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Město Český Brod 
Zápis (anonymizovaný) 

23. řádné schůze rady města, konané dne 
28. července 2021 v 17:00 hod. 
v místě: Sál v přízemí IC v čp. 1 

 
Přítomni: Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Tomáš Klinecký, Pavel Kvasnička, Ing. Filip Ulík, 
Ing. Milan Majer, Mgr. Pavel Janík 
 
Omluveni: Tomáš Charvát 
 
Přítomni přizvaní: JUDr. Jana Marková - právnička města, Ing. Aleš Kašpar - 
tajemník MěÚ, Mgr. Hana Dočkalová - vedoucí OR, Ing. Miroslav Kruliš - ředitel TS, 
Ing. Rostislav Vodička - vedoucí OŽPZ 
 
Předsedající: Jakub Nekolný 
 
Zapsal: Štěpán Korenec 
 
Příloha zápisu: Usnesení rady města č. 320/2021 - 354/2021 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Pavel Janík 
 
Zahájení (17:04) - Pan starosta přivítal ostatní radní a otevřel diskusi k navrženému 
programu. Mgr. Janík připomněl bod jednání týkající se dotace na dům sociálních 
služeb ANNA, který postrádal na navrženém programu. Z diskuse dále vyplynulo, že 
tento nebyl na program zařazen z důvodu technické chyby při předkládání. Z tohoto 
důvodu došlo k podání návrhu na doplnění programu. Mgr. Janík dále zmínil 
nesplnění úkolu týkajícího se doplnění údajů v projektové činnosti, z tohoto důvodu 
oznámil, že se zdrží hlasování u bodů souvisejících s projektovou činností. 

 
Pan starosta ukončil diskusi k programu. Nechal hlasovat o upraveném programu 
jednání. 
 
Schválení upraveného programu jednání. 
Schváleno  Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 
Jmenování ověřovatele zápisu – ověřovatelem dnešního zápisu je Mgr. Pavel Janík. 
Schváleno  Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Zápis z 20. RM a 21. RM ověřen. Zápis z 22. RM byl předložen ověřovateli, zatím 
neověřen. 

 
Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelem dnešního zápisu je Štěpán Korenec. 
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Program pro - 23. řádné jednání rady města 
 
1. Zpráva ředitele Technických služeb Český Brod 
2. Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 5, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod 
3. Nová školní jídelna Bezručova č. p. 1099 - změna závazných ukazatelů r. 2021 
4. ZŠ Žitomířská - změna závazných ukazatelů r. 2021 
5. ZŠ Žitomířská - souhlas se změnou smlouvy 
6. Kupní smlouva na prodej kovového příslušenství v areálu ZZN 
7. Revokace usnesení a stanovení dalšího postupu prací - prostor určený k pronájmu 
v 1. NP čp. 620 
8. Pacht podílu pozemku 263/120 v k. ú. Český Brod 
9. Dodatek č. 1 - Koncesní smlouva o provozování vodovodu a kanalizace v majetku 
města Český Brod 
10. Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce LECCOS, z. s. 
11. Dodatek č. 1 k SoD výstavba přechodů pro chodce v Českém Brodě a v Liblicích 
12. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 202000303/OR na VZ - Českobrodské moderní 
poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami (Část 2 - Interiérové 
vybavení objektu - Nábytek ... ) 
13. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 202000290/OR na VZ - Českobrodské moderní 
poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami (Část 3 - Interiérové 
vybavení objektu - Vybavení pro gastro provoz) 
14. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 202000297/OR na VZ - Českobrodské moderní 
poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami (Část 4 - Interiérové 
vybavení objektu - ICT technika) 
15. Dodatek č. 2 ke SoD č. objednatele 202000288/OR na VZ - Českobrodské 
moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami část. 1 - 
Stavební úpravy objektu 
16. Dodatek č. 6 - Nemocnice Český Brod s.r.o. 
17. Prodej hrobových zařízení na hřbitově v Českém Brodě a ve Štolmíři 
18. Rámcová smlouva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
19. Dohoda o poskytnutí investičního příspěvku (zahradní domek v ul. Jiřího 
Wolkera) 
20. Smlouva o nájmu nebytových prostor v areálu ZZN - CETIN, a. s. 
21. Souhlas s podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského 
kraje na zajištění projektové dokumentace na přístavbu ZŠ Žitomířská č. p. 885 - 
Projektová dokumentace k přístavbě budovy ZŠ 
22. Souhlas s podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského 
kraje na zpracování technické studie na zajištění včasné realizace přípravy projektu 
Architektonická studie dostavby a rozšíření ZŠ Žitomířská v Českém Brodě 
23. Souhlas s podpisem smlouvy o vypořádání závazků se společností Jílek Stavby 
s.r.o. 
24. Souhlas s podpisem smlouvy o vypořádání závazků se společností Kenast s.r.o. 
25. Souhlas s podpisem smlouvy o vypořádání závazků s xxxxxxxxxxxxxxxxx 
26. Souhlas s podpisem smlouvy o vypořádání závazků se společností LUK - TDI 
s.r.o. 
27. Souhlas s podpisem smlouvy o vypořádání závazků s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
28. Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská, čp. 885 - Smlouva o připojení ČEZ 
Distribuce 
29. Přeložka plynovodu Kounická - Smlouva o zajištění přeložky plynovodního 
zařízení 
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30. Hradítko u pivovaru, převzetí do majetku města 
31. Výběr dodavatele VZ "Českobrodská doprava pro seniory - zajištění 
podporované dopravy pro seniory a osoby se zdravotním postižením" 
32. Kavárna v KD Svět, smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání 
33. MŠ Sokolská, Český Brod - žádost o povolení výjimky v počtu dětí 
34. Odměny ředitelů školských příspěvkových organizací města 
35. Výběr dodavatele telekomunikačních služeb 
36. Informace - Zápis z kulturní komise ze dne 24. 6. 2021 
37. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města a další informace 
 
