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Město Český Brod 
Zápis 

19. řádné schůze rady města, konané dne 
9. června 2021 v 17:00 hod. 

v místě: Sál v přízemí IC v čp.1 
 
Přítomni: Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Tomáš Klinecký, Ing. Filip Ulík, Ing. Milan Majer, Tomáš 
Charvát, Pavel Kvasnička 
 
Omluveni: Mgr. Pavel Janík 
 
Přítomni přizvaní: Mgr. Hana Dočkalová - vedoucí OR, Ing. Šárka Jedličková – vedoucí FO, 
Ing. Rostislav Vodička – vedoucí OŽPZ, Ing. Aleš Kašpar - tajemník MěÚ, JUDr. Jana 
Marková - právnička města 
 
Předsedající: Jakub Nekolný 
 
Zapsal: Štěpán Korenec 
 
Příloha zápisu: Usnesení rady města č. 251/2021 - 292/2021 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Filip Ulík 
 
Zahájení (17:04 hod) – pan starosta Bc. Jakub Nekolný zahájil 19. řádnou schůzi RM a 
přivítal přítomné členy RM. 
Pan starosta konstatoval, že je přítomno šest radních, Mgr. Janík se omluvil, tudíž je 
zasedání usnášeníschopné.  
 
Bc. Nekolný se dotázal radních, zda má někdo připomínky k dnešnímu programu, na kterém 
je předloženo 48 bodů a informací.  
Radní k programu výhrady neměli. 
 
Pan starosta ukončil diskusi k programu. Nechal hlasovat o předloženém programu jednání. 
 
Schválení upraveného programu jednání. 
Schváleno  Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Jmenování ověřovatele zápisu – ověřovatelem dnešního zápisu je radní Ing. Filip Ulík. 
Schváleno  Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelem dnešního zápisu je Š. Korenec. 
Zápis z předchozích schůzí rady města bude ověřen na následující schůzi. 
 
Program pro - 19. řádné jednání rady města 
 
1. Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Kostelec n. Č. L. v rámci 
správního obvodu obce s rozšířenou působností Český Brod na období 1. 1. 2021-31. 12. 
2030 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
2. Návrh na schválení záměru pořízení procesoru na výrobu palivového dřeva a prodej 
zkracovací pily 
3. Dodatek k VPS mezi městem Český Brod a obcí Doubravčice, obecní policie 
4. Smlouva s Potravinovou bankou Central z. s. 
5. Přidělení finančních prostředků z Programu podpory aktivit v sociální oblasti pro r. 2021 
6. Technické služby Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2020 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2020 
7. CVIK - schválení účetní závěrky za rok 2020 a schválení a rozdělení HV za rok 2020 
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8. MŠ Liblice Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2020 a schválení a rozdělení HV 
za rok 2020 
9. MŠ Sokolská Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2020 a schválení a rozdělení 
HV za rok 2020 
10. MŠ Kollárova Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2020 a schválení a rozdělení 
HV za rok 2020 
11. ANNA - sociální služby - schválení účetní závěrky za rok 2020 a schválení a rozdělení 
HV za rok 2020 
12. Nová školní jídelna, č.p.1099- schválení účetní závěrky za rok 2020 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2020 
13. ZŠ Žitomířská Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2020 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2020 
14. ZŠ Tyršova Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2020 a schválení a rozdělení 
HV za rok 2020 
15. Doporučení schválení účetní závěrky města Český Brod za rok 2020 
16. Doporučení schválení závěrečného účtu města Český Brod za rok 2020 
17. Doporučení schválení rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu 2021 
18. žádost o poskytnutí finančního příspěvku - Jan Rýdlo, 32. štafeta Kladno-Lidice-Ležáky 
19. Revokace usnesení RM č. 170/2021 ze dne 28. 4. 2021 
20. Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod 
21. Prodloužení nájemní smlouvy byt č. 2, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod 
22. Změna přílohy ke zřizovací listině Školní jídelna a ZŠ Žitomířská 
23. Dodatek ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání č. p. 47 - OPTIK JAS s.r.o. 
24. Pacht podílu pozemku 263/120 v k.ú. Český Brod 
25. Prodej - pronájem části pozemku ve Štolmíři (O.R.) 
26. CETIN krátkodobá smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání 
27. Nabídky na odkup kovových příslušenství v areálu ZZN 
28. Vyhodnocení záměru na výpůjčku movitého majetku města - automat na duše Schwalbe 
a pumpa na kola 
29. Prodloužení doby výpůjčky pro LECCOS, z. s. - budova č. p. 12 
30. Výběr dodavatele "Liblice - dočasná objízdná trasa areálem SOŠ Český Brod - Liblice" 
31. Dodatek č. 1 ke Sod č. 202000202-OR, zhotovitel CE-DA servis, s.r.o., "Stavební úpravy 
místní komunikace ul. k Vysílači, Český Brod - městská část Liblice" 
32. Dodatek č. 2 ke SoD č. 202000201-OR zhotovitel ADVISIA s.r.o. "Okružní křižovatka - ul. 
Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města Český Brod" 
33. Výběr dodavatele VZ "Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brodě" 
34. Čtvrtletní zpráva o stavu provozovaného vodohospodářského majetku města Český Brod 
za 1. čtvrtletí 2021 
35. Zrušení VZ Úsekové měření rychlosti na I/12 
36. Revokace - Administrativní a skladovací hala Epico - dohoda o finančním příspěvku 
37. Smlouva budoucí o nájmu prostor sloužících k podnikání ANESAN s.r.o. 
38. Schválení úpravy jednacího řádu Rady města Český Brod 
39. Schválení úpravy jednacího řádu komisí Rady města Český Brod 
40. Vydání Změny č. 2 územního plánu Český Brod 
41. Zápis z kulturní komise ze dne 26. 5. 2021, rezignace člena kulturní komise 
42. Koncepce Městské policie Český Brod na období 2021-2025 
43. Přidělení finančních prostředků z programů podpory sportu, kultury a volného času - 
Program č.1 
44. Dodatek č. 2 k Programům podpory sportu, kultury a volného času 
45. Memorandum o spolupráci se Středočeským krajem (SOŠ Liblice, obchvat Českého 
Brodu) 
46. Antico developerské smlouvy - o spolupráci, smlouva o příspěvku, zástavní smlouva, 
ručitelská smlouva 
47. VPS s obcemi ohledně zajištění povinné školní docházky 
48. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města a další informace 
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1. Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Kostelec n. Č. L. v 
rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Český Brod na období 1. 1. 
2021-31. 12. 2030 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Rada města Český Brod dne 15. 1. 2020 (usnesení č. 2/2020) a Zastupitelstvo města Český 
Brod dne 22. 1. 2020 (usnesení. 21/2020) schválilo smlouvu o dílo na zpracování lesních 
hospodářských osnov pro zařizovací obvod Kostelec n. Č. L. v rámci správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Český Brod na období 1. 1. 2021-31. 12. 2030 se společností 
Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o., Šarochova 1328, 250 02 Brandýs nad Labem - Stará 
Boleslav. Smlouva byla podepsána dne 23. 1. 2020. 
Předběžná plocha na zpracování lesních hospodářských osnov (LHO) činila ke dni podpisu 
smlouvy 228 ha v částce 234.498 Kč včetně DPH. 
Předkládáme dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku je upřesnění plochy 
pozemků spadajících do zpracování LHO a upřesnění platebních podmínek, jednotková 
cena se tímto dodatkem nemění. 
Mění se: Článek 4. Cena díla, odst. 4.2 smlouvy, se doplňuje takto: "Konečná plocha 
zpracovaných a odevzdaných LHO činí 227,60 ha." Celková cena činí 234.086 Kč včetně 
DPH. 
Celkově tak byly LHO zpracovány na plochu o 0,40 ha nižší, než byla předběžná plocha 
uvedená při podpisu smlouvy. 
Zadavatelem zpracováné LHO jsou v souladu s § 25 zákona č. 289/1995 Sb., lesního 
zákona a § 13 vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, místně 
příslušný orgán státní správy lesů. 
Finanční prostředky na zpracování LHO nejsou čerpány z rozpočtu města. Náklady na 
zpracování LHO hradí stát - § 26 odst. 2 lesního zákona. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválit. Jedná se o úpravu údajů na skutečný 
stav u zpracovaných LHO. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Finanční prostředky na zpracování LHO nejsou čerpány z rozpočtu města. Náklady na 
zpracování LHO hradí stát - § 26 odst. 2 lesního zákona. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucímu odboru životního prostředí. 
Ing. Vodička shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
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. 251/2021 
Rada města 
 
 
I.      doporučuje 
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   zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování lesních 
hospodářských osnov pro zařizovací obvod Kostelec n. Č. L. v rámci správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Český Brod na období 1. 1. 2021-31. 12. 2030 s firmou Lesprojekt 
Stará Boleslav s.r.o., IČO: 25065602, se sídlem Šarochova 1328, 250 02 Brandýs nad 
Labem - Stará Boleslav. 
  
 
 
II.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše 
uvedeného dodatku. 
 
2. Návrh na schválení záměru pořízení procesoru na výrobu palivového dřeva a prodej 
zkracovací pily 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Návrh na schválení záměru pořízení procesoru na výrobu palivového dřeva a prodej 
zkracovací pily. Procesor podstatně zvýší produktivitu výroby palivového dřeva a pomůže 
uspokojit zvýšenou poptávku po něm. Popis stroje obsahuje přiložená nabídka. Řádově se 
jedná o investici ve výši 700 tis. Kč bez DPH. Zkracovací pila Quatromat SAT4 - AMR byla 
pořízena s dotační pomocí Programu rozvoje venkova a v současné době není příliš 
využívána. Jejím prodejem za minimální cenu 200.000 Kč bude posílen rozpočet městských 
lesů. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme RM záměr schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Stroj bude financován z rozpočtu městských lesů. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Jedná se o kategorii III., tedy nad 500 tis. Kč, kdy proběhne zveřejněná zakázka. 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucímu odboru životního prostředí. 
Ing. Vodička shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy, zdůraznil, že náklady nebudou 
sanovány z rozpočtu města, ale z prostředků městských lesů. Upřesnil, že předložená 
nabídka je pouze ilustrativní a nezávazná. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer se dotázal, jaká je návratnost požadovaného zařízení. 
Ing. Vodička s tímto dotazem odkázal na vedoucího městských lesů. 
 
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. 252/2021 
Rada města 
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I.      souhlasí 
 
   se záměrem nákupu štípacího procesoru na výrobu palivového dřeva v rámci městských 
lesů. 
  
 
 
II.      souhlasí 
 
   se záměrem na prodej zkracovací pily Quatromat SAT4 - AMR za minimální nabídkovou 
cenu 200.000 Kč bez DPH. 
 
3. Dodatek k VPS mezi městem Český Brod a obcí Doubravčice, obecní policie 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Obec Doubravčice požádala o uzavření dodatku k VPS na úseku obecní policie spočívající v 
rozšíření činnosti obecní policie krom již uzavřené smlouvy na měření rychlosti o činnost 
kontroly parkování vozidel. Činnost obecní policie má návaznost na případná správní řízení, 
pokud nedojde k vyřešení přestupku příkazem na místě, a to především v gesci ODŽÚ. 
Uzavření smlouvy je podmíněno souhlasným rozhodnutím krajského úřadu. Z předchozího 
jednání rady města vzešel požadavek na vyčíslení aktuálních nákladů na výkon strážníka. 
Výpočet finančního odboru od p. Martiny Jelínkové je předložen v příloze. Částka z 
benchmarku v sobě zahrnuje celkové náklady úřadu (6171), prioritně je zpracovaná na 
průměrné náklady na zaměstnance zařazeného do městského úřadu včetně investic, taktéž 
včetně výpočetní techniky a používaných počítačových programů. První dvě tabulky 
představují částku za provozní výdaje strážníků, nejsou v nich investiční výdaje (např. 
pořízení vozidla). Po konzultaci s panem starostou Bc. Jakubem Nekolným doporučuji částku 
600 Kč za výkon strážníka za jednu (i započatou) hodinu, která bude nejvíce odrazem 
skutečných nákladů. Byl zapracován požadavek z minulé schůze rady města na výkon 
činnosti kolem 6 hodin v kalendářním měsíci. 
Vzhledem k obsahovým změnám se jedná o protinávrh, se kterým byl seznámen starosta 
obce Doubravčice, který neměl zásadních připomínek, nicméně o protinávrhu bude případně 
rozhodovat zastupitelstvo obce Doubravčice. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Neutrální stanovisko. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výdaje a příjmy by měly být vyrovnané. Příjmy z případných pokut jsou ze zákona příjmem 
města Český Brod. Schválení dodatku má vliv nejen na činnost městské policie, ale i ODŽÚ 
a FO, jejichž činnost je hrazena příspěvkem na výkon přenesené působnosti. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
 
 
 
 
Bc. Nekolný shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy, s tím, že materiál byl již řešen v 
minulosti. Předložená podoba odpovídá dopracování (doplnění mzdových nákladů) dle 
požadavků RM. 
Ing. Jedličková uvedla podklady, které byly východiskem pro určení nákladů (benchmark, 
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výroční zpráva). 
 
