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 Usnesení rady města ze dne 27. 4. 2022  

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn  
 
z 10. řádné schůze rady města, která se konala ve středu 27. 04. 2022 od 17:00 hod 

v: Sál v přízemí IC v čp. 1, na: Budova náměstí Arnošta z Pardubic 1 
  
 
154/2022 Smlouva o dílo na těžební činnost harvestorovou technologií - předmýtní 
úmyslná 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením smlouvy o dílo na těžební činnost harvestorovou technologií s panem Petrem 
Skalákem, Vrchotovy Janovice 69, 257 53 Vrchotovy Janovice, IČO: 02912431, DIČ: 
CZ9101240632. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
  
155/2022 Dodatek ke kupní smlouvě č. LW22-411 a kupní smlouva č. 5826/22 na prodej 
kulatiny a vlákniny se společností Wood & Paper, a. s. -2. Q 2022, do Labe Wood, s. r. 
o. a Mondi Štětí 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením dodatku ke kupní smlouvě č. LW22-411 a s uzavřením kupní smlouvy č. 
5826/22 na dodávku kulatiny a vlákniny na 2. Q 2022 se společností Wood & Paper, a. s., se 
sídlem Hlína 138, 664 91 Ivančice, IČO: 26229854. Návrh dodatku a návrh kupní smlouvy 
jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených smluv.  
  
156/2022 Vyhodnocení nabídek na záměr prodeje speciálního přívěsu (podvalu) z 
majetku MěL 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením kupní smlouvy na speciální přívěs mezi městem Český Brod a Josefem 
Peroutkou - Lesní činnost/údržba silnic, IČO: 74217593, se sídlem Jiřice 7, 285 22 Zruč nad 
Sázavou. Návrh kupní smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
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157/2022 Veřejné zakázky na opravu vozovky a chodníků ve Slezské a Vítězné ul., 
turbo - technické služby 
 
Rada města: 
 
I. projednala 
 
a bere na vědomí výsledky veřejné zakázky příspěvkové organizace Technické služby Český 
Brod na opravu vozovky a chodníků ve Slezské ulici v Českém Brodě. 
  
II. projednala 
 
a bere na vědomí výsledky veřejné zakázky příspěvkové organizace Technické služby Český 
Brod na opravu vozovky a chodníků ve Vítězné ulici v Českém Brodě. 
  
III. projednala 
 
a bere na vědomí výsledky veřejné zakázky příspěvkové organizace Technické služby Český 
Brod na opravu vozovek Českém Brodě technologií TURBO. 
 
158/2022 Technické služby města Český Brod - povolení čerpání RF 
 
Rada města: 
 
souhlasí 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, IČO: 0875180, s 
použitím finančních prostředků rezervního fondu ve výši 100.000,- Kč na úhradu 
neprominutého penále.  
  
159/2022 ZŠ Žitomířská - povolení čerpání RF 
 
Rada města: 
 
souhlasí 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Žitomířská č. p. 
885, okres Kolín, IČO: 46383506, s použitím finančních prostředků rezervního fondu ve výši 
28.350,- Kč na zaplacení podílu na nákladech spojených s připojením na vyšší příkon od 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. z důvodu plánované přestavby budovy č. p. 885. 
  
160/2022 Dotace ze Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní 
infrastruktury 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze středočeského Fondu 
homogenizace krajské dopravní infrastruktury "Program 2022 pro poskytování dotací z 
rozpočtu Středočeského kraje ze středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní 
infrastruktury" na homogenizaci povrchu vozovky v části města Zahrady a v ulici Palackého v 
úseku od ul. 28. října k čerpací stanici MOL v Českém Brodě. 
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II. pověřuje 
 
starostu města Bc.Jakuba Nekolného podpisem žádosti o dotaci. 
  
161/2022 Modernizace veřejného osvětlení ve městě Český Brod 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s podáním žádosti o dotaci na modernizaci veřejného osvětlení ve městě Český Brod. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem žádosti o dotaci. 
  
162/2022 Žádost o prodloužení nájmu v č. p. 25 Arnošta z Pardubic, Český Brod - 
M'am'aloca, o.p.s. 
 
Rada města: 
 
vyhlašuje záměr 
 
na prodloužení nájmu nebytových prostor předem určenému zájemci M´am´aloca o. p. s., 
Havelská 3, 282 01 Český Brod, IČO: 26662159. Jedná se prodloužení nájmu dle smlouvy o 
nájmu prostor sloužících k podnikání ev. č. 201900317 ze dne 29. 11. 2019. Předmětem 
nájmu jsou nebytové prostory v přízemí sestávající ze sedmi místností o celkové výměře 
64,11 m2 v budově č. p. 25, která je součástí p. č. St. 97 v Českém Brodě zapsaného na LV 
č. 10001 pro obec a k. ú. Český Brod u KÚ pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín. 
Nájem se prodlužuje na dobu určitou od 1. 6. 2022 do 30. 6. 2027 za cenu 105.716 Kč 
ročně. 
  
163/2022 Dohoda o ukončení nájmu pozemku 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením dohody o ukončení nájmu pozemku týkající se části pozemku KN p. č. st. 353/1 
o výměře 269 m2, v obci a k. ú. Český Brod, s PhDr. B. B., k datu 30. 4. 2022. Návrh dohody 
o ukončení nájmu pozemku je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené dohody. 
 
164/2022 Nájem části pozemku v ulici Žižkova 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku, a to části pozemku KN p. č. st. 353/1 o výměře 269 
m2 dle situace, v obci a k. ú. Český Brod, se S. L. P. a J. R. Ch., na dobu určitou jednoho 
roku od 1. 5. 2022, za cenu 20 Kč /m2/rok. Návrh smlouvy o nájmu pozemku je přílohou 
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originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
165/2022 VB - ČEZ Distribuce a.s. - Klučovská, kVN, TS, p. č. 722/2 k.ú. Český Brod 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na uložení a 
provozování elektrorozvodného zařízení na pozemcích p. č. 1011/33, 1011/42, 726/82, 850, 
1088/1, vše v k. ú. a obci Český Brod. Oprávněným je ČEZ Distribuce, a. s.,Teplická 874/8, 
40502 Děčín, IČO: 24729035. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o zřízení věcného 
břemene. 
 
166/2022 Smlouva o spolupráci při zajištění ubytování se Stř. krajem 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování mezi městem Český Brod a 
Středočeským krajem, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, IČO: 70891095. Návrh 
smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
 
 
 
 
Jakub Nekolný 
starosta města 
 