1. Zpráva ředitele Technických služeb Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě dohody vedení města jsme na jednání rady města pozvali ředitele 
Technických služeb Český Brod Ing. Miroslava Kruliše. Na jednání bude přednesena 
krátká zpráva ředitele o aktuální situaci příspěvkové organizace, zejména s ohledem 
na plnění úkolů v rámci její hlavní činnosti, mj. údržbu veřejných prostranství a 
veřejné zeleně. Jedná se zejména o personální a technické pokrytí činnosti, kterou 
technickým službám ukládá zřizovací listina. Následovat bude diskuse a dotazy 
radních. 
Ředitelem TS zaslány přílohy: návrh do rozpočtu 2019, návrh do rozpočtu 2021 a 
personální stav TS. 
Dále doplněn podrobný rozpočet TS na rok 2021 a pro porovnání rozpočet 
srovnatelných TS města Úvaly.   
Na žádost vedení města doplněn podrobný seznam zaměstnanců ke dni 26. 7. 2021. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký uvedl bod s tím, že jeho předmětem nemá být prostá kritika, ale snaha 
o nalezení nápravy. Dále bylo slovo předáno slovo řediteli technických služeb. 
Ing. Kruliš nejprve zevrubně popsal personální obsazení organizace, problémy s 
dlouhodobě nemocnými zaměstnanci, které jsou řešeny prostřednictvím brigádníků. 
Poděkoval za poskytnutí technologických prostředků (nový svozový vůz), které však 
nejsou s to plně nahradit ostatní stárnoucí vybavení. Následně se věnoval dílčím 
ekonomickým aspektům fungování technických služeb. Uzavřel s tím, že aktuální 
situaci považuje za hraniční a je namístě podniknout kroky k její nápravě. 
Bc. Nekolný poděkoval za shrnutí s tím, že by uvítal konkrétní požadavky. Vyjádřil 
nespokojenost nad stávající podobou města. Pokud ředitel má stav za neuspokojivý, 
ať přijde s návrhy na zlepšení. 
Radní Kvasnička pokračoval v podobném duchu. Pokud TS potřebují prostředky a 
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techniku, měly by to dát RM na vědomí. Problémy by se měly řešit s předstihem. 
V následné debatě bylo diskutováno financování TS, srovnání se situací v okolních 
obcích ve vztahu ke svozu odpadu a nastavení pracovní náplně zaměstnanců TS. 
Bc. Nekolný dále uvedl, že koncepční návrhy vítá, nicméně aktuální problémy je 
třeba řešit bezodkladně. 
Ing. Kašpar navrhnul možnost čerpat poznatky z benchmarku. 
Mgr. Janík se věnoval konkrétní otázce pořízení traktůrku, o němž se na RM hovořilo 
již v minulosti. Dotazoval se, proč nebyla žádost předložena radě dříve. Předložení 
za stávající situace považuje za bezúčelné. Uvítal by personální audit organizace. 
Dále se dotazoval na údržbu sportovišť a vpustí do kanalizace. Navrhnul doplnění 
usnesení. 
Bc. Nekolný odlišil specifickou situaci TS, kdy dostatečné technické zázemí může 
vykrýt personální nedostatečnost. 
Radní Kvasnička nechtěl zasahovat do řešení, které přísluší TS. Ohledně 
personálního auditu souhlasil s Mgr. Janíkem. 
Bc. Nekolný se ohradil proti tomu, že diskutovaný materiál je pouhým 
brainstormingem, funkci zřizovatele TS plní rada, nikoliv vedení města. Připomněl 
historicky diskutované zapojení zahradního architekta, případně zahradníka. Dal na 
zvážení, zda podobnou cestou outsourcingu by nebylo možné částečně řešit dílčí 
problémy TS. 
Ing. Ulík se dotazoval, zda existuje koncepce podoby města, nějaký dokument, 
zadání, pravidla. 
Mgr. Janík odkázal na související aktivitu. 
Následně Ing. Kruliš nastínil plánované změny a plány údržby (prezentace 
společnosti ETESIA, vyhrazení prostředků na další stroj v dalším rozpočtovém 
období, stanovení rozsahu mulčování, způsob úpravy chodníků apod.). 
Bc. Nekolný doporučil TS komunikovat a porovnávat zkušenosti s ostatními 
organizacemi podobného typu v rámci profesní samosprávy. 
Po další diskusi došlo k formulaci doplněného usnesení, které reflektuje obě roviny 
dle specifikace radního Kvasničky, a to okamžité řešení neutěšitelného stavu a 
koncepční řešení do budoucna. Usnesení bylo formulováno jako vzetí zprávy ředitele 
TS na vědomí, vyslovení nespokojenosti se stávajícím stavem, uložení povinnosti 
zjednání nápravy a navržení koncepčních opatření k naplňování úkolů TS dle 
zřizovací listiny. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o upraveném návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 320/2021 
Rada města 
 
 
I.      bere na vědomí 
 
   zprávu ředitele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod. 
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II.      vyjadřuje 
 
   nespokojenost se stavem údržby místních komunikací, chodníků a zeleně na 
území města. 
  