Následně byla otevřena diskuse, v níž bylo probíráno zejména téma specifikace mzdových 
nákladů – Ing. Majer např. postrádal náklady na provoz vozidla. Dále bylo diskutováno 
nastavení fakturace zjištěných dopravních přestupků při měření rychlosti. 
Radní Charvát se následně vyjádřil v tom smyslu, že doplnění považuje za dostačující. 
Schválení dodatku má za vstřícný krok ve vztahu ke spolupráci mezi obcemi. 
Bc. Nekolný doplnil, že formulaci dodatku vnímá i jako revizi stávající smlouvy a obdobnou 
úpravu by uvítal i ve vztahu k ostatním obcím. 
 
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. 253/2021 
Rada města 
 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě mezi městem 
Český Brod a obcí Doubravčice k zajištění činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 19. 
3. 2007. 
 
4. Smlouva s Potravinovou bankou Central z. s. 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě podnětů z řad klientů, kteří žádali o nefinanční pomoc OSVŠ, jsme se rozhodli 
vyhledat vhodnou službu, která by částečně uspokojila jejich potřeby a zároveň by 
podporovala spolupráci mezi OSVŠ a klienty, kteří spadají do skupiny osob ohrožených 
sociálním vyloučením. 
V době nouzového stavu organizace LECCOS, z. s., výjimečně nabízela potravinové balíčky 
i osobám, které nejsou jejich cílovou skupinou. Naši klienti by přivítali tuto pomoc i nadále. 
S potravinovou bankou je tato možnost předjednána, stejně tak způsob odběru. Jednalo by 
se o potravinové balíčky (pouze trvanlivé potraviny bez nutnosti zvláštního skladování), 
balíčky s drogistickým zbožím, užitkový textil a oblečení (cíleně na požadavky klienta, 
především v zimě). 
V současné době by bylo přibližně 10 odběratelů. Jsou to osoby bez přístřeší, jednotlivci, 
kteří nesplňují cílovou skupinu organizace LECCOS, z. s. (rodiny s dětmi). Do budoucna by 
se odběr z potravinové banky měnil v závislosti na počtu potřebných klientů. 
Vyčleněný prostor ke skladování trvanlivých potravin a dalšího zboží bude na OSVŠ. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OSVŠ doporučuje uzavření smlouvy s Potravinovou bankou Central z. s. Na základě této 
spolupráce by docházelo k cílenější pomoci a případné depistáži skupiny lidí, kteří spadají do 
skupiny ohrožených sociálním vyloučením. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Roční náklady na tuto službu činí 3.000 Kč (jedná se o náklady na administrativu), které se 
hradí k 15. dni měsíce následujícího po podpisu smlouvy. Částka bude hrazena z rozpočtu 
města Český Brod - položky na komunitní plánování sociálních služeb. Je zde vyčleněna 
celková částka 150.000 Kč na rok 2021. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
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Obsahově návrh na uzavření smlouvy vychází z klíčové oblasti 5 Zdravotnictví a sociální 
služby, podoblast 5.2. Sociální služby pro ohrožené před sociálním vyloučením, seniory, 
rodiny s dětmi, zdravotně a tělesně postižené, děti a mládež, specifický cíl 5.2.2 Realizovat a 
aktualizovat Komunitní plán sociálních služeb.  

5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Netýká se tohoto bodu. 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo radnímu Charvátovi, který shrnul informace k bodu dle důvodové 
zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
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. 254/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením smlouvy o potravinové pomoci s organizací Potravinová banka Central z. s., 
se sídlem v Modletice 71, 251 01 Modletice, IČO: 068 60 087. Návrh smlouvy je nedílnou 
součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o potravinové 
pomoci. 
 
5. Přidělení finančních prostředků z Programu podpory aktivit v sociální oblasti pro r. 
2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V návaznosti na usnesení zastupitelstva města Český Brod č. 16/2020 ze dne 22. 1. 2020 
byla dne byla dne 2. 2. 2021 vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotaci na rok 2021 v 
rámci Programu podpory aktivit v sociální oblasti. Z rozpočtu města Český Brod, který byl 
schválen usnesením zastupitelstva města č. 3/2021 ze dne 10. 2. 2021, je alokována pro 
tento dotační program částka 700.000 Kč. Řádně vyplněné a úplné žádosti bylo třeba zaslat 
nejpozději do 6. 4. 2021. Celkem bylo obdrženo 13 žádostí o podporu od 8 organizací 
poskytujících služby v sociální oblasti. Žádosti byly vyhodnoceny z hlediska splnění 
formálních náležitostí programu a dále posouzeny z hlediska potřebnosti pro občany města a 
souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v sociální oblasti pro 
správní obvod ORP Český Brod na období 2020-2021 koordinátorkou pro komunitní 
plánování sociálních služeb. 
Hodnotící komise Programu byla schválena RM dne 28. 4. 2021. Jednání této komise se 
uskutečnilo dne 24. 5. 2021. Komise hodnotila projekty v souladu s kritérii uvedenými v kap. 
6.1 Programu a rozdělila částku 700.000 Kč na jednotlivé projekty.  
Při stanovení výše dotace se hodnotící komise řídila kritérii a zároveň vycházela ze 
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stanoviska koordinátora komunitního plánování (viz příloha). Závěry komise pro schvalující 
orgány mají pouze doporučující charakter. Informace o obdržených žádostech jsou uvedeny 
v příloze. Přílohy dále obsahují aktuální znění Programu, zápis z jednání hodnotící komise 
ze dne 24. 5. 2021 a vyjádření koordinátora pro komunitní plánování sociálních služeb k 
jednotlivým žádostem. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Rozhodnutí o přidělení dotace je v kompetenci RM a ZM.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Na Program byla vyčleněna v rozpočtu města částka 700.000 Kč.  
 
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 
Není relevantní.  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi, který odkázal na informace k bodu v 
důvodové zprávě. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer se dotázal na vloni neuskutečněné akce a vrácení přidělených prostředků. 
Radní Charvát v návaznosti na to sdělil, že agendu zpracovává Mgr. Tůmová a uvedl, že se 
dá těžko vyhodnotit přesun přidělených prostředků. Dále upřesnil fungování systému 
přidělování prostředků z programu. 
 
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. 255/2021 
Rada města 
 
 
I.      schvaluje 
 
   poskytnutí dotace z Programu podpory aktivit v sociální oblasti ve výši 36.000 Kč dle 
následujícího seznamu: 
Název organizace   IČO      Dotace v Kč 

Rytmus Střední Čechy, o.p.s. 27903508       8.000 Kč 
Oblastní charita Kutná Hora  49543547       8.000 Kč 
Čtyřlístek dětem, z.s.   08994081     10.000 Kč 
Linka bezpečí, z.s.   61383198     10.000 Kč 
  
 
 
II.      pověřuje 
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   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem jednotlivých smluv o poskytnutí dotace. 
  
 
 
III.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z Programu podpory aktivit v sociální 
oblasti ve výši 664.000 Kč dle následujícího seznamu a pověřit starostu města Bc. Jakuba 
Nekolného podpisem jednotlivých smluv o poskytnutí dotace. 
Název organizace    IČO    Dotace v Kč  

Domácí hospic Nablízku, z. ú  04066502   60.000 
Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú. 22768602   24.000 
Spirála pomoci, o. p. s.   22689443   50.000 
Prostor Plus o.p.s.    26594633   80.000 
LECCOS, z. s. – Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice 70855811   200.000 
LECCOS, z. s. – Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi   70855811   100.000 
LECCOS, z. s. – Programy primární 
prevence na ZŠ v Českém Brodě  70855811   60.000 
LECCOS, z. s. – LECCOS  pro rodiny VII 70855811   50.000 
LECCOS, z. s. – Sanace rodin 
ve spolupráci s OSPOD   70855811   40.000 
 
 
6. Technické služby Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2020 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2020 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě předložených dokladů a zprávy z provedené kontroly je předložena účetní 
závěrka za rok 2020 ke schválení, HV za 2020 ve výši 205.566,16 Kč je navržen na přidělení 
do fondu odměn ve výši 100.000 Kč a do rezervního fondu organizace ve výši 105.566,16 
Kč, a to dle návrhu organizace. V organizaci byl proveden audit k prověrce hospodaření a 
ověření účetní závěrky za rok 2020. Zpráva o provedeném auditu je součástí návrhu 
usnesení.  
Zároveň doporučením společnosti Atlas Audit bylo v roce 2020 poskytnutí podmínečného 
vratného investičního příspěvku na splátky úvěrů ve výši 500.000 Kč. Podmínkou vrácení byl 
skutečný hospodářský výsledek za období roku 2020 a zároveň zapojení rezervního a 
investičního fondu do hospodaření za rok 2020. V případě, že by příspěvková organizace 
vykázala ztrátu v určité výši, o tuto částku by se ponížil vratný investiční příspěvek. 
Technické služby vykázaly zisk, a proto součástí schválení účetní závěrky je i vrácení 
investičního příspěvku v celé výši 500.000 Kč. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje ke schválení. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Vrácení investičního příspěvku ve výši 500.000 Kč do rozpočtu města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
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Bc. Nekolný předal slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. Upozornila na vratný 
investiční příspěvek, který bude vrácen do rozpočtu města. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Mgr. Klinecký prezentoval na žádost ředitele TS možnost zakoupení žacího stroje na 
vysokou trávu, a to v návaznosti na opakované výhrady vedení města ke kvalitě kosení. To 
je údajně způsobeno nedostatečným personálním a technickým vybavením. Případný nákup 
by byl hrazen z prostředků TS. 
Bc. Nekolný uvedl, že pokud vedení TS považuje za žádoucí takový nákup, nechť postupuje 
cestou úpravy závazných ukazatelů a není nutné řešit nepřímým apelem na RM. 
Ing. Majer se vyjádřil v tom smyslu, že pokud budou TS pořizovat novou sekačku, nemělo by 
se opomenout funkci sečení mokré trávy. 
Bc. Nekolný reagoval s tím, že se jedná o odbornou otázku, kterou si musí TS vyhodnotit 
samy. 
Ing. Ulík připomněl na základě usnesení z předcházející RM vznik standardů pro úpravu 
travních ploch. 
Dále byla na základě dotazu radního Charváta diskutována daňová povinnost k výnosům z 
hospodaření, což dovysvětlila vedoucí finančního odboru. 
 
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. 256/2021 
Rada města 
 
 
I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, Palackého 
339, Český Brod, IČO: 00875180, účetní závěrku za rok 2020 ve znění, které je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, Palackého 
339, Český Brod, IČO: 00875180, výsledek hospodaření za rok 2020 v celkové výši 
205.565,16 Kč a přiděluje jej do fondu odměn ve výši 100.000 Kč a do rezervního fondu 
organizace ve výši 105.565,16 Kč.  
  
 
 
III.      stanovuje 
 
   příspěvkové organizaci Technické služby Český Brod, se sídlem Palackého 339, Český 
Brod, IČO: 00875180, vratku poskytnutého investičního příspěvku ve výši 500.000 Kč. 
Stanovená vratka investičního příspěvku je splatná do 30 dnů od data schválení účetní 
závěrky a rozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Český 
Brod za rok 2020. 
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7. CVIK -  schválení účetní závěrky za rok 2020 a schválení a rozdělení HV za rok 2020 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě předložených dokladů a zprávy z provedené kontroly je předložena účetní 
závěrka za rok 2020 ke schválení. HV za 2020 ve výši -245.445,38 Kč (ztráta) je navržen v 
celé výši 245.445,38 Kč dle návrhu organizace uhradit z rozpočtu zřizovatele. V organizaci 
byl proveden audit k prověrce hospodaření a ověření účetní závěrky za rok 2020. Zpráva o 
provedeném auditu je součástí návrhu usnesení. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuji souhlasit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Ztrátu ve výši 245.446 Kč zapracovat do rozpočtového opatření č. 2.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy, vysvětlila dílčí otázky vzniku 
ztráty. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Bc. Nekolný doplnil náklady související se spojením infocentra a knihovny. 
Ing. Majer se dotázal na výhled pro letošní rok. 
Bc. Nekolný odpověděl, že ani letos se nedá očekávat kladný výsledek. Způsobeno je to do 
letošního roku dopadnuvšími důsledky z předcházejícího období. 
Dále byla diskutována otázka nákladů na energie, nutné revize, instalaci digitální promítačky. 
Bc. Nekolný v neposlední řadě uvedl, že došlo ke snížení příspěvku zřizovatele. 
Ing. Ulík se dotázal, zda organizace čerpala nějaké subvence k souvislosti s covidem. 
JUDr. Marková sdělila, že to z pozice fungování příspěvkové organizace nebylo možné. 
 
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. 257/2021 
Rada města 
 
 
I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Centrum vzdělávání, informací a kultury, 
nám. Arnošta z Pardubic č. p. 1, Český Brod, IČO: 46390427,  účetní závěrku za rok 2020 ve 
znění, které je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      schvaluje 
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   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Centrum vzdělávání, informací a kultury, 
nám. Arnošta z Pardubic č. p. 1, Český Brod, IČO: 46390427, výsledek hospodaření za rok 
2020, ztrátu v celkové výši 245.445,38 Kč a její úhradu v celkové výši z rozpočtu zřizovatele. 
 
