
případný zisk. 
Ing. Majer navrhl zadat v tomto znění ÚKOL.  
Ing. Ulík se dotázal, jak probíhá způsob modernizace platebních automatů. 
Mgr. Dočkalová odpověděla, kde byly vybudovány nové automaty, a dodala, že za 
„přestavbu“ ostatních chtěli dodavatelé vysokou částku, a proto se záležitost odložila. 
Ing. Majer upozornil, že když se konalo jednání zastupitelstva v KD Svět, v automatu 
parkování kartou zaplatit nešlo a dodal, že v usnesení rady města bylo přesně specifikováno, 
co vše je potřeba dodělat. 
Mgr. Dočkalová potvrdila slova Ing. Majera, ale uvedla, že nabídka na pouhou „přestavbu“ 
automatů byla 300 tisíc, což je neefektivní. Dodala, že v tomto případě by bylo lepší nakoupit 
všechny automaty nové, cena by se vysoutěžila. 
Mgr. Klinecký upozornil, že jakákoliv změna v porovnání s rozhodnutím rady města, musí být 
předložena, o každé odchylce musí být rada města informována. Dodal, že vše prověří a 
bude informovat radu města. 
Mgr. Dočkalová uvedla, že fakta budou předložena na příští jednání rady města. 
Mgr. Klinecký uvedl, že pan starosta se na chvíli vzdálil z jednání, ale už je zpět, proto nyní 
nechá hlasovat. 
 
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. 251/2020 
Rada města 
 
 

I.      vyhlašuje záměr 
 
   na darování spoluvlastnického podílu ideálních 8/25 stavby parkoviště "Parkoviště P+R 
ČD" předem určenému zájemci České dráhy, a.s., IČO 70994226, se sídlem Nábřeží L. 
Svobody 1222, Praha 1, 110 15. Stavba se nachází na pozemku KN p.č. 709/19 v obci a k.ú. 
Český Brod. 
  
 
23. Vyhlášení VZ "Český Brod - obnova pomníku Prokopa Holého, I. a II. etapa" 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 

Město Český Brod získalo na základě žádosti o finanční podporu dotaci z rozpočtu 
Středočeského kraje - na opravu pomníku Prokopa Holého ve výši 275.154 Kč. 
Předpokládané náklady na 1. a 2. etapu projektu, dle projektové dokumentace, činí 458.590 
Kč bez DPH. Zastupitelstvo města Usnesením č. 29/2020 ze dne 13.05.2020 souhlasilo s 
přijetím dotace a s realizací akce. 
Odbor rozvoje připravil veřejnou zakázku malého, předpokládaná výše 500.000,- Kč bez 
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DPH, termín realizace do konce roku 2020.  
Pomník Prokopa Holého je velmi významnou kulturní památkou pro naše město. Včasné a 
odborné restaurování je jedinou vhodnou cestou k zachování tohoto významného secesního 
díla i do budoucna.   
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 

Odbor rozvoje doporučuje Radě města souhlasit s vyhlášení VZMR na 1. a 2. etapu obnovy 
pomníku Prokopa Holého na náměstí Husově v Českém Brodě.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Předpokládané náklady na 1. a 2. etapu projektu dle projektové dokumentace činí 458.590 
Kč bez DPH. Dotace Středočeského kraje činí 275.154 Kč. Spoluúčast bude hrazena z 
rozpočtu města.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 

7.2.7 Regenerovat MPZ Český Brod a Štolmíř jako urbanistické celky.  
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 

VZ je v souladu se Směrnicí města pro VZMR 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 

  
  
Bc. Nekolný předal úvodní slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy. 
 