 
 
III.      ukládá 
 
   řediteli příspěvkové organizace Technické služby Český Brod neprodleně zjednat 
nápravu stavu údržby místních komunikací, chodníků a veřejné zeleně na území 
města. 
  
 
 
IV.      ukládá 
 
   řediteli příspěvkové organizace Technické služby Český Brod na příští chůzi rady 
města navrhnout personální, provozní a ekonomická opatření k naplňování úkolů 
daných zřizovací listinou.  
 
2. Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 5, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx má s městem Český Brod uzavřenu nájemní smlouvu č. 
202000200/FO ze dne 1. 8. 2020 na užívání bytu č. 5, na adrese Náměstí Arnošta z 
Pardubic 25, Český Brod, na dobu určitou. Nyní pan xxxxxxxxxx žádá o prodloužení 
nájemní smlouvy. Za byt 2+kk o velikosti 88,9 m2 platí xxxxxxxxxxxxxxx měsíční 
nájemné ve výši 9.500 Kč. Nájemné platí řádně. xxxxxxxxx pracuje jako učitel na 
základní škole Žitomířská. Žádost xxxxxxxxxxxxxx, návrh dodatku č. 1 a posudek k 
určení tržní ceny jsou přílohou tohoto návrhu na usnesení. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
Bc. Nekolný shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy a otevřel diskusi k bodu. 
Ing. Majer připomněl, že v minulosti RM řešila výrazné snížení nájemného pro 
učitele, byť za specifických okolností. Aktuální odlišný postup považuje za 
nespravedlivý. 
 
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. 321/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 202000200/FO s panem Janem 
Smolíkem, kterým se prodlužuje doba užívání bytu č. 5, nám. Arnošta z Pardubic 25, 
Český Brod, od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2022. Návrh dodatku č. 1 je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
 
3. Nová školní jídelna Bezručova č. p. 1099 - změna závazných ukazatelů r. 
2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě rozpočtového opatření č. 2 a zároveň skutečnosti fungování provozu 
školní jídelny v ul. Bedřicha Smetany pod ZŠ Žitomířskou a školní výdejny do 2/2021 
je předložena změna závazných ukazatelů nového školního stravování v roce 2021. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
FO doporučuje schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Finanční prostředky PO. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
Z důvodu vnitřní souvislosti došlo ke spojení rozpravy k bodům č. 3. a 4. 
Bc. Nekolný shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy a otevřel diskusi. Doplnil, 
že v minulosti došlo z ekonomických důvodů k upuštění od sloučení školních jídelen, 
předložené body jsou pouze administrativní nutností pro dokončení procesu. 
Ing. Majer se dotázal na výsledek jednání s ministerstvem financí ohledně udělení 
výjimky pro umožnění hospodářské činnosti. 
Bc. Nekolný uvedl, že se domnívá, že jednání bylo úspěšné, nicméně je nutné vyčkat 
na výsledek zpracování žádosti. 
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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: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 322/2021 
Rada města 
 
 
I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Školní jídelna, Bezručova 1099, IČO: 
09276599, změnu závazných ukazatelů, která je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
 
4. ZŠ Žitomířská - změna závazných ukazatelů r. 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě rozpočtového opatření č. 2 a zároveň skutečnosti fungování provozu 
školní jídelny v ul. Bedřicha Smetany pod ZŠ Žitomířskou a školní výdejny do 2/2021 
je předložena změna závazných ukazatelů těchto provozů v roce 2021.  
Pro informaci dále: pro provoz Školní stravování v B. Smetany bylo dále rozhodnuto, 
že bude fungovat pod ZŠ Žitomířská nejméně do 31. 12. 2021. To znamená, že je 
potřeba v dalším rozpoč. opatření upravit provoz B. Smetany a z nové PO přesunout 
prostředky určené pro provoz, který zůstal pod ZŠ Žitomířská. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
FO doporučuje schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Finanční prostředky PO. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 323/2021 
Rada města 
 
 
I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, 
Žitomířská 885, okres Kolín, IČO: 46383506, změnu závazných ukazatelů, která je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
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5. ZŠ Žitomířská - souhlas se změnou smlouvy 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města je předloženo oznámení a zároveň nový návrh smlouvy mezi ZŠ 
Žitomířská a firmou MSC-NET ohledně nájmu prostor na střeše areálu ZŠ. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 FO doporučuje schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
Bc. Nekolný shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy a otevřel diskusi. 
 