8. MŠ Liblice Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2020 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2020 
 
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 2020, rozdělení HV v celkové výši 55.271,51 Kč 
za rok 2020 je dle návrhu organizace do fondu odměn 15.000 Kč a do rezervního fondu ve 
výši 40.271,51 Kč. V organizaci byla provedena kontrola k ověření účetní závěrky za rok 
2020. Usnesení pracovní skupiny je přílohou 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 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
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. 258/2021 
Rada města 
 
 
I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod - Liblice, 
Lstibořská 183, IČO: 70997489, účetní závěrku za rok 2020 ve znění, které je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod - Liblice, 
Lstibořská 183, IČO: 70997489, výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 55.271,51 Kč a 
přiděluje jej dle návrhu organizace do fondu odměn 15.000 Kč a do rezervního fondu 
40.271,51 Kč.  
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9. MŠ Sokolská Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2020 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2020 
 
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 2020. HV za 2020 ve výši -83.056,13 Kč (ztráta) je navržen 
v celé výši uhradit z rezervního fondu organizace. V organizaci byla provedena kontrola k 
ověření účetní závěrky za rok 2020. 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 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
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. 259/2021 
Rada města 
 
 
I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod, Sokolská 1313, 
okres Kolín, IČO: 48664421, účetní závěrku za rok 2020 ve znění, které je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod, Sokolská 1313, 
okres Kolín, IČO: 48664421, výsledek hospodaření za rok 2020, ztrátu výši 83.056,13 Kč a 
její úhradu v celkové výši z rezervního fondu organizace. 
 
10. MŠ Kollárova Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2020 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2020 
 
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 2020. Rozdělení HV ve výši 58.776,81 Kč za rok 2020 je 
rozdělen do fondů organizace takto: do fondu odměn 30.000 Kč a do rezervního fondu 
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organizace 28.776,81 Kč, a to dle návrhu organizace. V organizaci byla provedena kontrola k 
ověření účetní závěrky za rok 2020. Usnesení pracovní skupiny je přílohou 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 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
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. 260/2021 
Rada města 
 
 
I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod, Kollárova 71, 
IČO: 70997497, účetní závěrku za rok 2020 ve znění, které je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení.  
  
 
 
II.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod, Kollárova 71, 
IČO: 70997497, výsledek hospodaření za rok 2020 v celkové výši 58.776,81 Kč a přiděluje 
jej do fondů organizace takto: do fondu odměn 30.000 Kč a do rezervního fondu organizace 
28.776,81 Kč, dle návrhu organizace. 
 
11. ANNA - sociální služby - schválení účetní závěrky za rok 2020 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2020 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě předložených dokladů a zprávy z provedené kontroly je předložena účetní 
závěrka PO za 2020 ke schválení. HV za 2020 ve výši -389.356,45 Kč (ztráta) je navržen v 
celé výši 389.356,45 Kč dle návrhu organizace uhradit z rozpočtu zřizovatele. V organizaci 
byla provedena kontrola k ověření účetní závěrky za rok 2020. Usnesení pracovní skupiny je 
přílohou návrhu usnesení. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje ke schválení. 
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3) Dopady řešení na rozpočet města 
Ztrátu ve výši 389.356,45 Kč zapracovat do rozpočtového opatření č. 2. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Bc. Nekolný uvedl, že pro tuto organizaci nelze snížit příspěvek zřizovatele z důvodu 
krajských podmínek pro přiznání dotace. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
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. 261/2021 
Rada města 
 
 
I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace ANNA Český Brod, sociální služby pro 
seniory, IČO: 00873713, účetní závěrku za rok 2020 ve znění, které je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace ANNA Český Brod, sociální služby pro 
seniory, IČO: 00873713, výsledek hospodaření za rok 2020, ztrátu v celkové výši 389.356,45 
Kč a její úhradu v celkové výši z rozpočtu zřizovatele.   
 
12. Nová školní jídelna, č. p. 1099- schválení účetní závěrky za rok 2020 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2020 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě předložených dokladů a zprávy z provedené kontroly je předložena účetní 
závěrka za rok 2020 ke schválení. HV za 2020 ve výši -76.058,97 Kč (ztráta) je navržen v 
celé výši 76.058,97 Kč dle návrhu organizace uhradit z rozpočtu zřizovatele. V organizaci 
byla provedena kontrola k ověření účetní závěrky za rok 2020. Usnesení pracovní skupiny je 
přílohou návrhu usnesení.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuji souhlasit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Ztrátu ve výši 76.059 Kč zapracovat do rozpočtového opatření č. 2.  
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4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
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. 262/2021 
Rada města 
 
 
I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Školní jídelna, Bezručova 1099, Český Brod, 
IČO: 09276599,  účetní závěrku za rok 2020 ve znění, které je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Školní jídelna, Bezručova 1099, Český Brod, 
IČO: 09276599, výsledek hospodaření za rok 2020, ztrátu v celkové výši 76.059,- Kč a její 
úhradu v celkové výši z rozpočtu zřizovatele. 
 
13. ZŠ Žitomířská Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2020 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2020 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě předložených dokladů a zprávy z provedené kontroly je předložena účetní 
závěrka za rok 2020 ke schválení. HV v celkové výši 990.000 Kč za 2020 je rozdělen do 
fondů organizace takto: do fondu odměn 60.000 Kč a do rezervního fondu organizace 
930.000 Kč, a to dle návrhu organizace. V organizaci byla provedena kontrola k ověření 
účetní závěrky za rok 2020. Usnesení pracovní skupiny je přílohou návrhu usnesení.  
Z důvodu uzavření školy v době Covid-19 v roce 2020 došlo k úspoře provozních nákladů 
školy. Pokud bude schválen HV za rok 2020 a rozdělen do fondů dle návrhu příspěvkové 
organizace, je navržena částka k převodu ve výši 400.000 Kč z rezervního fondu do fondu 
investic a po té by byl stanoven dle zákona 250/2000 Sb. odvod do rozpočtu zřizovatele.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje ke schválení. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Zapracovat do rozpočtového opatření č. 2. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
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5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Ulík vznesl technický dotaz k režimu zveřejňování smluv v registru, což dovysvětlili Mgr. 
Klinecký společně s Ing. Jedličkovou. 
 
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. 263/2021 
Rada města 
 
 
I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, 
okres Kolín, IČO: 46383506, účetní závěrku za rok 2020 ve znění, které je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, 
okres Kolín, IČO: 46383506, výsledek hospodaření za rok 2020 v celkové výši 990.000 Kč a 
přiděluje jej do fondů organizace takto: do fondu odměn částku 60.000 Kč a do rezervního 
fondu organizace částku 930.000 Kč. 
  
 
 
III.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, 
okres Kolín, IČO: 46383506 převod částky ve výši 400.000 Kč z rezervního fondu do fondu 
investic. 
  
 
 
IV.      ukládá 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, 
okres Kolín, IČO: 46383506, odvod ve výši 400.000 Kč z fondu investic do rozpočtu 
zřizovatele.  
 
14. ZŠ Tyršova Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2020 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2020 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
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Na základě předložených dokladů a zprávy z provedené kontroly je předložena účetní 
závěrka za rok 2020 ke schválení. HV v celkové výši 1.066.451,64,-Kč za 2020 je rozdělen 
do fondů organizace takto: do fondu odměn 100.000 Kč a do rezervního fondu organizace 
966.451,64 Kč, a to dle návrhu organizace. V organizaci byla provedena kontrola k ověření 
účetní závěrky za rok 2020. Usnesení pracovní skupiny je přílohou návrhu usnesení.  
Z důvodu uzavření školy v době Covid-19 v roce 2020 došlo k úspoře provozních nákladů 
školy. Pokud bude schválen HV za rok 2020 a rozdělen do fondů dle návrhu příspěvkové 
organizace, je navržena částka k převodu ve výši 566.000 Kč z rezervního fondu do fondu 
investic a po té by byl stanoven dle zákona 250/2000 Sb. odvod do rozpočtu zřizovatele. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje ke schválení. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Zapracovat do rozpočtového opatření č. 2. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. Doplnila, že odvody jsou 
navrženy tak, aby pokryly ztráty jiných příspěvkových organizací. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
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. 264/2021 
Rada města 
 
 
I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Tyršova 68, 
okres Kolín, IČO: 46383514, účetní závěrku za rok 2020 ve znění, které je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Tyršova 68, 
okres Kolín, IČO: 46383514, výsledek hospodaření za rok 2020 v celkové výši 1.066.451,64 
Kč a přiděluje jej do fondů organizace takto: do fondu odměn částku 100.000 Kč a do 
rezervního fondu organizace částku 966.451,64 Kč. 
  
 
 
III.      schvaluje 
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   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Tyršova 68, 
okres Kolín, IČO: 46383514 převod částky ve výši 566.000 Kč z rezervního fondu do fondu 
investic. 
  
 
 
IV.      ukládá 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Tyršova 68, 
okres Kolín, IČO: 46383514, odvod ve výši 566.000 Kč z fondu investic do rozpočtu 
zřizovatele.  
 
15. Doporučení schválení účetní závěrky města Český Brod za rok 2020 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě předložených účetních výkazů a zprávy z provedené kontroly k ověření účetní 
závěrky za rok 2020 je předložena účetní závěrka za rok 2020 ke schválení. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí finančního odboru s tím, že navrhnul spojení diskuse k 
tomuto bodu z důvodu vzájemné souvislosti s bodem následujícím. S tímto ostatní radní 
vyjádřili souhlas. 
Ing. Jedličková shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy, dovysvětlila detaily 
závěrečného účtu. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Mgr. Klinecký vznesl poznámku ke zveřejňování z důvodu transparentnosti. 
Ingr. Jedličková uvedla, že zveřejnění je zákonnou povinností, která je naplňována 
zveřejněním na webu města. Doplnila, že výrazný vliv mělo zrušení superhrubé mzdy. 
Bc. Nekolný dále poznamenal, že k propadu došlo také v souvislosti s fázovým posunem 
zakázek. 
Ing. Majer měl technickou připomínku k přílohám, uvítal by strojově čitelný formát. Dále by 
považoval za vhodné, aby závěrečný účet měl podobu analogickou k rozpočtu. 
Bc. Nekolný reagoval s tím, že závěrečný účet má formu dle rozpočtové skladby. 
Ing. Ulík dal na zvážení úpravu formy rozpočtu pro zpřehlednění. 
 
Odchod 18:05 Bc. Nekolný 
 
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. 265/2021 
Rada města 
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I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města schválit roční účetní závěrku za rok 2020 ve znění, které je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
16. Doporučení schválení závěrečného účtu města Český Brod za rok 2020 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
 
Na základě předložených podkladů a zprávy z provedeného přezkumu hospodaření za rok 
2020 je předložen návrh na projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2020. Komentář 
je součástí přílohy. Termín stanovený zákonem je k 30. 6. 2021 předložit závěrečný účet k 
projednání. Návrh byl řádně zveřejněn na úřední desce v termínu 15 dnů před termínem 
projednání. 
 
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 
 
 
 
 
Diskuse k tomuto bodu byla spojena s předchozím, tudíž bylo rovnou 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. 266/2021 
Rada města 
 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města souhlasit s celoročním hospodařením města Český Brod podle 
rozpočtu na rok 2020. 
  
 
 
II.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města schválit znění závěrečného účtu za rok 2020, včetně výsledků 
hospodaření a zprávy o provedení přezkoumání hospodaření za rok 2020. 
  
 
 
III.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města chválit hospodářské výsledky středisek hospodářské činnosti za rok 
2020. 
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17. Doporučení schválení rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dle dostupných informací a podkladů je předložen návrh na rozpočtové opatření č. 2 k 
rozpočtu na rok 2021. V rozpočtovém opatření jsou zapracovány dostupné informace 
ohledně dotací, vývoje příjmů k 30. 4. 2021 a dále změny v oblasti výdajů. 
 
POZN. Dne 7. 6. 2021 projednáno ve finančním výboru. Byla diskuze ohledně investiční 
akce Zateplení a rekuperace ZŠ Tyršova v ul. Žitomířská č. p. 760. Tato investiční akce je v 
rozpočtu zahrnuta ve výši 5 mil Kč. Smlouva s dodavatelem je ve výši 9,5 mil. Kč. Plnění je 
do 11/2021 a fakturace se splatností 30 dnů, možnost pozastávky ve výši 20 %. V současné 
době nedošlo k většímu plnění, než je v rozpočtu města narozpočtováno. Tím chci sdělit, že 
nedošlo podle z. 250/2000 Sb. k žádnému porušení rozpočtové kázně. Finanční krytí je v 
řešení, protože je potřeba současně vyřešit zapojení kontokorentního úvěru v rozpočtu 
města. 
 
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 
 
 
 
 
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy, specifikovala dílčí položky 
opatření, zdůraznila zdrženlivost při přípravě. 
 