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. 252/2020 
Rada města 
 
 

I.      vyhlašuje 
 
   veřejnou zakázku malého rozsahu "Český Brod - obnova pomníku Prokopa Holého, I. a II. 
etapa". Výzva k podání nabídky je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II.      jmenuje 
 
   hodnotící komisi výše uvedené veřejné zakázky ve složení:  
Bc. Jakub Nekolný, starosta města, 
Jitka Kocourková, projektový manažer OR, 
Ing. Šárka Jedličková, vedoucí FO, 
Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí OR, 
Žaneta Kadlecová, památková péče OVÚP. 
Náhradníci:  Mgr. Tomáš Klinecký, místostarosta města, 
                    Petr Kostkan, investiční technik OR, 
                    Martina Jelínková, pracovník FO, 
                    Lenka Farkasová, projektový manažer OR. 
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III.      pověřuje 
 
   odbor rozvoje nezbytným upřesněním zadání a zajištěním případných dodatečných 
informací k výše uvedené veřejné zakázce. 
  
 
24. Návrh na změny územního plánu 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 

Odbor výstavby a územního plánování připravuje na základě externích žadatelů do 
zastupitelstva města návrh na odsouhlasení pořízení změn územního plánu. Město samo 
pociťuje některé požadavky, které by se v územním plánu měly objevit, a proto navrhujeme 
zaslat odboru Výstavby a územního plánování žádost o pořízení následujících změn 
územního plánu: 
1.  Stanovení nové územní rezervy pro navýšení kapacity ČOV  
2.  Stanovit rezervu pro možná opatření na kanalizační síti v ulici Sportovní 
3.  Oddělení kanalizace dešťové a splaškové při budování nových sítí 
4.  Stanovení územní rezervy pro možnou kořenovou ČOV u Kounického potoku 
5.  Odkanalizování Zahrad 
6.   Vymezit novou plochu pro technický dvůr na pozemcích před stávající ČOV 
7.   Revize koeficientu parkovacích ploch 
8.   Stanovení parkovacích ploch na sídlišti Jahodiště 
9.   Změna regulativů v plochách smíšených - sladit požadavky s hromadnou bytovou 
výstavbou v nových plochách 
10. Aktualizace trasy obchvatu města dle zpracované studie, trasy napojovacích komunikací 
(např. Průmyslová) 
11. Zařazení možností budovat dvojdomy, případně řadové domy  
12. Zmenšit minimální velikost parcel RD na 500 m2   
13. Zapracovat výstupy z územních studií a studie sídliště Jahodiště 
14. Vyjmout z územní rezervy Malechovskou spojku v místě mezi OD Penny a Lidl 
15. případné další návrhy 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 

Doporučujeme přijmout navržené usnesení. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

Dle vysoutěžené ceny by mělo být hrazeno z územního plánování.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 

Veškeré strategické dokumenty je nutno aktualizovat, územní plán je více než 4 roky v 
platnosti navrhované změny vycházejí z praktických zkušeností. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 

nerelevantní 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
 
  
Bc. Nekolný předal úvodní slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová uvedla, že před nouzovým stavem proběhla schůzka ohledně regulačního 
plánu a změn, o které požádala NELI SPA, ale koronavirová situace veškerá další jednání 
přerušila. Dále uvedla, že v této souvislosti byly osloveny všechny komise, ale krom dvou 
připomínek od stavební komise, nikdo nic neměl.  
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Ing. Majer uvedl připomínku k bodu 3. „Oddělení kanalizace dešťové a splaškové při 
budování nových sítí“ – mělo by se doplnit, že se týká pouze nových rozvojových lokalit, u 
starých je to příliš drahé. Dále upozornil, že v materiálu nevidí připomínku stavební komise, 
aby Kounické ulici u mokřadu vzniklo sezení. 
Bc. Nekolný uvedl, že nyní jde pouze o začátek, vše bude možné tvořit, jednotlivé body 
upravovat a posouvat dál. 
Ing. Majer upozornil, že bodu 3 neodpovídá ani nové naprojektování ul. Žižkova. 
Bc. Nekolný uvedl, že co se týče generelu, krom jednotné kanalizace, by měly být 
zohledněny i jiné možnosti (dešťová, splašková kanalizace,…). Zdůraznil, že je důležité 
nejdřív aktualizovat generel vodovodů a kanalizací a až poté se na tomto základě posouvat 
dál. 
JUDr. Marková se dotázala, na jakém základě bylo zpracováno usnesení k tomuto bodu a 
uvedla, že je potřeba změnit usnesení z navrženého „Rada města pověřuje odbor rozvoje 
….“ na: „Rada města souhlasí s podáním žádosti o změnu územního plánu města Český 
Brod obsahující tyto požadavky….“ 
Bc. Nekolný uvedl, že vše bylo připravováno narychlo na základě pondělního projednávání 
územního plánu. Souhlasil se změnou znění usnesení, jak navrhla JUDr. Marková. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o upraveném návrhu 
usnesení dle JUDr. Markové. 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 253/2020 
Rada města 
 