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. 324/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, 
Žitomířská 885, okres Kolín, IČO: 46383506, se změnou smluvního vztahu, která je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
6. Kupní smlouva na prodej kovového příslušenství v areálu ZZN 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
RM dne 9. 6. 2021 svým usnesením č. 275/2021 souhlasila s nabídkou společnosti 
TROJEK, a. s., IČO: 49606778, na prodej kovového příslušenství za cenu 2.500 Kč 
bez DPH za jednu tunu materiálu. Dále svým usnesením pověřila OR přípravou 
kupní smlouvy. Předkládáme RM k souhlasu kupní smlouvu. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM souhlasit s uzavřením kupní smlouvy. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výnos z prodeje bude příjmem na hospodářském středisku bytové hospodářství. 
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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 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. 325/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Český Brod a společností TROJEK, a. s., 
se sídlem V Jámě 1371/8, 110 00 Praha 1, IČO: 49606778. Znění smlouvy je 
přílohou k originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
7. Revokace usnesení a stanovení dalšího postupu prací - prostor určený k 
pronájmu v 1. NP čp. 620 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Rada města na své schůzi dne 3. 3. 2021 usnesením č. 93/2021 vyhlásila záměr na 
pronájem prostor určených k podnikání za účelem provozování zdravotnického 
zařízení v areálu nemocnice Český Brod, pavilón B, budova čp. 620. Jedná se o 
místnosti vlevo, vstup hlavním vchodem z ulice Žižkova. Usnesením č. 137/2021 ze 
dne 7. 4. 2021 byl záměr vyhodnocen, ale usnesením č. 166/2021 ze dne 12. 4. 
2021 bylo usnesení č. 137/2021 zrušeno z důvodu pochybení při administraci 
nabídek a byl vyhlášen záměr nový, který byl doplněn o podmínku "nebytové 
prostory budou pronajaty za účelem provozování zdravotnických služeb nebo 
registrovaných sociálních služeb, a to ve stávajícím stavu, bez dalších 
stavebních úprav ze strany pronajímatele". Záměr byl vyhodnocen usnesením č. 
203/2021 ze dne 12. 5. 2021. Do obou záměrů podala nabídku a následně byla 12. 
5. 2021 vybrána paní Zuzana Šlégrová, DiS. (Dentální hygiena, IČO: 76267075) s 
nabídnutou výši nájmu 72.500 Kč/rok. Při řešení nájemní smlouvy budoucí nájemce 
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rozporuje dodatečnou podmínku záměru s tím, že dané prostory nejsou způsobilé k 
pronájmu a vyžadují nutné stavební úpravy, především se jedná o elektroinstalaci, 
vodoinstalaci, následné zednické a malířské práce, podlahy. Budoucí nájemce nyní 
nájemní smlouvu odmítl uzavřít, ale odsouhlasil případné spolufinancování nákladů 
stavebních úprav, které by bylo poté započteno oproti stanovenému nájmu. 
Paní Šlégrová předložila nabídky námi doporučených řemeslníků na stavební úpravy 
v celkové výši 749.015 Kč vč. DPH a je ochotna se podílet částkou 288.180 Kč. 
Investovanou částku chce započíst jako předplacené nájemné oproti celkovému 
nájmu 72.500 Kč/rok - za 5 let 362.500 Kč + každoroční inflační navýšení. 
Z městem investovaných 460.835 Kč se do rozpočtu bytového střediska za 5 let 
nájmu vrátí 74.320 Kč. 
Prostory nemají revizi elektrické instalace. 
Původní záměr byl vyhlášen na pronájem za stávajících podmínek a do takového se 
zájemce, paní Šlégrová, přihlásila. V případě, že se bude město spolupodílet a 
investovat do rekonstrukce stávajících prostor, měla by výše nájmu za tyto prostory 
být adekvátní. Proto necháváme na zvážení RM, zda původně nabízená výše 
nájemného 72.500 Kč je adekvátní rozsahu stavebních prací, které bude financovat 
město. 
Možné varianty řešení: 
Varianta A: 
- revokace (zrušení) usnesení č. 203/2021 ze dne 12. 5. 2021 o vyhodnocení 
nabídek, 

- vyhlášení nového záměru na pronájem prostor určených k podnikání za účelem 
provozování zdravotnického zařízení v areálu nemocnice Český Brod, v budově čp. 
620 (pavilon B), Žižkova ulice. Jedná se o 5 místností vlevo, vstup hlavním vchodem 
z ulice Žižkova. První místnost o výměře 22,65 m2, druhá místnost o výměře 25,03 
m2, dvě kabinky o výměře 1,23 m2 a 1,21 m2 a zázemí o výměře 2,32 m2, s právem 
užívat společné prostory a společné sociální zařízení, celková výměra prostor činí 
52,44 m2 za cenu 72.500 Kč ročně, na dobu určitou 5 let, předem určenému zájemci 
- Zuzana Šlégrová, DiS., Dentální hygiena, místem podnikání Jana Koziny 1133, 282 
01 Český Brod, IČO: 76267075, 

- souhlas se stavebními úpravami dotčených prostor s finanční spoluúčastí 
budoucího nájemce a s následným započtením spolufinancování oproti stanovenému 
nájmu. Stavební práce by byly realizovány pouze za podmínky naplnění vyhlášeného 
záměru a uzavření nájemní smlouvy s předem určeným zájemcem. 