Příchod 18:18 Bc. Nekolný 
 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Ulík z pozice předsedy finančního výboru prezentoval stanovisko k opatření, které výbor 
zaujal. Uvedl výhrady, na jejichž základě došlo k nedoporučení. Nejproblematičtějším bodem 
je rekonstrukce ZŠ Tyršova. 
V následné diskusi byl vysvětlen rozdíl mezi v opatření uvedenou částkou a reálnou 
hodnotou uzavřené smlouvy. Současně byla otevřena otázka možných řešení. Těmi by 
mohla být varianta čerpání úvěrového rámce, rozdělení hrazení částky do několika období 
(na základě jednání se smluvním partnerem), hrazení z nezahrnutých příjmů města 
(uhrazené pohledávky) apod. S vysvětlením a návrhy možných řešení se radní v závěru 
diskuse spokojili, nicméně zejména Ing. Ulík a radní Kvasnička a Charvát požadovali pro 
následující zasedání ZM přípravu důkladné prezentace zastupitelům. 
 
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. 267/2021 
Rada města 
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I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města na rok 2021 ve 
znění, které je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
 
18. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku - Jan Rýdlo, 32. štafeta Kladno-Lidice-
Ležáky 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Byla doručena žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro 32. štafetu Kladno- Lidice-
Včelákov-Ležáky ve dnech 19.-20. 6. 2021, kterou pořádá Jan Rýdlo, JR RUNNING SPORT 
- intersport, Sokolská 130, Nasavrky. 
Jedná se o tradiční běžeckou štafetu, která připomene tragické události v období 
Heydrichiády. Součástí běhu je i připojení stuhy na štafetu. Žádost neobsahuje konkrétní 
částku, kterou by chtěli podpořit, pouze žádají o malou finanční podporu. Je na rozhodnutí 
zastupitelů města, zda žádosti vyhoví a v jaké výši. V rozpočtu města Český Brod není 
vyčleněna žádná částka na poskytování finančních příspěvků.  
 
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. 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Bc. Nekolný doplnil, že akci by vyjádřil podporu tradičně předáním stuhy, nicméně žádost je 
podána mimo nastavený režim programů podpory kultury a sportu. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
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. 268/2021 
Rada města 
 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města zamítnout žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro pana Jana 
Rýdla na akci 32. štafeta Kladno-Lidice-Ležáky. 
  



 

 23 

 
19. Revokace usnesení RM č. 170/2021 ze dne 28. 4. 2021, prodloužení nájemní 
smlouvy, byt č. 1, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Předkládáme RM revokaci usnesení č. 170/2021 ze dne 28. 4. 2021. Jedná se o prodloužení 
nájemní smlouvy č. 90/2013 dodatkem č. 5 s panem Švandrlíkem, kterým mu byl navýšen 
nájem ze 7.000 Kč na 9.000 Kč. Pan Švandrlík poslal žádost o nezvyšování nájemného z 
důvodu plísně v bytě, kterou musel řešit v listopadu 2020. 
Pan Michal Švandrlík má s městem Český Brod uzavřenu nájemní smlouvu č. 90/2013/FO 
ze dne 24. 4. 2013 na užívání bytu č. 1, na adrese Arnošta z Pardubic 25, Český Brod, na 
dobu určitou. Dodatkem č. 4 bylo užívání bytu prodlouženo do 30. 6. 2021. Nyní pan 
Švandrlík žádá o prodloužení nájemní smlouvy o další rok, tj. od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 a 
bez navýšení nájemného z důvodu plísně v bytě. Dle posudku k určení tržní ceny, kterou pro 
město vypracoval pan Jedelský, jednatel realitní kanceláře Bohemia, se tržní nájemné za 
tento byt pohybuje v rozmezí 9.000-11.000 Kč měsíčně. Za byt 3+kk o velikosti 70,10 m2 
platil pan Švandrlík měsíční nájemné ve výši 4.436 Kč a od 1. 7. 2019 bylo měsíční nájemné 
zvýšeno na 7.000 Kč. 
Nájemné platí řádně. Pan Švandrlík pracuje jako učitel na základní škole Žitomířská. Žádosti 
pana Švandrlíka, návrh dodatku č. 5 a posudek k určení tržní ceny jsou přílohou tohoto 
materiálu. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi, s tím, že po ujasnění došlo k přeformulování 
následujícího usnesení a spojení jeho obsahu s tímto bodem. 
Mgr. Klinecký shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy. Zdůraznil, že nájemce pracuje 
jako učitel v Českém Brodě a neprodloužení nájmu za stávajících podmínek by mohlo být 
důvodem pro jeho odchod. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer postrádal vypořádání svých připomínek. 
Mgr. Dočkalová uvedla, že deklarovaný požadavek na zachování výše nájemného je možná 
účelový, nicméně nedokáže posoudit, neboť nájemce výskyt plísně v bytě uvedl až jako 
důvod pro nezvýšení nájmu a jako závadu dříve městu neohlásil. 
Ing. Majer navrhnul stažení bodu s tím, že považuje za žádoucí plošnou aktualizaci cen 
nájmů. 
Radní Charvát vyjádřil stejnou obavu jako pan místostarosta, tedy že nevyhovění může pro 
město způsobit ztrátu učitele. 
Další diskuse se týkala nastavení podmínek, které by byly pro potenciální učitele pobídkou. 
Mgr. Klinecký požadoval do zápisu jasně uvést, že deklarovaná závada bude ze strany 
města prověřena. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o protinávrhu na stažení 
bodu. 
 
neschváleno (Pro: 1, Proti: 5, Zdržel se: 0). 
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Dále bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu usnesení. 
  
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 269/2021 
 
Rada města 
 
 
I.      revokuje 
 
   usnesení č. 170/2021 ze dne 28. 4. 2021. 
  
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 269/2021 
 
Rada města 
 
 
II.      souhlasí 
 
   s uzavřením dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 90/2013/FO s panem Michalem 
Švandrlíkem, kterým se prodlužuje doba užívání bytu č. 1, Arnošta z Pardubic 25, Český 
Brod o jeden rok, tj. od 1. 7. 2021 do 30. 6.2022. Návrh dodatku č. 5 je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 269/2021 
 
Rada města 
 
 
III.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
20. Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 2, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Pan Martin Šnajdr má s městem Český Brod uzavřenu nájemní smlouvu č. 97/2013/FO ze 
dne 29. 4. 2013 na užívání bytu č. 2, na adrese Náměstí Arnošta z Pardubic 25, Český Brod, 
na dobu určitou. Dodatkem č. 5 bylo užívání bytu prodlouženo do 30. 6. 2021. Nyní pan 
Martin Šnajdr žádá o prodloužení nájemní smlouvy o dva roky, tj. od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
2023, neboť dle jeho názoru kratší smlouvy uvádějí nájemníka do bytové nejistoty, když 
krátce po prodloužení smlouvy musí znovu řešit prodloužení. Dle posudku k určení tržní 
ceny, kterou pro město vypracoval pan Jedelský, jednatel Realitní kanceláře Bohemia, bylo 
dodatkem č. 4 nájemné navýšeno na 9.000 Kč. Nájemné platí řádně. Žádost pana Šnajdra, 
návrh dodatku č. 6 a posudek k určení tržní ceny jsou přílohou tohoto návrhu na usnesení. 
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2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková odkázala na informace k bodu v důvodové zprávě. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer znovu zopakoval svůj požadavek na aktualizaci výše nájmů městských bytů. 
 
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. 270/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 97/2013/FO s panem Martinem Šnajdrem, 
kterým se prodlužuje doba užívání bytu č. 2, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod od 1. 7. 
2021 do 30. 6. 2022. Návrh dodatku č. 6 je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
21. Změna přílohy ke zřizovací listině Školní jídelna a ZŠ Žitomířská 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Předkládáme RM k souhlasu pro ZM změnu přílohy ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace ZŠ Žitomířská a Školní jídelna. Jedná se převod budovy školní jídelny a pozemků 
v ulici Bedřicha Smetany, které má nyní svěřeny do užívání ZŠ Žitomířská. Tato budova a 
pozemky by od 1. 7. 2021 měly být svěřeny do užívání příspěvkové organizaci Školní jídelna. 
Dále bude nové příspěvkové organizaci svěřena do užívání nově zrekonstruovaná budova č. 
p. 1099. Obě budovy, které budou svěřeny příspěvkové organizaci Školní jídelna do užívání 
zařadí tato organizace do svého účetnictví a bude dále pokračovat v nastaveném odpisovém 
plánu a rozpouštění transferu. Účetní hodnota budovy školní jídelny v ulici Bedřicha Smetany 
je 11.717.948,86 Kč a účetní hodnota budovy č. p. 1099 je 95.969.132,84 Kč. Převáděné 
pozemky se neodepisují, příspěvková organizace je pouze zařadí na příslušné majetkové 
účtu v účetnictví. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM doporučit ZM odsouhlasení změny přílohy ke ZL obou příspěvkových 
organizací. 
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3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nejsou. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Doplnila, že původně mělo dojít ke sloučení, ale za aktuálních okolností by nebylo ze strany 
kraje hrazeno tolik míst, jako při zachování stávajícího oddělení. V přílohách k materiálu jsou 
uvedeny různé varianty, jak sloučení, tak současný stav. Nad rámec tohoto je pro 
doobsazení nové jídelny uvažováno o spolupráci s ÚP. 
Bc. Nekolný uvedl, že systém město jednoznačně tlačí do varianty bez sloučení. I tak bude 
personální obsazení nové jídelny nedostatečné, nicméně výhledově by mělo být možné 
dodatečný úvazek zajistit z činnosti tak, aby to město nepocítilo na rozpočtu. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer navrhnul možnost vytvoření dvou samostatných konkurenčních jídelen. 
Bc. Nekolný reagoval s tím, že by to mohla být cesta, ale obává se, že by šlo o nákladnější 
řešení, než je zachování statusu quo. Plánované sloučení se nezavrhuje, ale pouze odkládá. 
Doplnil, že i stávající systém financování školního stravování se může během času změnit 
na nenormativní princip. 
Radní se Kvasnička uzavřel s tím, že prezentovaná varianta nesloučení dává jednoznačný 
ekonomický smysl. 
 
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. 271/2021 
Rada města 
 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města souhlasit se změnou příloh č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkové 
organizace Školní jídelna Český Brod, se sídlem Bezručova 1099, Český Brod, IČO: 
09276599, a příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres 
Kolín, se sídlem Žitomířská 885, Český Brod, IČO: 46383506. Přílohy ke zřizovacím listinám 
jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
22. Dodatek ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání č. p. 47 - OPTIK JAS 
s.r.o. 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
RM svým usnesením č. 206/2021 ze dne 12. 5. 2021 vyhlásila záměr na změnu rozsahu 
nájmu pro OPTIK JAS s.r.o., se sídlem Tuchorazská 815, 282 01 Český Brod, IČO: 
28421752. Rozsah nájmu podle stávající smlouvy je nebytový prostor: prodejna o výměře 23 
m2, dílna o výměře 14 m2, sklad o výměře 2 m2 a sociální zařízení o výměře 2 m2, to vše 
celkem 41 m2 za cenu 98.549 Kč ročně. Skutečný rozsah nájmu je prodejna o výměře 23 m2, 
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dílna o výměře 14 m2, sklad o výměře 2 m2, sociální zařízení o výměře 2 m2 a zázemí o 
výměře 9,4 m2, to vše celkem 50,40 m2 za cenu 121.143 Kč ročně, tj. 2.403,63 Kč/m2/ročně, 
podle stávající smlouvy. Výše nájemného byla od 1. 4. 2021 navýšena o inflaci. Doba nájmu 
zůstává podle původní nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Záměr byl řádně zveřejněn na 
úřední desce dne 18. 6. 2021 a sejmut dne 3. 6. 2021. Do data sejmutí nebyla na podatelně 
města evidovaná žádná námitka proti tomuto záměru. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM souhlasit s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výnos z nájemného je příjmem na hospodářském středisku bytové hospodářství. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
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. 272/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání ev. č. 
171/2000/OSM mezi městem Český Brod a společností OPTIK JAS s.r.o., se sídlem 
Tuchorazská 815, 282 01 Český Brod, IČO: 28421752. Znění dodatku č. 3 je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 3. 
 