I.      souhlasí 
 
   s podáním žádosti o změnu územního plánu města Český Brod obsahující tyto požadavky: 
1.  Stanovení nové územní rezervy pro navýšení kapacity ČOV,  
2.  Stanovit rezervu pro možná opatření na kanalizační síti v ulici Sportovní, 
3.  Oddělení kanalizace dešťové a splaškové při budování nových sítí, 
4.  Stanovení územní rezervy pro možnou kořenovou ČOV u Kounického potoku, 
5.  Odkanalizování Zahrad, 
6.  Vymezit novou plochu pro technický dvůr na pozemcích před stávající ČOV, 
7.  Revize koeficientu parkovacích ploch, 
8.  Stanovení parkovacích ploch na sídlišti Jahodiště, 
9.  Změna regulativů v plochách smíšených - sladit požadavky s hromadnou bytovou 
výstavbou v nových plochách, 
10. Aktualizace trasy obchvatu města dle zpracované studie, trasy napojovacích komunikací 
(např. Průmyslová), 
11. Zařazení možností budovat dvojdomy, případně řadové domy,  
12. Zmenšit minimální velikost parcel RD na 500 m2,   
13. Zapracovat výstupy z územních studií a studie sídliště Jahodiště, 
14. Vyjmout z územní rezervy Malechovskou spojku v místě mezi OD Penny a Lidl. 
  
 
25. Stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí Obecně závaznou 
vyhláškou pro rok 2021 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Zastupitelstvo města Český Brod na svém jednání dne 09.06.2010 přijalo usnesení č. 
36/2010, kterým schválilo vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, kterou se ruší Obecně 
závazná vyhláška č. 2/2009. Touto obecně závaznou vyhláškou č. 2/2010 O Stanovení 
místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí na rok 2011, byl místní koeficient ve 
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výši „2“ zrušen.  
Stále je v platnosti tzv. Janotův balíček (zákon č. 362/2009 Sb. ze dne 05.10.2009), kterým 
se v zákoně o dani z nemovitostí mění základní sazby daně dle § 6 odst. 2 písm.a) - c) a dle 
§ 11 odst. 1 písm. a) - f) na dvojnásobek. Všechny příjmy vybrané daní z nemovitostí jdou 
zpět městu.     
Výnos v roce 2010, při koeficientu „2“, byl ve výši   9.289.177,17 Kč.                
Výnos v roce 2011 (koeficient zrušen) byl ve výši   5.315.272,51 Kč.                
Výnos v roce 2012 (bez koeficientu) 5.866.702,80 Kč.                
Výnos v roce 2013 (bez koeficientu) 5.610.733,62 Kč.                
Výnos v roce 2014 (bez koeficientu) 5.785.000 Kč.         
Výnos v roce 2015 (bez koeficientu)  6.035.939 Kč.    
Výnos v roce 2016 (bez koeficientu) předpokládaný 5.800.000 Kč. 
Výnos v roce 2020 (bez koeficientu) předpokládaný, dle schváleného rozpočtu: 6.500.000 

Kč. 
Předpokládaný výnos při nestanovené výši koeficientu v roce 2021: 6.500.000 Kč. 

