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Město Český Brod 
Zápis 

3. řádná schůze rady města, konaná dne 
24. ledna 2022 v 08:00 hod. formou videokonference 

 
Přítomni: Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Mgr. Pavel 
Janík, Ing. Filip Ulík 
 
Omluveni: Ing. Milan Majer, Pavel Kvasnička 
 
Předsedající: Jakub Nekolný 
 
Zapsal: Štěpán Korenec 
 
Příloha zápisu: Usnesení rady města č. 36/2022 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Filip Ulík 
 
Pan místostarosta přivítal ostatní radní, omluvil se za urychlené svolání, kdy 
navržený bod je podmínkou žádosti o dotaci a termín pro podání žádosti neumožňuje 
zařadit bod na následující schůzi RM. Dále otevřel diskusi k navrženému programu. 
Hlasování o doplněném programu (4/0/0). Starosta nehlasoval. 
Dnešní ověřovatel: Ing. Ulík. Hlasování o ověřovateli (4/0/0). Starosta nehlasoval. 
Zapisovatel dnešní schůze: Štěpán Korenec. 
 
Program pro 3. řádnou schůie rady města 
 
1. Souhlas s žádostí o dotaci - Environmentální vzdělávání Vrátkov 
 
1. Souhlas s žádostí o dotaci - Environmentální vzdělávání Vrátkov 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Předkládáme RM k souhlasu návrh žádosti o dotaci Středočeského kraje pro 
Ekocentrum Vrátkov ve výši 500.000 Kč na environmentální edukativní programy a 
podklady pro videografickou osvětu o lese a lesním hospodaření. Pro příznivější 
hodnocení projektu navrhujeme spoluúčast města ve výši 50.000 Kč, které budou 
čerpány z výnosů Ekocentra. V 2021 Ekocentrum vybralo 39.000 Kč na své aktivity a 
v období dotace (3/22-3/23) očekáváme minimální příjmy ve výši 60.000 Kč. 
Prostředky přislíbené městem tak budou čerpány výhradně ze zdrojů Ekocentra. 
 
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 
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Pan místostarosta shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy a otevřel diskusi. 
Mgr. Janík si stěžoval na předložení na poslední chvíli s tím, že dle jeho názoru má 
projektová kancelář sledovat termíny výzev k podání žádostí o dotaci. Postrádal 
podkladové dokumenty a uvedl, že materiál nepodpoří. 
Mgr. Klinecký se opětovně omluvil za způsob předložení, který vysvětlil personálními 
změnami na Vrátkově. Nicméně upozornil na to, že v tomto případě účel světí 
prostředky. 
Mgr. Janík požadoval zadání úkolu v podobě připojení projektu k materiálu a 
předložení organigramu fungování ekocentra. 
Mgr. Klinecký reagoval s tím, že provoz ekocentra se postupně usazuje, radě bude 
předložena informace o jeho činnostech a fungování. Projekt bude doplněn. 
Ing. Ulík se zastal zpracovatelky materiálu s ohledem na její krátké působení pro 
město a připojil se k podpoře materiálu s následným doplněním podkladů. 
Ve stejném duchu podpořil schválení bodu i radní Charvát s tím, že ale připomínkám 
Mgr. Janíka rozumí. 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
Vzhledem k tomu, že ze strany radních nebyly vzneseny další náměty a připomínky, 
pan starosta poděkoval zúčastněným za jednání a ukončil je. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 36/2022 
Rada města 
 
 
I.      schvaluje 
 
   podání žádosti o dotaci na projekt „Zajištění aktivit EVVO na terénní základně pro 
ekologickou a lesní výchovu mládeže a občanů Středočeského kraje“ z Programu 
2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální 
vzdělávání, výchovu a osvětu a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši 
minimálně 10 % z celkových nákladů projektu. 
  
 
 
 
 
 
 
Jakub Nekolný  Filip Ulík 
starosta města ověřovatel zápisu 
 
 