Předpokládané náklady a návrh rozdělení financování - Město X Nájemce 

Práce 
Město BH Nájemce Celkem 
Cena  Cena  Cena  

Elektroinstalace 
(montáž, elektroinstal. 
materiál) 

173.401,00 0,00 173.401,00 

Podlahy 46.020,00 43.115,00 89.135,00 
Vodoinstalace 63.820,00 8.630,00 72.450,00 
Zednické a malířské 
práce 

97.614,50 186.420,50 284.035,00 

CELKEM bez DPH 380.855,50 238.165,50 619.021,00 
 

CELKEM s DPH 460.835,16 288.180,26 749.015,41 
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Nájem: 5 let * 72.500 Kč = 362.500 Kč + každoroční inflační navýšení 
 
Varianta B: 
- revokace (zrušení) usnesení č. 203/2021 ze dne 12. 5. 2021 o vyhodnocení 
nabídek, 

- souhlas se stavebními úpravami dotčených prostor bez spoluúčasti budoucího 
nájemce v rozsahu nezbytně nutném pro způsobilost prostor k pronájmu, 

- následně po ukončení stavebních prací bude RM předloženo ke schválení 
vyhlášení záměru na pronájem dotčených prostor určených k podnikání v areálu 
nemocnice Český Brod, v budově čp. 620 (pavilón B), Žižkova ulice. 

Předpokládaný hrubý odhad nutných nákladů v rozmezí 550.000 - 650.000 Kč s 
DPH 
 
Varianta C: 
- revokace (zrušení) usnesení č. 203/2021 ze dne 12. 5. 2021 o vyhodnocení 
nabídek, 

- nesouhlas se stavebními úpravami dotčených prostor z důvodu nedostatku 
finančních prostředků, dotčené prostory nebudou nyní pronajaty. 

Odkaz na podaktivitu: Notes Link 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 Doporučujeme nyní záměr zrušit, po navýšení prostředků na BH Fond nemocnice 
provést nezbytné úpravy a dále pronajmout za cenu, která vložené prostředky vrátí v 
dohledném horizontu - tj. varianta C. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Financováno z BH fond nemocnice.  
 
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. Osobně se 
přikláněla ke zrušení záměru a po naplnění fondu nemocnice by provedla opravy za 
město a až následně vyhlásila nový záměr, který by tyto reflektoval. Má nicméně za 
to, že takový postup by byl s ohledem na průběh záměru nespravedlivý vůči vítězi. 
Následně byla otevřena diskuse, v níž byly probírány navržené varianty i s různými 
modifikacemi. Obecně se radní shodli na tom, že předchozí průběh byl nešťastný a 
aktuálně je namístě najít kompromisní cestu současně výhodnou pro město i 
budoucího nájemce. 
Bc. Nekolný nakonec po shodě napříč RM formuloval návrh upraveného usnesení ve 
formulaci vzetí na vědomí předložených variant řešení, revokace předcházejícího 
záměru, opětovného vyhlášení záměru a souhlasu se stavebními úpravami prostor s 
podrobně specifikovanou spoluúčastí budoucího nájemce. 

notes:///C12579340049C17C/E78C42B1A2F1F62FC125749B00459145/BE4A7B22D2F92711C125871000226ACA
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Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o upraveném návrhu 
usnesení. 
  
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 326/2021 
 
Rada města 
 
 
I.      bere na vědomí 
 
   navržené varianty řešení postupu a předložené předpokládané rozpočty na 
stavební úpravy části prostor 1. NP, čp. 620. 
  
 
II.      revokuje 
 
   usnesení č. 203/2021 ze dne 12. 5. 2021. 
  
 
 
III.      vyhlašuje záměr 
 
   na pronájem prostor určených k podnikání za účelem provozování zdravotnického 
zařízení v areálu nemocnice Český Brod, v budově č. p. 620 (pavilon B), Žižkova 
ulice. Jedná se o 5 místností vlevo, vstup hlavním vchodem z ulice Žižkova. První 
místnost o výměře 22,65 m2, druhá místnost o výměře 25,03 m2, třetí místnost o 
výměře 2,32 m2, dvě kabinky o výměře 1,23 m2 a 1,21 m2 a zázemí o výměře 2,32 
m2, s právem užívat společné prostory a společné sociální zařízení, celková výměra 
prostor činí 52,44 m2 za cenu 72.500 Kč ročně, na dobu určitou 7 let, předem 
určenému zájemci - Zuzana Šlégrová, DiS., Dentální hygiena, místem podnikání 
Jana Koziny 1133, 282 01 Český Brod, IČO: 76267075. 
  
 
 
IV.      souhlasí 
 
   se stavebními úpravami části prostor určených k pronájmu v 1. NP budovy č. p. 
620 v Žižkově ulici v Českém Brodě (5 místností vlevo o celkové výměře 52,44 m2), 
které budou realizovány v předpokládaném rozsahu 619.021 Kč bez DPH (749.016 
Kč s DPH) s tím, že budoucí nájemce se bude podílet na spolufinancování těchto 
nákladů částkou ve výši 238.165,50 Kč bez DPH (288.180 Kč s DPH). Stavební 
úpravy budou realizovány pouze v případě naplnění vyhlášeného záměru a uzavření 
nájemní smlouvy s předem určeným zájemcem. Nájemní smlouva nabyde účinnosti 
dnem předání upravených prostor nájemci. 
 