Město Český Brod může stanovit místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Od roku 2011 nebyl 
koeficient pro výpočet daně z nemovitostí na další rok stanoven (v roce 2011 na rok 2012, v 
roce 2012 na rok 2013, v roce 2013 na rok 2014, v roce 2014 na rok 2015, v roce 2015 na 
rok 2016, v roce 2016 na rok 2017). 
Vyhláška zní: Na území obce Český Brod se stanovuje místní koeficient ve výši ……   Tímto 
koeficientem se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, 
samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory, přičemž se 
nevztahuje na pozemky uvedené v § 5 ost. 1 zákona č. 338/1992 Sb. v platném znění, tj. na 
pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 

Většina nemovitostí má při základní sazbě vypočtenu daň okolo 1000 Kč, v bytových 
domech jsou to částky menší než 500 Kč. Tato daň je placena 1x ročně a domníváme se, že 
zvýšením koeficientu se situace obyvatel města nijak zásadně nezhorší. 
Úvaly mají koeficient ve výši 3. Poříčany, Čelákovice, Mochov nemají stanoven místní 
koeficient. 
Odbor rozvoje žádá radu města o projednání možnosti stanovení místního koeficientu.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Všechny příjmy vybrané daní z nemovitostí jdou zpět do rozpočtu města.   
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
 
 
Bc. Nekolný uvedl, že v případě, že by rada města chtěla změnit koeficient, změna se musí 
uskutečnit do konce června. V případě, že změnu rada chtít nebude, bude platit neuplatnění 
koeficientu při výpočtu daně z nemovitosti, nebo se rada města rozhodne koeficient zavést a 
pak musí uvést v jaké výši. 
Ing. Majer upozornil, že v případě navýšení koeficientu, by se musela změnit koaliční 
dohoda, ve které je stanoveno koeficient nedávat. 
Bc. Nekolný dodal, že rada to může nechat na zvážení zastupitelstvu, nebo je to nyní na 
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zvážení rady města. 
Mgr. Janík uvedl, že je nakloněn možnosti koeficient neřešit. 
Mgr. Klinecký také zdůraznil, že v koaliční dohodě je uvedeno koeficient nezavádět, i když je 
možné, že město bude muset tuto záležitost řešit. 
Bc. Nekolný po diskuzi navrhl usnesení k tomuto bodu neřešit, usnesení zde být nemusí. 
Radní souhlasili. 
 
Bod byl změněn na informaci, která byla radou města projednána. 
 
 
 
26. Informace o možnosti podání žádosti o dotaci z programu IROP - Bezpečnost 
prostřednictvím 7. výzvy MAS Pošembeří 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 

MAS Pošembeří vyhlásilo 7. výzvu na podávání žádostí o dotace z programu IROP - 
Bezpečnost. Termín realizace předložených projektů do 31.12.2021, alokace 11,009 mil Kč, 
maximální způsobilé výdaje 5mil. Kč. 
Město má zpracované následující projekty, které splňují předepsané dotační podmínky: 
1) Výstavba nových přechodů pro chodce v ulicích Tuchorazská s návazností na přechod pro 
chodce v ulici K Dolánkám a přechody pro chodce v ulici Školní a Bylanská v Liblicích. 
Uznatelné náklady 933.007 Kč, výše předpokládané dotace 886.357 Kč, spoluúčast 46.650 
Kč. 
2) Výstavba nových chodníků a rekonstrukce stávajících chodníků v ulici Žižkova po 
křižovatku s ulicí Komenského a rekonstrukce chodníků v ulici Komenského po křižovatku s 
ulicí Žitomířská. 
Uznatelné náklady 2.789.207 Kč, výše předpokládané dotace 2.649.747 Kč, spoluúčast 
139.460 Kč.  
2) Rekonstrukce části chodníků v ulici Tyršova podél budovy sokolovny a ulici Masarykova 
od křižovatky s ulicí Kollárova po křižovatku s ulicí Vítězná. 
Uznatelné náklady 4.005.000 Kč, výše předpokládané dotace 3.804.750 Kč, spoluúčast 
200.250 Kč. 
Na projekty jsou zpracované PD, vydána požadovaná stavební povolení s nabytím právní 
moci.   
   
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 

OR doporučuje souhlasit s podáním všech tří žádostí o dotaci. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 

Spoluúčast k případným poskytnutým dotacím a realizovaným akcím bude z fondu dopravy. 
 