23. Pacht podílu pozemku 263/120 v k.ú. Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na odbor rozvoje byla doručena žádost od zemědělce Ing. Jiřího Zajíce o propachtování 
podílu pozemku ve vlastnictví města. Jedná se o pozemek KN p. č. 263/120, orná půda, o 
celkové výměře 16.449 m2, ve směru na Novou Ves. 
Dalšími spoluvlastníky pozemku jsou Ing. Jiří Zajíc, Štefan Bachleda, Michael Halaška a 
Karel Němeček. 
Pan Zajíc má od města propachtované pozemky v k. ú. Štolmíř, které byly dříve využity jako 
úložiště kalu při odbahnění rybníka ve Štolmíři. I když firma pole vyčistila, došlo k poškození 
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pneumatiky traktoru pana Zajíce a dalších strojů. Pan Zajíc žádá o zohlednění této situace 
při určení výše pachtovného. 
Pozemek má výměru 16.449 m2, podíl ve vlastnictví města je 348/720, tj. 7.950 m2, tj. 0,795 
ha. Pan Zajíc nabízí pachtovné k jednání ve výši cca 6.000 Kč/ha/rok. Při ceně 6.000 Kč/ha 
se jedná o pachtovné ve výši 4.770 Kč/podíl pozemku/rok. 
Rada města na jednání dne 12. 5. 2021 usnesením č. 205/2021 vyhlásila záměr na pacht 
podílu pozemku. Záměr byl na úřední desce vyvěšen 14.- 1. 6. 2021. Byla přijata připomínka 
od pana Krále - viz příloha. 
Vyjádření JUDr. Markové:  "Vůbec nic se neděje, neboť přípustnost adresného záměru 
dovodila i v minulosti judikatura ( NS ČR 28 Cdo 3757/2007), kdy adresně vyhlášený záměr 
nevylučuje podání případně i jiných nabídek a záleží na radních, co si pak vyberou. Takže 
námitku považujte za nabídku, předložte obě do rady a rada nechť rozhodne. S pozdravem 
Marková" 
Návrh pachtovní smlouvy byl odeslán JUDr. Markové k odsouhlasení. 
Necháváme radě města na rozhodnutí, jestli podíl pozemku bude propachtován předem 
určenému zájemci - spoluvlastníku pozemku - p. Zajícovi anebo bude vyhlášen nový záměr 
na pacht podílu pozemku. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje radě města souhlasit s uzavřením pachtovní smlouvy na podíl 
pozemku nebo vyhlásit záměr na pacht podílu pozemku. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Pachtovné bude příjmem střediska OHČ. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo právničce města. 
JUDr. Marková shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Bc. Nekolný se dotázal stran možného napadení navrhovaného usnesení, a to zda by nebylo 
transparentnější takto vyhlášený záměr zrušit a vyhlásit znovu jako neadresný. 
JUDr. Marková uvedla, že tato varianta je možná. 
Radní Kvasnička se vyslovil pro nové vyhlášení záměru ve smyslu výše uvedené 
argumentace. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o protinávrhu na stažení. 
  
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
 
   s uzavřením pachtovní smlouvy týkající se podílu 348/720 pozemku KN p. č. 263/120, orná 
půda, o celkové výměře 16.449 m2 v obci a k. ú. Český Brod, s registrovaným zemědělským 
subjektem ........................................... IČO ..........., na dobu určitou 5 let, do 30. 9. 2026, za 
cenu .................... Kč/ha/rok za účelem zemědělského využití. Pachtovné bude každoročně 
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navýšeno o míru inflace určenou Českým statistickým úřadem. Návrh smlouvy je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II.      pověřuje  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené pachtovní smlouvy. 
  
 
III.      vyhlašuje záměr  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
 
   na pacht podílu 348/720 vzhledem k celku pozemku p. č. 263/120, orná půda, o celkové 
výměře 16.449 m2 v obci a k .ú. Český Brod, registrovanému zemědělskému subjektu za 
účelem zemědělského využití, na dobu určitou 5 let (od data podpisu smlouvy - 30. 9. 2026), 
obálkovou metodou za minimální cenu  ................ Kč/ha/rok. K částce pachtovného bude 
každoročně připočítána míra inflace určená Českým statistickým úřadem. 
 
24. Prodej - pronájem části pozemku ve Štolmíři (O.R.) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na odbor rozvoje byla doručena žádost o pronájem/výpůjčku části pozemku ve Štolmíři od 
pana Ondřeje Rýznara a p. Jaroslava Šindeláře. Jedná se o část pozemku 15/1, která se 
nachází kolem domu č. p. 41 ve vlastnictví pana Rýznara. Tato část pozemku byla dříve 
oplocena (viz foto v žádosti). Pozemek 15/1 je v katastru nemovitostí označen jako zahrada, 
pozemek 15/2, který je ve vlastnictví pana Rýznara, je označen jako zahrada také, kolem 
těchto pozemků se nachází pozemek ve vlastnictví města Český Brod, a to 16/1 ostatní 
plocha, který tvoří část centra Štolmíře na straně u kostela. Po tel. konzultaci byla žádost 
upřesněna a stačila by část před vchodem domu a kdyby byl možný prodej této malé části 
pozemku, jednalo by se o narovnání skutečného stavu používání. Tato označená část slouží 
jako vchod do domu č. p 41. 
Dle územního plánu se jedná o plochu občanského vybavení. 
Jedná se tedy o žádost o prodej části pozemku KN p.č. 15/1 o výměře cca 155 m2 od domu 
ke komunikaci (možná včetně části pozemku 16/1) v obci Český Brod a k.ú. Štolmíř. 
Znalecký posudek a oddělovací geometrický plán by zajistila strana kupující. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Vzhledem k narovnání vlastnických vztahů pod verandou u domku na návsi (manželé 
Farhatovi), doporučujeme část pozemku před vchodem domu odprodat panu Rýznarovi, s 
podmínkami anebo pronajmout, také s podmínkami používání. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Jedná se o narovnání vlastnických vztahů. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
Bc. Nekolný shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer by určitě pozemek neprodával a v případě pronájmu by jednoznačně zakotvil do 
usnesení nemožnost oplocení pozemku. 
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Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o variantě přípravy pronájmu s podmínkou 
nemožnosti oplocení. 
 
 
 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 273/2021 
 
Rada města 
 
 
I.      pověřuje 
 
   odbor rozvoje přípravou pronájmu části pozemku KN p. č. 15/1 v obci Český Brod a k. ú. 
Štolmíř s tím, že pronajatý pozemek nebude nájemcem oplocen. 
 
25. CETIN krátkodobá smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
RM svým usnesením č. 231/2021 ze dne 26. 6. 2021 souhlasila s prodloužením doby nájmu 
prostor sloužících k podnikání se společností CETIN a.s., IČO: 04084063 za stávajících 
podmínek o 30 dní. Překládáme RM k souhlasu smlouvu o krátkodobém nájmu od 1. 6. 2021 
do 30. 6. 2021 za cenu 9.388 Kč.  
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje souhlasit s uzavřením smlouvy o krátkodobém nájmu od 1. 6. 2021 do 30. 6. 
2021. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výnos z nájemného je příjmem na hospodářském středisku bytové hospodářství. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
 
 
 
 
Bc. Nekolný shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy. Vzhledem k předchozímu 
souhlasu vyjádřeného radou navrhnul úpravu usnesení s tím, že rada bere uzavření smlouvy 
na vědomí. 
 
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. 274/2021 
 
Rada města 
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I.      bere na vědomí 
 
   uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu mezi městem Český Brod a společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov 130 00 Praha 3, IČO: 
04084063, na dobu od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2021. Znění smlouvy je přílohou originálu zápisu 
k tomuto usnesení. 
  
 
 
n e s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Rada města 
 
 
II.      pověřuje  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpise výše uvedené smlouvy. 
 
26. Nabídky na odkup kovových příslušenství v areálu ZZN 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Na svém jednání dne 12. 5. 2021 vyhlásila RM svým usnesením č. 201/2021 záměr na 
prodej kovových příslušenství v areálu ZZN, a to sušárny obilí instalované na pozemku p. č. 
172/3 v k. ú. Český Brod a zásobníků na obilí instalovaných na pozemku p. č. 172/3 v k. ú. 
Český Brod. Podmínkou prodeje je demontáž kovového příslušenství, odvoz materiálu a 
úklid prostranství po demolici. Prodej je tzv. obálkovou metodou, minimální nabídková cena 
nebyla stanovena. Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce dne 18. 5. 2021 a sejmut dne 
4. 6. 2021. Do data sejmutí byla na podatelně města evidována jedna nabídka v zalepené 
obálce s č. j. MUCB 30886/2021. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM posoudit nabídku a eventuálně pověřit OR přípravou kupní smlouvy. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výnos z prodeje bude příjmem na hospodářském středisku bytové hospodářství. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
 
 
 
 
Bc. Nekolný shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Ing. Majer následně otevřel doručenou nabídku společnosti TROJEK, a.s., a nabídkovou 
cenou 2.500 Kč/1 t bez DPH. 
Následně byla otevřena diskuse. 
JUDr. Marková se dotázala, zda záměr byl vyhlášen bez uvedení minimální ceny. 
Mgr. Klinecký odpověděl, že ano. 
Dále byly diskutovány podrobnosti určení množství materiálu (formou vážních lístků). 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
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s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 275/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s nabídkou společnosti TROJEK, a. s., IČO 49606778, na prodej kovového příslušenství 
za cenu 2.500 Kč bez DPH za jednu tunu materiálu.  
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   odbor rozvoje přípravou kupní smlouvy na prodej kovového příslušenství v areálu ZZN 
mezi městem Český Brod a společností TROJEK a.s., IČO: 49606778, sídlem V jámě 
1371/8, 110 00 Praha 1. 
 
27. Vyhodnocení záměru na výpůjčku movitého majetku města - automat na duše 
Schwalbe a pumpa na kola 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Dne 30. 4. 2021 vypršela doba výpůjčky ke smlouvě ev. č. 202000051 mezi městem Český 
Brod a Vladimírou Pažoutovou. Jedná se o smlouvu o výpůjčce věci movité, a to automatu 
na duše Swalbe a pumpy na kola. Předmět výpůjčky byl zřízen na parkovišti B+R v rámci 
dotace, která byla poskytnuta na vybudování parkoviště. Vzhledem k udržitelnosti dotace je 
nutné, aby výše uvedené věci movité, automat na duše a pumpa, byly v provozu. Provoz 
těchto zařízení město nezajišťuje, a proto byl RM předložen k projednání záměr na výpůjčku 
těchto zařízení, a to do doby ukončení udržitelnosti dotace, tj. do 30. 4. 2025. RM dne 12. 5. 
2021 vyhlásila záměr na výpůjčku movitého majetku města, a to automatu na duše Schwalbe 
– 6 šachet na 6 druhů duší, pumpy na kola – veřejná pumpa "Pro cyklistovu duši" 
umístěných na parkovišti B+R v prostorách nádraží Český Brod. Jedná se o výpůjčku na 
dobu určitou od 1. 6. 2021 do 30. 4. 2025. Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce, 
vyvěšen dne 18. 5. 2021 a sejmut dne 4. 6. 2021. Do data sejmutí byla na podatelně města 
evidována jedna nabídka s č. j. MUCB 33397/2021 od paní Vladimíry Pažoutové, nebyl 
zalepen v obálce. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce s paní Vladimírou Pažoutovou 
na dobu udržitelnosti dotace. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nejsou. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
 
 
 
 
Bc. Nekolný shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Ing. Majer následně přečetl doručenou nabídku paní Vladimíry Pažoutové, Suvorovova 136, 
282 01, Český Brod, IČO: 11268158. 
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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: 6, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 276/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s nabídkou paní Vladimíry Pažoutové, Suvorovova 136, 282 01, Český Brod, IČO: 
11268158, na výpůjčku movitých věcí umístěných na parkovišti B+R, a to automatu na duše 
Schwalbe a pumpy na kola, které se zavazuje provozovat. 
  
 
 
II.      souhlasí 
 
   s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitého majetku na parkovišti B+R mezi městem Český 
Brod a Vladimírou Pažoutovou, Suvorovova 136, 282 01, Český Brod, IČO: 11268158. Znění 
smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
III.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o výpůjčce. 
 
28. Prodloužení doby výpůjčky pro LECCOS, z. s. - budova č. p. 12 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Zapsaný spolek LECCOS, se sídlem nám. Arnošta z Pardubic 31, 282 01, Český Brod, IČO: 
70855811, uzavřel dne 29. 12. 2004 smlouvu o výpůjčce na nebytové prostory v budově č. p. 
12. Tato smlouva byla dne 18. 7. 2016 prodloužena dodatkem č. 1 na dobu určitou, a to od 
28. 9. 2016 do 27. 9. 2021. Ředitelka spolku paní Bc. Kratochvílová zaslala žádost o 
prodloužení doby nájmu od 28. 9. 2021 do 27. 9. 2026. Jedná se o prostory v přízemí 
budovy č. p. 12, která je součásti p. č. st. 23 se samostatným vstupem z Husova náměstí, 
zádveří o výměře 6,62 m2, dále v severní části WC o výměře 1,40 m2, v jižní části kuchyň o 
výměře 4,86 m2, herna o výměře 24,15 m2 ve východní části budovy, která je ukončena 
schodištěm do 1. patra, učebna o výměře 24,18 m2  v 1. patře budovy. Celková výměra 
prostor činí 61,31 m2. Tyto prostory spolek na základě souhlasu RM před započetím užívání 
zrekonstruoval.  
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM vyhlásit záměr na výpůjčku na dobu určitou. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nejsou. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
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Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
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. 277/2021 
Rada města 
 
 
I.      vyhlašuje záměr 
 
   na výpůjčku nebytových prostor v budově č. p. 12, náměstí Arnošta z Pardubic, 282 01 
Český Brod, předem určenému zájemci LECCOS, z. s., náměstí Arnošta z Pardubic č. p. 31, 
Český Brod, IČO: 70855811. Výpůjčka prostor v budově č. p. 12, na st. p. č. 23 se 
samostatným vchodem z Husova náměstí. Jedná se prostory nacházející se v přízemí této 
budovy za vstupními dveřmi: zádveří o výměře 6,62 m2, dále v severní části WC o výměře 
1,40 m2, v jižní části kuchyň o výměře 4,86 m2, herna o výměře 24,15 m2 ve východní části 
budovy, která je ukončena schodištěm do 1. patra, učebna o výměře 24,18 m2 v 1. patře 
budovy. Celková výměra prostor činí 61,31 m2. Doba nájmu je stanovena na dobu určitou od 
28. 9. 2021 do 27. 9. 2026. 
 