8. Pacht podílu pozemku 263/120 v k. ú. Český Brod 
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1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na odbor rozvoje byla doručena žádost zemědělce xxxxxxxxxxxxx na propachtování 
podílu pozemku ve vlastnictví města za cenu 6.000 Kč/ha/rok. Jedná se o pozemek 
KN p. č. 263/120, orná půda, o celkové výměře 16.449 m2, ve směru na Novou Ves. 
Pozemek má celkovou výměru 16.449 m2, podíl ve vlastnictví města je 348/720, tj. 
7.950 m2, tj. 0,795 ha.  
Rada města na jednání dne 12. 5. 2021 usnesením č. 205/2021 vyhlásila záměr na 
pacht podílu pozemku předem určenému zájemci, xxxxxxxxxxxx. Záměr byl na 
úřední desce vyvěšen 14.-1. 6. 2021. Byla přijata připomínka od xxxxxxxxxx s 
nabídkou 7.000 Kč/ha/rok. 
Rada města na jednání dne 9. 6. 2021 stáhla připravený materiál s požadavkem na 
přípravu vyhlášení záměru na pacht podílu pozemku obálkovou metodou. 
Rada města na jednání dne 23. 6. 2021 usnesením č. 303/2021 vyhlásila záměr na 
pacht podílu pozemku obálkovou metodou za minimální cenu 7.000 Kč/ha/rok. 
Záměr na úřední desce vyvěšen 28. 6. - 20. 7. 2021. 
Byly přijaty následující obálky: 
č. j. 38356/2021 ze dne 7. 7. 2021 
č. j. 41312/2021 ze dne 19. 7. 2021 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje žádá radu města o otevření a vyhodnocení obálek. 
 
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 vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně došlo k otevření dvou doručených nabídek, kdy jeden zájemce nabízel 
pachtovné ve výši 11.500 Kč/rok/ha a druhý ve výši 8.100 Kč/rok/ha. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení s doplněním nejprve o první nabídku. 
 
Radní Kvasnička nehlasoval. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 327/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
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   s uzavřením pachtovní smlouvy týkající se pachtu podílu ve výši id. 348/720 
vzhledem k celku pozemku KN p. č. 263/120, orná půda, o celkové výměře 16.449 
m2 v obci a k .ú. Český Brod s panem Janem Králem, IČO: 46392530, za cenu 
11.500 Kč/ha/rok, za účelem zemědělského využití, na dobu určitou 5 let (od data 
podpisu smlouvy do 30. 9. 2026), k částce pachtovného bude každoročně 
připočítána míra inflace určená Českým statistickým úřadem. Návrh smlouvy je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené pachtovní smlouvy. 
 
9. Dodatek č. 1 - Koncesní smlouva o provozování vodovodu a kanalizace v 
majetku města Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Provozovatel vodohospodářského majetku města Český Brod, firma 1. SčV, a.s., 
zaslala Dodatek č. 1 ke Koncesní smlouvě o provozování vodovodu a kanalizace v 
majetku města Český Brod. Dodatek č. 1 ke Koncesní smlouvě se týká osazení 
zařízení, které umožní realizaci a přenos odečtů z vodoměrů a to i dálkově u 
jednotlivých nemovitostí, které provozovatel provede a vlastník VH majetku s tím 
souhlasí. Zároveň je tímto Dodatkem č. 1 ke Koncesní smlouvě zabráněno případné 
osazení jiných zařízení, či poškození vodoměrů a přenosových zařízení ze strany 
Vlastníka VH majetku, vlastníků nemovitostí, či jiných třetích osob. Distribuční a 
fakturační měřidla jsou v majetku města Český Brod, přenosová zařízení jsou v 
majetku provozovatele. Dodatek č. 1 ke Koncesní smlouvě je přílohou tohoto 
materiálu jednání RM.   
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme souhlasit s uzavřením dodatku č. 1 k SoD. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Žádné. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. Osobně považuje 
dodatek za nadbytečný, nicméně posouzení je na RM. 
Ing. Majer se dotazoval na postup při ukončení koncese, zda tím na město 
nepřechází nějaké riziko. 



 

 15 

Mgr. Janík vyjádřil přesvědčení, že návrh je vyvolán možností dálkového měření. Při 
ukončení smluvního vztahu bude v zájmu dodavatele zařízení demontovat. 
Mgr. Klinecký dal na zvážení doplnit povinnost po skončení smlouvy zajistit 
demontáž. 
JUDr. Marková v tomto smyslu formulovala klauzuli dodatku s tím, že navržené 
usnesení zůstalo beze změny. 
 
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. 328/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením dodatku č. 1 ke koncesní smlouvě o provozování vodovodu a 
kanalizace v majetku města Český Brod č. 202000261/OR s firmou 1. SčV, a.s., se 
sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, IČO: 47549793,  
DIČ: CZ47549793. Návrh dodatku č. 1 je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku ke 
smlouvě o dílo.  
 
10. Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce LECCOS, z. s. 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Spolek LECCOS, z. s., 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 a 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.  
Na základě žádosti ředitelky vyhlásila RM dne 9. 6. 2021 záměr na výpůjčku výše 
uvedených nebytových prostor. Tento záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce 
dne 14. 6. 2021 a sejmut byl 1. 7. 2021. Do data sejmutí nebyla na podatelně města 
evidována žádná námitka proti tomuto záměru. 
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2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM souhlasit s uzavřením dodatku č. 2. 
 