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 odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy a dodala, že v materiálech jsou 3 žádosti, 
odbor rozvoje bude radu města dále informovat o dalším průběhu. 
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Ing. Majer upozornil, že v podkladech chybí popis ulic atd., ale jde pouze o žádost. 
Mgr. Dočkalová dodala, že podklady nevznikaly na odboru rozvoje, ten dělá pouze 
„inženýrink“. 
 
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. 254/2020 
Rada města 
 

I.      bere na vědomí 
 
   informace o možnosti podání žádostí o dotaci z programu IROP - Bezpečnost 
prostřednictvím 7. výzvy MAS Pošembeří. 
  
 
II.      souhlasí 
 
   s podáním tří žádostí o dotaci do programu IROP - Bezpečnost prostřednictvím 7. výzvy 
MAS Pošembeří. 
  
 
III.      pověřuje 
 
   starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem žádostí o dotaci z programu 
IROP - Bezpečnost. 
  
 
27. Osobnost města Český Brod 2020 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 

Předkládáme zápis kulturní komise včetně hlasování o nominacích, pravidla a 
nominace/žádosti ocenění Osobnost města Český Brod 2020. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Kulturní komise doporučuje Radě města Český Brod udělit ocenění Osobnost města Český 
Brod panu R. S., V. Č. a Mgr. I. K. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Potřebné finance závisí na počtu udělených ocenění, o kterých RM rozhodne.  
Na jednoho oceněného se počítají náklady cca 1.500 Kč na zakoupení plakety, dárkové 
kazety a drobného občerstvení.  
K ocenění by mělo dojít na slavnostním setkání.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
STRATEGIE KLÍČOVÝCH OBLASTÍ ROZVOJE MĚSTA: KO 10 Rekreace, sport, kultura, 
aktivity volného času. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není předmětem předloženého bodu. 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
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Mgr. Klinecký na úvod zmínil, že došlo ke změně úpravy pravidel udělování ocenění 
Osobnost města Český Brod v tom, že se ocenění neuděluje každoročně, jako tomu bylo do 
roku 2018, kdy „došli laureáti“. 
Mgr. Janík uvedl, že by bylo vhodné nominovat i S. K. za celoživotní přínos. 
Ing. Majer navrhl nepsat do usnesení rok 2020 a také se přiklonil k nominaci S. K. 
T. Charvát ještě navrhl pana M., který udělal pro město hodně. 
Bc. Nekolný souhlasil s návrhem vypustit z usnesení rok 2020 a doplnit jména S. K. st. a V. 
M. za celoživotní přínos. 
Ing. Ulík upozornil, že mu v nominacích nesedí R. S., když se u dalších píše „za celoživotní 
přínos“. 
Bc. Nekolný se dotázal, zda počkat s oceněním p. S. 
Mgr. Janík uvedl, že R. S. se sice na Hawai nekvalifikoval, ale návrh ocenění byl za loňský 
rok, sportovci vždy dostanou ocenění jednou za všechny úspěchy. Dodal, že ocenění za 
celoživotní přínos by se měl dávat při příležitosti jubilea nebo při odchodu z funkce. 
Bc. Nekolný se dotázal radních, zda chtějí hlasovat o každém nominovaném zvlášť, nebo 
budou jména doplněny dle diskuze a odhlasovány najednou. 
JUDr. Marková navrhla doplnit ke jménu K. titul Mgr. a ocenění za vykonávání funkci trenéra, 
aby bylo rozpoznatelné, že jde o K. staršího. 
Bc. Nekolný shrnul doplnění nominací i s popisem následovně: 
Osobností města Český Brod:  
Ing. V. Č. - za působení v oddíle triatlonu T.J. Slavoj Český Brod, 
Mgr. I. K. - ředitele Gymnázia Český Brod, 
Mgr. S. K. - za působení v oddíle atletiky T.J. Slavoj Český Brod, 
pana V. M. - dlouholetého zaměstnance Technických služeb Český Brod, 
a pana R. S. - za sportovní úspěchy.   
 