29. Výběr dodavatele "Liblice - dočasná objízdná trasa areálem SOŠ Český Brod - 
Liblice" 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Odbor rozvoje provedl přímé poptávkové řízení na realizaci dočasné komunikace „Liblice - 
dočasná objízdná trasa reálem SOS ČB-Liblice“.  
Předmětem zakázky je realizace dočasné objízdné trasy přes areál SOŠ Český Brod - 
Liblice. Rozsah stavebních prací spočívá ve výstavbě dočasné objízdné komunikace v šíři 
jednoho jízdního pruhu, v parametrech zatížitelnosti pro osobní vozidla a pro pojezd 
nákladními vozy zajišťující zásobování a logistiku obchodních společností AVAX a.s. a 
AUDIOBLUE Production s.r.o., odstranění části železobetonového oplocení areálu SOŠ. 
Dále je součástí díla, po ukončení výstavby stavebních úprav místní komunikace v ul. K 
Vysílači následné odstranění dočasné komunikace a uvedení pozemků a oplocení do 
původního stavu. 
Objízdná trasa je vyvolanou investicí z důvodu zajištění dopravní obslužnosti rezidentů a 
také zachování provozu obchodních společnosti vč. řešení projektu dopravně inženýrských 
opatření při výstavbě po dobu uzavírky místní komunikace při realizaci investiční akce 
veřejné zakázky „Stavební úpravy místní komunikace ul. K Vysílači, Český Brod - městská 
část Liblice“ dle smlouvy o dílo č. 202000202-OR ze dne 3. 8. 2020, v předpokládaném 
termínu od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021. 
Dne 21. 5. 2021 byla přijata cenová nabídka společností CE-DA servis, s r.o. v ceně 252.566 
Kč bez DPH, tj. 305.604,86 Kč včetně 21 % DPH, smluvního dodavatele stavebního díla 
„Stavební úpravy místní komunikace ul. K Vysílači, Český Brod - městská část Liblice“. 
Termín dodávky a doba trvání dočasné stavby byl zhotovitelem prezentován v časovém 
úseku realizace investiční akce „Stavební úpravy místní komunikace ul. K Vysílači, Český 
Brod - městská část Liblice“: od zahájení prací, tj. 2. polovina června 2020, do 15 dnů od 
vydání kladného kolaudačního souhlasu k užívání rekonstruované místní komunikace. 
Odbor rozvoje doporučuje radě města přijmout cenovou nabídku v příloze a uzavřít smlouvu 
se společností: CE-DA servis s.r.o., Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek, IČO: 
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06185502. 
Nabídková cena je 306.604,86 Kč včetně DPH. Všechny ceny byly technickým dozorem 
odkontrolovány. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení - zamítnutí) 
Přijmout navržené řešení. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Financováno z rozpočtu města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
3.1.9. Zajistit průběžnou údržbu a opravu související dopravní infrastruktury. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Zakázka malého rozsahu bude přímo zadána na základě rozhodnutí RM o udělení vyjímky 
přímého zadání. 

 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Bc. Nekolný doplnil, že ze strany města došlo k nelehkému jednání s dotčenými 
společnostmi. Výsledkem jednání je rozdělení nákladů na výstavbu následovně: 
1/2 město, 
1/4 jedna společnost, 
1/4 druhá společnost formou nefinančního protiplnění vůči městu namísto úhrady. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer vytknul, že se o věci dozvídá až nyní. Řešit v této fázi považoval za opožděné. 
Dotazoval se JUDr. Markové, zda je povinností města objezd budovat. 
JUDr. Marková uvedla, že s Ing. Zajíčkem řešila pouze souhlas kraje. 
Bc. Nekolný k tomu uvedl, že původním předpokladem byla prostá uzávěra. Z jednání se 
společnostmi a obyvateli však vyplynula nutnost objezd vytvořit. Považuje to za vstřícnost 
vůči obyvatelům a dotčeným společnostem. Rozhodnutí ovšem nechává na posouzení RM. 
Mgr. Klinecký v tomto duchu uvedl, že město skutečně tuto povinnost nemá, ale pokud rada 
vyjádří souhlas, byl v souvislosti s tím rozhodně proti změně provedení. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2) 
                                                                                                 Usnesení č. 278/2021 
Rada města 
 
 
I.      bere na vědomí 
 
   nabídku uchazeče o veřejnou zakázku „Liblice - dočasná objízdná trasa reálem SOS 
Český Brod - Liblice“, společnosti CE-DA servis s.r.o., IČO: 06184502, se sídlem Prokopa 
Holého 586, 281 51  Velký Osek, cenová nabídka včetně DPH 305.604,86 Kč. 
  
 
 
II.      souhlasí 



 

 36 

 
   s použitím výjimky přímého zadání veřejné zakázky dle čl. 7. 3. Vnitřní směrnice pro 
zadávání zakázek malého rozsahu a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností 
CE-DA servis s.r.o., IČO: 06184502, Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek. Návrh 
smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
III.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
 
30. Dodatek č. 1 ke Sod č. 202000202-OR, zhotovitel CE-DA servis, s.r.o., "Stavební 
úpravy místní komunikace ul. k Vysílači, Český Brod - městská část Liblice" 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V rámci přípravy realizace stavby "Stavební úpravy místní komunikace ul. K Vysílači, Český 
Brod - městská část Liblice" a místního šetření dne 12. 5. 2021 byl vedením města vznesen 
požadavek na zhotovitele díla k urychlení výstavby, z důvodu max. zkrácení doby užívání 
dočasné objízdné komunikace, vedoucí přes areál SOŠ Český Brod - Liblice, pro osobní 
vozidla a pro pojezd nákladních vozů zajišťujících zásobování a logistiku obchodních 
společností AVAX a.s. a AUDIOBLUE Production s.r.o. 
Zpracovatel PD byl obratem osloven odborem rozvoje ve věci změny cementobetonového 
krytu části komunikace vč. změny konstrukce vozovky formou změnového listu - rozpočtové 
části (odpočet a přípočet) oproti původnímu výkazu výměr (rozpočtu). 
Nově byl navržen kryt z betonové zámkové dlažby pro pojezd nákladními vozidly se 
zvýšenou únosností a přidanou konstrukcí skladby komunikace (kufru) z KSC I. v tl. 120 mm. 
Původní povrch části komunikace si žádal technologickou přestávku, kdy zrání 
cementobetonového je předepsáno v délce 28 dní. 
Jedná se o provedení méněprací a víceprací, vyplývajících z níže uvedeného popisu změn: 
Změna povrchu části komunikace (záměna cementobetonového krytu vozovky za betonovou 
zámkovou dlažbu tl. 100 mm), úprava skladby konstrukce vozovky a doplnění osazení 
silničních nájezdových betonových obrub. 
Práce jsou specifikovány v rozpočtu ve změnovém listu č. 1, který uvádí celkové náklady za 
provedení díla dle skutečnosti. Změna předmětu plnění nemá vliv na kvalitu provedeného 
díla a záruky na dílo. 
Předmětem dodatku č. 1 je snížení ceny díla o částku 41.065,86 Kč bez DPH, tj. 49.689,69 
vč. DPH. Všechny ceny byly technickým dozorem odkontrolovány. 
Veřejná zakázka na akci je zakázkou malého rozsahu, dle směrnice města lze vícepráce 
zasmluvnit. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení - zamítnutí) 
OR doporučuje RM uzavřít dodatek č. 1 ke SoD číslo 202000202-OR. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Financováno z rozpočtu města. 
Nevyčerpaná částka 49.689,69 Kč vč. DPH  zůstane v rozpočtu města ve fondu komunikací. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 3.1.9. Zajistit průběžnou údržbu a opravu související dopravní infrastruktury. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Veřejná zakázka malého rozsahu je v souladu se směrnicí města Český Brod o zadávání 
zakázek malého rozsahu. 
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Diskuse k bodu byla spojena s předchozím bodem, tudíž bylo rovnou přistoupeno k 
hlasování o protinávrhu na stažení bodu. 
  
 
n e s c h v á l e n o (Pro: 0, Proti: 6, Zdržel se: 0) 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
 
   s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 202000202-OR se zhotovitelem CE-DA 
servis s.r.o., IČO: 06184502. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v důsledku 
urychlení výstavby. Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
 
   starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
31. Dodatek č. 2 ke SoD č. 202000201-OR zhotovitel ADVISIA s.r.o. "Okružní křižovatka 
- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města Český Brod" 
 
Dne 2. 6. 2021 byla na OR od zpracovatele PD doručena žádost o posun smluvního termínu 
vyhotovení dokumentace pro územní řízení včetně podání žádosti o územní rozhodnutí na 
místně příslušný stavební úřad (příloha č. 1). V návrhu bylo požádáno o změnu dodání PD 
pro vydání společného povolení stavby, včetně podání žádosti o společné povolení na 
místně příslušný stavební úřad do 11 měsíců od podpisu SoD, tj. v termínu do 24. 7. 2021 na 
nový termín podmíněný uzavřením smluvního dokumentu, Smlouvy o spolupráci 
veřejných zadavatelů.  
Při bilaterálních jednáních doposud nebylo dosaženo shody v otázce spolufinancování dle 
předkládaných návrhů zadavatelem zpracování PD, městem Český Brod, a tudíž doposud 
neuzavření dokumentu „Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů na investiční akci 
Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, 
Český Brod“ mezi zúčastněnými zadavateli: Středočeský kraj, zastoupený Krajskou 
správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o. (strana 1 „Kraj“) a Město Český Brod 
(strana 2 „Město“). 
Bez uzavření výše uvedeného dokumentu město ČB nemůže uzavírat smlouvy o přeložkách 
inženýrských sítí v režimu  financování Středočeského kraje a spolufinacování MČB a 
Středočeského Kraje (přeložení zařízení ve správě ČEZ Distribuce, NTL plynovodu ..) a jiné 
navazující přeložení v režii MČB (přeložení odběrného místa č. p. 202 a posílení příkonu pro 
odběr veřejného osvětlení a napojení a ovládání osvětlení přechodů), na jejichž základě 
bude následně zpracovateli projektové dokumentace (PD) umožněno dopracování PD a 
podání vyjádření a stanoviska k PD dna DOSS, správce inženýrských sítí, vlastníky 
pozemků a vlastníky dotčených nemovitostí a zajištění podání žádosti o společné povolení 
stavby. 
Dodatek č. 2 obsahuje níže uvedené změny SoD: 
Termín dokončení a předání díla, článek 2.1 - termín zpracování PD pro vydání společného 
povolení stavby, včetně podání žádosti o společné povolení na místně příslušný stavební 
úřad do 24. 1. 2022. 
Předmětem dodatku č. 2 je posun dílčího termínu zpracovaní dokumentace pro společné 
povolení stavby (DUSP) vč. podání žádosti o společné povolení. Dokument dodatku č. 2 k 
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SoD je přílohou. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje RM uzavřít dodatek č. 2 ke SoD číslo 202000201-OR. 
 
Dopady řešení na rozpočet města 
Bez požadavku na rozpočet města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 

3.1.9 Zajistit průběžnou údržbu a opravu infrastruktury 
veřejné dopravy (komunikace, osvětlení ad.). 

 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Veřejná zakázka malého rozsahu je v souladu se směrnicí města Český Brod o zadávání 
zakázek malého rozsahu. 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy s dovysvětlením detailů. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Mgr. Klinecký považuje dobu prodloužení za nepřiměřeně dlouhou, raději by koncipoval jako 
dvojí prodloužení. 
Mgr. Dočkalová vysvětlila, že problém vznikl na základě tabulkových cen ČEZ. 
Ing. Majer se dotázal, zda by dodatek nešel formulovat jinak. 
JUDr. Marková uvedla, že tak to bylo možné v jiných případech. V tomto nelze vázat plnění 
na smlouvu s jiným subjektem. 
 
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. 279/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 202000201-OR se zhotovitelem, společností 
ADVISIVA s.r.o., IČO: 24668613. Předmětem dodatku je posun termínu zhotovení a změna 
ceny díla. Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku ke smlouvě o 
dílo. 
 
32. Výběr dodavatele VZ "Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém 
Brodě" 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
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Rada města vyhlásila dne 5. 5. 2021 veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
spočívající ve vybudování vstupní rampy z obou stran pro přístup osob s omezenou 
schopností pohybu, úpravy ve vstupní hale spočívají ve vybourání stávajících povrchů, 
střešní konstrukce a zvýšení výškové úrovně na úroveň chodby ambulancí, nových úpravách 
povrchů, podlah, nových malbách, úpravách stávající kotelny, ZTI a elektrorozvodů, vč. 
ústředního vytápění a vytvoření prostoru pro nové bezbariérové WC a místnosti pro kočárky. 
Celý prostor nové vstupní haly bude nově zastřešen a budou osazeny automatické dveře s 
elektrickým pohonem a ovládáním. Předpokládaná cena zakázky byla 2.365.000 Kč bez 
DPH (2.861650 Kč včetně DPH). Hodnotícím kritériem byla cena. Cenovou nabídku 
předložily 2 společnosti, hodnotící komise kontrolovala obě nabídky. Hodnotící komise zjistila 
nedostatky v cenové nabídce společnosti KWEKU s.r.o., která předložila nejnižší cenovou 
nabídkou. Společnost byla vyzvána k doplnění nabídky a vysvětlení nízké ceny u dvou 
položek se lhůtou do pondělí 7. 6. 2021. Na základě výzvy k vysvětlení nízkých cen ve 
výkazu výměr společnost KWEKU s.r.o. od účasti ve VZ odstoupila. Hodnotící komise 
doporučuje radě města uzavřít smlouvu o dílo se společností MOZIS, která předložila 
cenovou nabídku s cenou 3.562.748,75 Kč včetně DPH.   
  