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. 
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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 329/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 218/2006/OSM mezi 
městem Český Brod a LECCOS, z. s., se sídlem nám. Arnošta z Pardubic 31, 282 
01, Český Brod, IČO: 70855811. Znění dodatku č. 2 je přílohou k originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
11. Dodatek č. 1 k SoD výstavba přechodů pro chodce v Českém Brodě a v 
Liblicích 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě vyhodnocení veřejné zakázky na výstavbu přechodů pro chodce v 
Českém Brodě a Liblicích byla podepsána smlouva o dílo č. 202100058. V průběhu 
realizace stavby bylo zjištěno, že součástí PD a rozpočtu není svislé a vodorovné 
značení u všech čtyřech přechodů. Dne 21. 6. 2021 byla dodavatelská společnost 
oslovena s poptávkou na nacenění požadovaného značení a jeho schválení Policií 
ČR a Odborem dopravy MÚČB a požadavkem na zajištění geometrického plánu pro 
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vymezení rozsahu věcného břemene. Odbor rozvoje obdržel od dodavatele dne 22. 
7. 2021 naceněné soupisy prací na dopravní značení přechodů v Českém Brodě a 
Liblicích. K naší lítosti však následný den 23. 7. 2021 svou nabídku stáhla s 
vyjádřením, že požadované projekční práce a tudíž i realizaci DZ není schopna 
zajistit. 
Odbor rozvoje tímto předkládá radě města dodatek č. 1 k SoD zahrnující jen 
vícepráce: 
- zajištění Geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části 
pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje a s právem hospodaření KSÚS 
Středočeského kraje pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ a vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí.  
Tyto vícepráce nejsou předmětem navýšení ceny díla. Změna předmětu plnění nemá 
vliv na kvalitu provedeného díla a záruky na dílo.  
V důsledku nedostatků zpracované původní (historické) projektové dokumentace byl 
zadavatelem vznesen požadavek na zpracování projektu dopravního značení a 
instalaci vodorovného a svislého dopravního značení přechodů v ul. Bylanská, Školní 
a Tuchorazská vč. zpracování projektu DZ, projednání s PČR-DI a podání na MUCB-
OD s žádostí o stanovení úpravy dopravního značení pro vydání a stanovení místní 
úpravy formou vydání opatření obecné povahy. 
Jedná se o projekční práce a stavební práce a dodávky, které není schopen smluvní 
dodavatel stavby - společnost AVE Kolín s.r.o., zajistit (vyjádření zhotovitele ze dne 
23. 7. 2021). Zpracování projektu dopravního značení a následná realizace 
horizontálního a vertikálního dopravního značení bude přímo zadáno třetím stranám. 
Dle vyjádření referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu města 
Český Brod stavební dílo nově realizovaných přechodů pro chodce nelze samostatně 
zkolaudovat bez provedení instalace dopravního značení přechodů pro chodce. 
Po instalaci dopravního značení třetí stranou smluvní zhotovitel nových přechodů pro 
chodce požádá a zajistí vydání kladného kolaudačního souhlasu v termínu do 30. 11. 
2021. 

 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje radě města uzavřít dodatek č. 1 k Sod č. 202100058. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nejsou vzneseny nároky na rozpočet města hrazeny z fondu komunikací. 
Na projekt je poskytnutá dotace z rozpočtu IROP ve výši 95 % z uznatelných 
nákladů. 
 
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 
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. 
Následně byla otevřena diskuse. 
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Ing. Majer vyjádřil výhrady proti skutečnosti, že stavba obdržela stavební povolení. 
Domnívá se, že tyto aspekty by měl hlídat příslušný investiční technik, případně 
stavební dozor. 
Mgr. Dočkalová popsala vývoj projektu s tím, že chybějící dopravní značení bylo 
odhaleno až při žádosti o kolaudaci. 
Ing. Majer by se rád vyhnul úhrady ze strany úřadu, neboť pochybení spatřuje v 
jednání zhotovitele. 
Ing. Ulík ujasnil, že aktuálně je předloženo prodloužení doby zhotovení, případné 
finanční otázky lze řešit následně. 
Mgr. Janík se opakovaně obecně rozhořčil nad nedostatečným navázáním materiálů 
RM na nedoplněné projekty. V takovém případě odmítl o materiálech hlasovat. 
Mgr. Dočkalová ujasnila, že u řady věcí takové navázání nelze uskutečnit tak, aby 
mělo vypovídací hodnotu, a to díky probíhajícím systémovým úpravám. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
 
Odchod 19:30 radní Kvasnička. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 330/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností AVE Kolín s.r.o., IČO: 
25148117, Třídvorská 1501, 280 02 Kolín. Návrh dodatku o dílo je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 1. 
 
12. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 202000303/OR na VZ - Českobrodské 
moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami (Část 2 - 
Interiérové vybavení objektu - Nábytek ... ) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod uzavřelo se společností Life & furniture s.r.o., kupní smlouvu na 
interiérové vybavení (nábytek, bytový textil a další zařizovací předměty) v rámci 
dotační akce "Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími 
vzdělávacími službami". V návaznosti na prodloužení termínu realizace stavebních 
prací dochází také ke změně termínu dokončení a předání dodávky interiérového 
vybavení. 
Text dodatku č. 1 byl odsouhlasen právničkou města. 
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2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 202000303/OR. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Projekt je financovaný z dotačního titulu iROP- MMR a z rozpočtu města. 
Přijetí Dodatku č. 1 nemá vliv na rozpočet města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
8.2.1 Zajistit odpovídající prostory a jejich kapacitu pro předškolní, školní a zájmové 
vzdělávání. 
8.5.3. Realizovat společné projekty v oblasti vzdělávání. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
Z důvodu vzájemné souvislosti došlo ke spojení rozpravy k bodům 12, 13, 14 a 15. 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy a ujasnila navázání 
na rozpočet. 
Z technických důvodů převzal vedení schůze pan místostarosta. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer k bodu 15 uvedl výtky k tomu, že fasáda nebyla posouzena v rámci 
prováděcí dokumentace. 
 