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. 255/2020 
Rada města 
 
I.      vyhlašuje 
 
   Osobností města Český Brod:  
Ing. V. Č. - za působení v oddíle triatlonu T.J. Slavoj Český Brod, 
Mgr. I. K. - ředitele Gymnázia Český Brod, 
Mgr. S. K. - za působení v oddíle atletiky T.J. Slavoj Český Brod, 
pana V. M. - dlouholetého zaměstnance Technických služeb Český Brod, 
a pana R. S. - za sportovní úspěchy.  
  
 
28. 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 16.01.2019 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 zodpovědné osoby.   
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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 DZP, 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 
 
6) Vypořádání s připomínkami 

Bude zodpovězeno na jednání rady. 
 
 
 
  
Mgr. Klinecký uvedl bod a dodal, že plněním se pravidelně zabývá vedení města s vedoucími 
odboru rozvoje a finančního odboru na schůzkách v pondělí ráno před zasedáním rady 
města. Dále uvedl, že před případným prodloužením termínu plnění, vedení vyžaduje 
informaci o průběhu plnění a často se čeká na reakci třetích stran. 
 
Ing. Majer směřoval první dotaz k postupu příprav opravy ul. Za rybníkem ve Štolmíři. 
Mgr. Klinecký uvedl, že zbývající sondy jsou hotové, proběhly operativní schůzky s Ing. 
Zajíčkem a Ing. F. o dočasných opravách i dalších komunikací (např. v lokalitě Na 
Křemínku). 
Mgr. Dočkalová doplnila možnost použití recyklátu dočasně deponovaného v areálu ZZN, VŘ 
na opravu směřujeme na rok 2021. 
Mgr. Klinecký i Ing. Majer apelovali na urychlení postupu – projektová dokumentace bude 
potřebná, ale poměrně jednoduchá, nesmí se výrazně zvýšit nivelita a bude potřeba 
definovat, v kterých úsecích bude šířka komunikace 5 m a kde postačí 3 m a upřesnit 
trasování, charakter povrchu může být součástí cenové nabídky dodavatele při dodržení 
požadované záruky. 
 
Ing. Majer se dále věnoval reakci města na odpověď rybářského spolku hospodařícího na 
Podviničním rybníku v souvislosti s možným propojením cyklostezky kolem Kutilky do 
Zahrad. 
Bc. Nekolný doporučil ještě další pokus o vyvolání jednání, kde by se projednaly varianty 
řešení schůdné pro obě strany. 
 
Informace byla radou města projednána. 
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Obecná rozprava 

Mgr. Janík vznesl několik procedurálních námětů a dotazů, které se týkaly modulu Úkoly a 
Projekty (průběžného upřesňování finančních nákladů), předložení výroční zprávy města (na 
příštím jednání RM) a zda zastupitelstvo 24.06.2020 bude svoláno výhradně k projednání 
vypořádání s náměty a připomínkami k regulačnímu plánu MPZ. 
Bc. Nekolný uvedl, že vedení má snahu zařadit na program i další ne tak rozsáhlé body 
(schválení závěrečného účtu a účetní závěrky města, dotačních programů apod.). Zasedání 
ZM bude v sokolovně – ohledně regulačního plánu očekáváme větší zájem veřejnosti. Pokud 
by projednání vyvolalo podstatnější změny, budou se zapracovávat a ke schválení by 
regulační plán byl pravděpodobně na zářijovém zasedání ZM. 
 
Ing. Majer dále informoval o prohlídce výtluků a dalších nerovností povrchu na ul. Kollárově. 
Dodal, že společně s TS je připravena oprava s rozpočtem cca 196 000 Kč. Zdůraznil, že v 
případě, že rada nyní opravu odsouhlasí, silnice by mohla být opravena již v červnu. 
Bc. Nekolný souhlasil a uvedl, že to půjde formou objednávky. Navrhl zařadit na konec 
programu nový bod „Oprava povrchu silnice v ulici Kollárova a Komenského“, který vznikl z 
obecné rozpravy. S Ing. Majerem poté zformulovali usnesení k tomuto bodu v tomto znění: 
„Rada města souhlasí s provedením opravy povrchu silnice v ulici Kollárova a Komenského 
do výše 200 000 Kč.“ 
 
Ing. Majer, JUDr. Marková, Ing. Jedličková a Mgr. Dočkalová se dále stručně věnovali 
možnostem dalšího postupu při vymáhání penále za opožděné dodání díla Ing. arch. M. 
 