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje radě města uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 Na projekt je poskytnutá dotace z rozpočtu MZ ČR ve výši 2.289.400 Kč. 
 Náklady na realizaci stavby 3.562.748,75 Kč, spoluúčast ve výši 1.273.348 Kč bude hrazena 
z fondu nemocnice. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 5.1.1. Zajistit bezbariérovost zdravotnických zařízení. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
VZ je v souladu se směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu. 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. Doplnila detaily plánovaných 
úprav. Dále na základě dotazu radního Kvasničky specifikovala upravovaný prostor. 
 
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. 280/2021 
Rada města 
 
 
I.      bere na vědomí 
 
   nabídky uchazečů podané ve veřejné zakázce "Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice 
v Českém Brodě": 
1. KWEKU s.r.o., IČO: 27640477, V Opletkách 985, 280 02 Kolín, cenová nabídka včetně 
DPH 2.865.280 Kč, 
2. MOZIS s.r.o., IČO: 28940083, Slezská 856/74, 130 00 Praha 3, cenová nabídka včetně 
DPH 3.562.748,75 Kč. 
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II.      bere na vědomí 
 
   odstoupení společnosti KWEKU s.r.o., IČO: 27640477, od podané nabídky z důvodu 
chybného nacenění výkazu výměr. 
  
 
 
III.      určuje 
 
   vítězem veřejné zakázky "Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brodě" 
společnost MOZIS s.r.o., IČO: 28940083, Slezská 856/74, 130 00 Praha 3, s cenovou 
nabídkou včetně DPH ve výši 3.562.748,75 Kč. 
  
 
 
IV.      souhlasí 
 
   s uzavřením smlouvy o dílo se společností MOZIS s.r.o., IČO: 28940083, Slezská 856/74, 
130 00 Praha 3. Návrh smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
V.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
 
33. Čtvrtletní zpráva o stavu provozovaného vodohospodářského majetku města 
Český Brod za 1. čtvrtletí 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Provozovatel vodohospodářského majetku města Český Brod, firma 1. SčV, a.s., zaslala 
čtvrtletní zprávu o stavu provozovaného vodohospodářského majetku za 1. čtvrtletí 2021 na 
základě koncesní smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace města Český Brod. 
Čtvrtletní zpráva je předložena radě města na vědomí.   
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme vzít na vědomí. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
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s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 281/2021 
Rada města 
 
I.      bere na vědomí 
 
   čtvrtletní zprávu o stavu provozovaného vodohospodářského majetku města Český Brod 
za 1. čtvrtletí 2021, která byla zaslána provozovatelem, společností 1.SčV, a. s.  
 
34. Zrušení VZ Úsekové měření rychlosti na I/12 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Rada města Český Brod odsouhlasila usnesením č. 147/2021 vyhlášení veřejné zakázky 
malého rozsahu Úsekové měření rychlosti na I/12. Zakázka byla na profilu města 
zveřejněna 30. 4. 2021 a bylo obesláno 5 společností s výzvou na podání nabídky. Ve lhůtě 
pro podání nabídek nebyla doručena žádná nabídka, proto navrhujeme veřejnou zakázku 
zrušit. V poslední den lhůty v 9: 47 hodin byla doručena námitka společnosti Gemos 
Dopravní systémy, prostřednictvím advokátní kanceláře AKSD, advokátem Michalem Šimků. 
Námitka je v příloze materiálu. Doporučujeme zakázku zrušit, nechat upravit zadávací 
dokumentaci a poté znovu vyhlásit - případně v koordinaci s termínem opravy mostu přes 
Bušinec. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Souhlasit se zrušením veřejné zakázky. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Částka 1,2 mil. Kč je zahrnuta v investičních výdajích v rozpočtu města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Není. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
VZ je zadávána dle směrnice města. 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Mgr. Klinecký uvedl, že je nezbytné přepracovat projektovou dokumentaci, tudíž nelze znovu 
vyhlásit veřejnou zakázku. Je tedy nutné podmínky přepracovat, nicméně bezodkladně. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer vyjádřil připomínky, které nebyly zapracovány. Prezentace společnosti GEMOS 
CZ s oddělením softwaru a hardwaru se mu líbila. Společnost by na základě konzultací 
nechal projektovou dokumentaci připravit. 
Dále bylo diskutováno nastavení podmínek nové veřejné zakázky ve výše uvedeném duchu 
s doplněním variant navázání na programové vybavení města. 
 
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) 
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                                                                                                 Usnesení č. 282/2021 
Rada města 
 
 
I.      ruší 
 
   veřejnou zakázku "Úsekové měření rychlosti na I/12". 
 
35. Revokace - Administrativní a skladovací hala Epico - dohoda o finančním 
příspěvku 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Společnost EPICO má záměr vybudovat na území města skladovací a provozní areál. Na 3. 
řádném jednání rady města konaném dne 13. 1. 2021 byla usnesením č. 9/2021 schválena 
dohoda o poskytnutí finančního příspěvku na infrastrukturu, ve které byl stanoven dle 
projektové dokumentace příspěvek ve výši 399.450 Kč. Projektová dokumentace byla 
upravena a výše příspěvku se navýšila na částku 433.500 Kč. Radě předkládáme upravenou 
dohodu o poskytnutí finančního příspěvku a doporučujeme revokaci usnesení 9/2021 ze dne 
13. 1. 2021. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje radě města souhlasit s uzavřením dohody. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu 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. 283/2021 
Rada města 
 
 
I.      revokuje 
 
   usnesení č. 9/2021 ze dne 13. 1. 2021. 
  
 
 
II.      souhlasí 
 
   s uzavřením dohody o poskytnutí finančního příspěvku se společností Epico International 
s.r.o., se sídlem Na Zatlance 3283/10, 150 00 Praha-Smíchov, IČO: 02897750. Návrh 
dohody o poskytnutí finančního příspěvku je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
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III.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené dohody o poskytnutí 
finančního příspěvku. 
 
36. Smlouva budoucí o nájmu prostor sloužících k podnikání ANESAN s.r.o. 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
RM dne 24. 5. 2021 vyhlásila záměr na budoucí nájem nebytových prostor v areálu 
nemocnice Český Brod, Žižkova ulice, mezi městem Český Brod a společností ANESAN 
s.r.o., se sídlem Žižkova 282, 282 01 Český Brod,  IČO: 61677540, na prostory v budově č. 
p. 282, která je součástí pozemku p. č. 341/1 (hlavní budova A) o celkové výměře 705,44 m2 
+ chodby a sociálních zařízení pro veřejnost poměrnou částí (dle přiloženého plánku) v 
suterénu (1. p. p.) : 2 místnosti o celkové výměře 40,07 m2, v přízemí (1. n. p.): 26 místností 
o celkové výměře 419,65 m2, v 1. patro (2. n. p.): 20 místností v levém křídle budovy o 
celkové výměře 245,72 m2. Budoucí nájem na prodloužení stávající doby nájmu o dobu 
dalších  5ti let od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2031 za nájemné v místě a čase obvyklé. Tento 
záměr byl vyvěšen na úřední desku dne 24. 5. 2021 a sejmut bude 10. 6. 2021. Připomínku 
proti tomuto záměru je možné podávat do 9. 6. 2021. Prozatím nebyla na podatelně města 
evidovaná žádná námitka proti tomuto záměru města.   
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM souhlasit s uzavřením smlouvy budoucí. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
JUDr. Marková navrhla stylistickou úpravu dílčí části smlouvy. 
 
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. 284/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením smlouvy o budoucím nájmu prostor sloužících k podnikání v budově č. p. 282, 
Žižkova, Český Brod mezi městem Český Brod a společností ANESAN s.r.o., se sídlem 
Žižkova 282, 282 01 Český Brod, IČO: 61677540. Návrh smlouvy o budoucím nájmu prostor 
sloužících k podnikání je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
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II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o budoucím nájmu 
prostor sloužících k podnikání . 
 
37. Schválení úpravy jednacího řádu Rady města Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Rada města schválila na svém jednání dne 26.5.2021 jednací řád. Nyní je radě předloženo 
upravené znění jednacího řádu, obsahující návrh na úpravu čl. 17 Mlčenlivost. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje schválit upravený jednací řád. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo právničce města s tím, že navrhnul spojení diskuse k tomuto bodu 
z důvodu vzájemné souvislosti s bodem následujícím. S tímto ostatní radní vyjádřili souhlas. 
JUDr. Marková shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Ing. Ulík zdůraznil sjednocení formulací v jednacích řádech. 
Bc. Nekolný a JUDr. Marková potvrdili, že tento požadavek byl zapracován. 
Ing. Majer dal na zvážení úpravu jednacího řádu rady v harmonogramu předkládání 
materiálů. 
Radní Kvasnička uvedl, že by to vedlo k častému svolávání mimořádných rad, a proto tuto 
úpravu nepovažuje za vhodnou. 
 
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. 285/2021 
Rada města 
 
 
I.      revokuje 
 
   usnesení č. 237/2021 ze dne 26. 5. 2021. 
  
 
 
II.      schvaluje 
 
   jednací řád Rady města Český Brod ve znění, které je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
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38. Schválení úpravy jednacího řádu komisí Rady města Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Rada města schválila na svém jednání dne 26. 5. 2021 jednací řád komisí rady. Nyní je radě 
předloženo upravené znění jednacího řádu, obsahující návrh na úpravu čl. 17 Mlčenlivost. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje schválit upravený jednací řád. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
Diskuse k bodu byla spojena s předchozím bodem, tudíž bylo rovnou 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. 286/2021 
Rada města 
 
 
I.      revokuje 
 
   usnesení č. 238/2021 ze dne 26. 5. 2021. 
  
 
 
II.      schvaluje 
 
   jednací řád komisí Rady města Český Brod ve znění, které je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
 
39. Vydání Změny č. 2 územního plánu Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dne 24. 6. 2020 rozhodlo zastupitelstvo města o zastavení prací na regulačním plánu. Dne 
9. 7. 2020 byla podána žádost o stanovisko orgánu ochrany přírody a orgánu posuzování 
vlivů na životní prostředí ke změně č. 2 č. j.  MUCB/31349/2020; spis. zn. S-MUCB 
15753/2019/OSÚP-Ště, zda se může pokračovat ve zkráceném postupu. 
Dne 12. 8. 2020 přišlo stanovisko kraje, že lze pokračovat zkráceným způsobem č. j. 
096161/2020/KUSK (naše č. j. MUCB 38925/20/Obe). 
Dne 8. 2. 2021 bylo vyvěšeno na úřední desce oznámení o zahájení řízení změny č. 2 ÚP 
Český Brod - veřejné projednání (spolu s DO), č. j. MUCB 7418/2021; spis. zn. S-MUCB 
15753/2019/OSÚP-Ště. 
Dne 24. 3. 2021 se konalo veřejné projednání (společné s DO). 
Dne 22. 4. 2021 byla poslána výzva návrh rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek 
č. j. MUCB/21484/2021; spis. zn. S-MUCB 15753/2019/OSÚP-Ště. 
Dne 13. 5. 2021 žádost o stanovisko dle §55b odst. 4, č. j. MUCB 26957/2021. Dne 1. 6. 
2021 přišlo stanovisko z kraje č. j. 062807/20201KUSK. 
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2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor výstavby a územního plánování doporučuje změnu č. 2 územního plánu Český Brod 
vydat. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Nerelevantní. 
 
 
 
 
Bc. Nekolný shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Mgr. Klinecký doplnil, že územní plán byl arch. Myškou dopracován. Ze strany zastupitelů 
možná vzejdou požadavky na úpravy, ty pak lze zapracovat v dalších případných změnách. 
Ing. Majer vyjádřil připomínky k dílčím chybám v materiálu. 
 
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. 287/2021 
Rada města 
 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města vydat formou opatření obecné povahy změnu č. 2 územního plánu 
Český Brod. 
 
40. Zápis z kulturní komise ze dne 26. 5. 2021, rezignace člena kulturní komise 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Předkládáme zápis z jednání kulturní komise ze dne 26. 5. 2021. Usnesení komise zní: 
Kulturní komise doporučuje radě města umístění knihobudky s decentním polepem v 
barvách odpovídajících manuálu mobiliáře města, a to do klidové zóny v radniční zahradě, 
nebo v proluce vedle radnice na Husově náměstí. Dne 18. 5. 2021 oznámil předsedkyni 
komise Karolíně Blažkové pan Tomáš Vondra e-mailem svoji rezignaci na členství v komisi, 
a to z pracovních, studijních a osobních důvodů. Na příštím jednání komise 7. 6. 2021 bude 
představen nový člen a následně bude podán návrh na jeho jmenování.   
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Není předmětem. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Není předmětem. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Strategický plán - Klíčová oblast 9: Řízení rozvoje, správa města a spolupráce. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není předmětem.  
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Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy. A navrhnul doplnění usnesení o 
volbu nové členky komise. 
Ing. Ulík se dotazoval k variantním řešení umístění knihobudky. 
Bc. Nekolný odpověděl s tím, že aktuálně není řešeno z důvodu výrazně rozporných postojů 
k tématu. Je nicméně v řešení. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o doplněném návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 288/2021 
Rada města 
 
 
I.      bere na vědomí 
 
   rezignaci pana Tomáše Vondry na funkci člena kulturní komise. 
  
 
 
II.      jmenuje 
 
   paní Karolínu Davidovou členkou kulturní komise. 
 
41. Koncepce Městské policie Český Brod na období 2021-2025 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Předkládáme aktualizaci koncepce činnosti Městské policie Český Brod na období 2021-
2025. 
Do návrhu byly zapracovány připomínky komise bezpečnosti. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
V této fázi bez nároku na rozpočet. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Klíčová oblast 6: Bezpečnost 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní. 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy s tím, že materiál vznikl na 
základě požadavku rady města. 
Následně byla otevřena diskuse. 
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Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o doplněném návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 289/2021 
Rada města 
 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města schválit koncepci činnosti městské policie Český Brod na období 
2021-2025.  
 
42. Přidělení finančních prostředků z programů podpory sportu, kultury a volného 
času - Program č. 1 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V návaznosti na usnesení zastupitelstva města Český Brod č. 116/2019 ze dne 4. 12. 2019 
byla dne 11. 2. 2020 vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotace na rok 2021 v rámci 
programů podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času 
města Český Brod - Program č. 1: Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s 
neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města. Komise navrhuje rozdělit 
celou alokovanou částku. Alokovaná částka v rozpočtu města pro Program č. 1 činí  500.000 
Kč. Řádně vyplněné a úplné žádosti bylo potřeba zaslat nejpozději do 24. 3. 2021. 
Hodnotící komise na svém jednání dne 26. 5. 2021 posoudila obdržené žádosti dle kritérií 
přidělení dotace uvedených v Programech a rozdělila částku ve výši 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. 
 
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  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer uvedl, že koeficient úspěšnosti je zavádějící, je totiž identický s kritériem č. 1. 
Domnívá se, že do budoucna by bylo vhodné upravit. 
Ing. Ulík se dotázal na položku ve výši 10.000 Kč, která má být předložena zastupitelstvu a 
na její odůvodnění. 
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Mgr. Klinecký potvrdil, že pro tuto specifickou položku důvod je, nicméně není s to ho přesně 
prezentovat. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o doplněném návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 290/2021 
Rada města 
 
 
I.      schvaluje 
 
   poskytnutí dotace z Programu č. 1: Zabezpečení pravidelné činnosti NNO ve výši 52.000 
Kč dle následujícího seznamu: 
 
Žadatel:        IČO:  Dotace v Kč: 
Českobrodský spolek šachovní     03925471 4.000 
Junák - český skaut, středisko 
Ing. Ládi Nováka Český Brod, z.s.     61882241 15.000 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Český Brod   61884979 7.000 
Vox Bohemicalis z.s.        61882364 26.000. 
 
Detailní rozdělení poskytnutých dotací na jednotlivé akce žadatelů je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení a bude uvedeno ve smlouvě o poskytnutí dotace. 
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem smluv o poskytnutí dotace. 
  
 
 
III.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z Programu č. 1 - Zabezpečení pravidelné 
činnosti NNO ve výši 448.000 Kč dle následujícího seznamu: 
Žadatel:        IČO:  Dotace v Kč: 
Junák - český skaut, středisko Psohlavci Český Brod, z.s.  61882186 21.000 
SK Český Brod z.s.       61883824 85.000 
Srdcovky z.s.        07156693 10.000 
Škola TAEKWON-DO I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL z.s.  70867968 10.000 
T. J. Sokol Český Brod      00662402 78.000 
TJ Liblice z.s.        14800764 41.000 
TJ Slavoj Český Brod z.s.      00663191 203.000. 
 
43. Dodatek č. 2 k Programům podpory sportu, kultury a volného času 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Upravený statut fondu a upravené Programy podpory sportu, kultury a volného času z Fondu 
sportu, kultury a volného času města Český Brod byly schváleny zastupitelstvem města 
Český Brod usnesením č. 116/2019 dne 4. 12. 2019 včetně všech souvisejících příloh. 
Dodatek č. 1 byl schválen usnesením č. 64/2020 ze dne 13. 5. 2020. 
Dle harmonogramu výzev uvedeného v článku 6 programů je každoročně vyhlašována výzva 
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v programech č. 1, 2 a 3. Výzvy v programech č. 1 a 2 již v letošním roce byly vyhlášeny, 
výzva v programu č. 3 by měla být dle tohoto harmonogramu vyhlášena v červnu t. r.  
V návaznosti na předkládané rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města na rok 2021, které 
reaguje na vývoj příjmů a výdajů v letošním roce, je navrhováno nevyhlášení výzvy z 
programu č. 3.  
Toto opatření souvisí se žádostí T. J. Sokol Český Brod o poskytnutí synergie na 
rekonstrukci suterénu sokolovny.  
Jestliže by T. J. Sokol Český Brod nebyl úspěšný s žádostí o finanční podporu na 
rekonstrukci suterénu sokolovny, aby bylo možné výzvu na Program 3 vyhlásit následně, v 
pozdějším termínu. Současné znění pravidel tuto možnost nepřipouští. 
S ohledem na tuto skutečnost považujeme po poradě s právničkou města za praktické, aby 
Programy zahrnovaly obecnou možnost odchylného postupu v předem nevymezených 
případech, a to na základě rozhodnutí zastupitelstva.   Takovým případem je i možné 
dodatečné vyhlášení výzvy z programu č. 3.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
V rámci rozpočtu města, resp. v rámci rozpočtového opatření, schvaluje zastupitelstvo města 
výši příspěvku do Fondu sportu, kultury a volného času. Dílčí dotace jsou následně 
schvalovány radou nebo zastupitelstvem města (viz podmínky uvedené ve statutu). 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Klíčová oblast 10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času, podoblast 10.3 
Financování kulturních, sportovních a volnočasových aktivit a investičních akcí, SC 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 
Není relevantní. 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy, doplnil, že úprava je 
formulována šířeji pro možnost řešení neodhadnutelných situací možným rozhodnutím 
zastupitelstva odlišně. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o doplněném návrhu 
usnesení. 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 291/2021 
Rada města 
 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 k Programům podpory sportu, kultury a volného 
času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod, který je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
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44. Memorandum o spolupráci se Středočeským krajem (SOŠ Liblice, obchvat 
Českého Brodu) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě a zastupitelstvu města je předložen návrh memoranda mezi Středočeským krajem a 
městem Český Brod, o kterém byla vedena diskuse na jednáních zástupců Středočeského 
kraje a města Český Brod. 
Návrh memoranda se týká spolupráce kraje a města při řešení problematiky přeložky silnice 
II/272 (obchvat Českého Brodu) a Střední odborné školy v Liblicích. 
Návrh byla zaslán Středočeskému kraji k projednání. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer ujasnil, že se jedná o deklaratorní dokument, jímž se město k ničemu konkrétnímu 
nezavazuje. 
V návaznosti na to Mgr. Klinecký uvedl, že formulace je záměrně tak, aby obsah nebyl vágní, 
ale současně ne tvrdě zavazující. 
Radní Kvasnička doplnil, že materiálu rozumí jako otevření příležitosti. 
Ing. Majer uvedl, že by považoval za vhodné uvést v materiálu alespoň řádový odhad ceny. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o doplněném návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 292/2021 
Rada města 
 
 
I.      doporučuje 
 
   zastupitelstvu města schválit uzavření Memoranda o spolupráci při transformaci Střední 
odborné školy Český Brod – Liblice a přípravě přeložky silnice č. II / 272 (obchvat Českého 
Brodu) mezi Středočeským krajem a městem Český Brod. 
 
45. Antico developerské smlouvy - o spolupráci, smlouva o příspěvku, zástavní 
smlouva, ručitelská smlouva 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě a zastupitelstvu města jsou předloženy dohodnuté smlouvy k záměru projektu Antico. 
Je předpokládána bytová výstavba v počtu 111 bytů v 6 bytových domech. Jelikož platba je 
navržena v několika etapách, platby jsou zajištěny zástavní smlouvou a ručitelským 
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prohlášením. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy. Dále specifikoval způsob 
úhrady příspěvku na infrastrukturu v čase a zajištění pohledávky zástavním právem a 
osobním ručením společníků. 
Mgr. Dočkalová specifikovala detaily technického provedení zejména ve vztahu k 
odkanalizování. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer vyjádřil výhrady k zajištění parkovacích míst. Deklarovaný plán na vybudování 
prostor sloužících k podnikání považuje za zastřené bytové prostory. Dále vytknul 
nedostatečnost zelených ploch. Dle jeho názoru se jedná de facto o výstavbu nového 
sídliště. Následně poukázal na rozpory v projektu. Zdůraznil také, že i pokud se vyřeší 
čistička, tak už nyní se jedná o hraniční kapacitu. Postrádal výkresy a technickou zprávu. 
Příspěvek na infrastrukturu je dle jeho názoru skvělá věc, nicméně technické zpracování 
považuje za nedostatečné. Nedokázal si představit cestu reálně funkčního řešení. 
Mgr. Dočkalová doplnila, že developer má vypracovaná územně-plánovací zjištění, v 
ostatním souhlasila s Ing. Majerem. 
Bc. Nekolný reagoval s tím, že tyto aspekty jsou otázkami stavebního řízení. Aktuální 
výhrady měly být uplatněny cca před rokem, před začátkem jednání. A dále také, že výtky 
lze řešit a současně se již řeší v rámci dalšího vyjednávání. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
 
n e s c h v á l e n o (Pro: 3, Proti: 1, Zdržel se: 2) 
 
Rada města 
 
 
I.      doporučuje  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
 
   zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o spolupráci, smlouvy zástavní, smlouvy o 
příspěvku a ručitelské prohlášení mezi městem Český Brod a společností Resort Antico 
s.r.o., IČ: 06682316. Návrhy dokumentů jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
46. Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města a další informace 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Obvyklou součástí programu jednání orgánů města je bod: kontrola plnění usnesení rady 
(zastupitelstva) města. Na jednání RM 16. 1. 2019 bylo dohodnuto, že součástí programu 
bude také bod kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města. Bod bude opětovně zařazen 
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jako poslední na pořadu jednání rady. 
Úkoly jsou zadávány vždy po jednání rady města a všichni radní mají do těchto úkolů přístup 
jako zúčastněné osoby přes filtr DZR. Zobrazit lze také úkoly po termínu, úkoly lze zobrazit 
dle zadávající i odpovědné osoby.   
Kontrola plnění usnesení může probíhat průběžně vždy na dalším jednání, popřípadě přes 
jedno jednání rady (měsíčně), či formou souborných zpráv za určité období, například 1/4 
roku. Předkladatel navrhuje vhodný model kontroly přijatých usnesení projednat na jednání 
rady.  
Přehled usnesení přijatých na jednání rady města v DZR, vyhledat příslušné jednání rady, 
záložka usnesení.  
Je vhodné projít úkoly zadané v uplynulých měsících postupně tak, aby rada zaujala 
stanovisko k jejich dosavadnímu plnění či výsledkům a rozhodla o dalším postupu.  
Rovněž je nutné při zadání úkolu dbát na přesné znění úkolu, požadovaný výstup a termín a 
při řešení úkolu jasně formulovat stanovisko rady města. Z tohoto důvodu se mi jeví 
usnesení rady jako nejlepší způsob, aby nedocházelo k nedorozuměním a nejasnostem 
ohledně postoje rady k výstupům z úkolů.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Bez návrhu na usnesení. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Není relevantní. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Není relevantní. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní. 
 
 
 
 
Ing. Majer opětovně vytknul, že s tímto periodickým materiálem není pracováno. Část úkolů 
je prošlá, část bez komentářů, obecně bez jakékoliv změny. 
 
 
Obecná rozprava 

V rámci obecné rozpravy byla diskutována témata: 

a) postup v projektu vybudování skateparku, 

b) studie parkování v souvislosti s projektem MŠ Kollárova, vysokorychlostní trati a 
možnostem spojit s jejím vybudováním výstavbu obchvatu města, 

c) postup v jednání na základě výsledků vyhlášeného záměru na pronájem prostor 
sloužících k podnikání v budově č. p. 620 ze dne 12. 5. 2021. 

 
 

Vzhledem k tomu, že ze strany radních nebyly vzneseny další náměty a připomínky, pan 
starosta poděkoval zúčastněným za jednání a ukončil je. 

 
 
Jakub Nekolný  Ing. Filip Ulík 

starosta města ověřovatel zápisu 
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