Ing. Majer, Bc. Nekolný a JUDr. Marková následně upřesnili podmínky provozu a údržby 
vyplývající z doby udržitelnosti dokončeného projektu Singltreku nad Tuchorazí v areálu 
městských lesů Český Brod. 
 
Ing. Kašpar ještě upozornil na termín zápisu aktuálního střetu zájmů, který je do 30.06.2020 
a požádal radní o aktualizaci údajů za rok 2019. Dodal, že aktualizaci lze provést vzdáleným 
přístupem přes registr. 
Bc. Nekolný dodal, že je potřeba formulář vyplnit včas, jinak následuje přestupkové řízení a 
pokuta. Doplnil, že se jedná o „průběžné“ oznámení, ne „vstupní“ ani „výstupní“. 
 
Ing. Majer se dále dotázal na další průběh výběru návrhu nové budovy pro MŠ Kollárova 
Mgr. Klinecký odpověděl, že v nejbližších dnech se vybere jeden ze dvou navržených 
termínů pro jednání výběrové komise.  
Následně uvedl poslední téma obecné rozpravy – možnost otevření areálu ZZN ve vlastnictví 
města pro průchod chodců a průjezd cyklistů, popřípadě stanovit režim parkování na 
zpevněných plochách v areálu. Neprosazuje kompletní postup podle projektové 
dokumentace demoličních prací vyčíslený na 2,8 mil. Kč v době, kdy město šetří.  
Přesto by se, při dobré vůli, daly realizovat dílčí kroky k otevření areálu ZZN veřejnosti. 
Bc. Nekolný připomněl nezbytnost zabezpečení objektů před neoprávněným vniknutím cizích 
osob a skladovacích prostor, které využívají TS (včetně dočasné deponie recyklátu). 
Mgr. Klinecký a Ing. Ulík následně uvedli, že areál by neměl dlouhodobě sloužit jen jako 
skladiště, zabezpečení je logickým krokem. 
Ing. Majer, Ing. Ulík, Bc. Nekolný, Mgr. Dočkalová a Mgr. Klinecký poté diskutovali možné 
varianty zpřístupnění areálu a regulace dopravního režimu a přístupu na parkoviště pro 
motorová vozidla včetně očekávaných rizik (od nejjednoduššího – otevření vstupní brány s 
případným umístěním květináčů po částečné odbourání obvodové zdi k bývalé správní 
budově, vyřezáním nevhodných dřevin apod.). 
Následně diskuse směřovala k vyjasnění procedury, zda o otevření areálu ZZN nechat radní 
hlasovat. Diskuse vyústila v závěr určit termín místního šetření členů rady a dalších 
účastníků (TS, OR, ODŽÚ, DI, …). 
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29. Oprava povrchu silnice v ulicích Kollárova a Komenského 

 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 

Bod byl dodatečně předložen po skončení jednání na základě diskuze v rámci obecné 
rozpravy.  
Odhadovaný rozpočet na opravu je 196 100 Kč. 
 
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 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 

  
  
Bod vznikl v rámci obecné rozpravy, kde bylo také zformulováno i odhlasování usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 256/2020 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s provedením opravy povrchu silnice v ulicích Kollárova a Komenského do výše 200 000 
Kč. 
 
 
 
 
 
 
Bc. Nekolný po ukončení obecné rozpravy poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. 
 
Jednání bylo ukončeno ve 12:03 hod. 
 
  
 
 

 
 
 
 

Jakub Nekolný   Ing. Milan Majer 

starosta města ověřovatel zápisu 
 