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: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 331/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 202000303/OR se společností Life & 
furniture s.r.o., Břeňkova 2111/7, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 29159547. 
Předmětem dodatku je změna termínu dokončení a předání dodávky. Návrh dodatku 
č. 1 je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 1. 
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13. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 202000290/OR na VZ - Českobrodské 
moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami (Část 3 - 
Interiérové vybavení objektu - Vybavení pro gastro provoz) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod uzavřelo se společností Zich a spol., s.r.o., kupní smlouvu na 
interiérové vybavení objektu (vybavení pro gastro provoz) v rámci dotační akce 
"Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími 
službami". V návaznosti na prodloužení termínu realizace stavebních prací dochází 
také ke změně termínu dokončení a předání dodávky interiérového vybavení pro 
gastro provoz. 
Text dodatku č. 1 byl odsouhlasen právničkou města. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 202000290/OR. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Přijetí dodatku č. 1 nemá vliv na rozpočet města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
8.2.1 Zajistit odpovídající prostory a jejich kapacitu pro předškolní, školní a zájmové 
vzdělávání. 
8.5.3. Realizovat společné projekty v oblasti vzdělávání. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 332/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 202000290/OR se společností Zich 
a spol., s.r.o., Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice nad Labem, IČO: 25267027. 
Předmětem dodatku je změna termínu dokončení a předání dodávky. Návrh dodatku 
č. 1 je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 1. 
 
14. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 202000297/OR na VZ - Českobrodské 
moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami (Část 4 - 
Interiérové vybavení objektu - ICT technika) 
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1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod uzavřelo se společností Kenast s.r.o., kupní smlouvu na 
interiérové vybavení objektu (ICT technika) v rámci dotační akce "Českobrodské 
moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami". V návaznosti 
na prodloužení termínu realizace stavebních prací dochází také ke změně termínu 
dokončení a předání dodávky ICT techniky. 
Text dodatku č. 1 byl odsouhlasen právničkou města. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 202000290/OR. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Přijetí dodatku č. 1 nemá vliv na rozpočet města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
8.2.1 Zajistit odpovídající prostory a jejich kapacitu pro předškolní, školní a zájmové 
vzdělávání. 
8.5.3. Realizovat společné projekty v oblasti vzdělávání. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 333/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 202000297/OR se společností 
Kenast s.r.o., J. A. Komenského 258, 289 11 Pečky, IČO: 27243397. Předmětem 
dodatku je změna termínu dokončení a předání dodávky. Návrh dodatku č. 1 je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 1. 
  
 
15. Dodatek č. 2 ke SoD č. objednatele 202000288/OR na VZ - Českobrodské 
moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami část. 1 - 
Stavební úpravy objektu 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod uzavřelo se společností Mozis s.r.o., smlouvu o dílo na dotační 
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akci "Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími 
službami". V červnu 2021 byl uzavřen dodatek č. 1 ke SoD č. 202000288/OR se 
změnou termínu dokončení díla a změnou konečné ceny díla. V následujícím 
průběhu realizace a po provedení odtrhových zkoušek byly zjištěny další 
nesrovnalosti mezi PD a skutečným stavem, které musejí být řešeny více pracemi. 
Soupis všech více prací je obsažen ve změnovém listu č. 13, který je nedílnou 
součástí tohoto materiálu i dodatku č. 2 ke SoD č. 202000288/OR. 
ZL č. 13 činí 1.094.817,30 Kč bez DPH (tj. 1.324.728,93 Kč včetně DPH). 
Text dodatku č. 2 byl schválen právničkou města. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje uzavřít dodatek č. 2 ke SoD č. objednatele 202000288/OR. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Zasmluvněná částka 33.305.527,62 Kč včetně DPH se dodatkem č. 2 navyšuje na 
34.630.256,55 Kč, v rozpočtu je 36.500.000 Kč. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
8.2.1 Zajistit odpovídající prostory a jejich kapacitu pro předškolní, školní a zájmové 
vzdělávání. 
8.5.3. Realizovat společné projekty v oblasti vzdělávání. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 334/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, č. objednatele 202000288/OR, se 
společností MOZIS s.r.o., Slezská 856/74, 130 00 Praha 3, IČO: 28940083. 
Předmětem dodatku je změna smluvní ceny. Návrh dodatku č. 2 je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 2. 
 
16. Dodatek č. 6 - Nemocnice Český Brod s.r.o. 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
RM vyhlásila na své schůzi dne 23. 6. 2021 záměr na změnu ceny nájmu prostor 
sloužících k podnikání - nebytové prostory v areálu nemocnice Český Brod, Žižkova 
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ulice, Český Brod. Předmětem tohoto záměru je změna ceny nájmu prostor, které 
užívá nájemce na základě stávající nájemní smlouvy ze dne 13. 3. 2015, ev. č. 
201500024/OR, uzavřené mezi městem Český Brod a společností Nemocnice Český 
Brod s.r.o., Žižkova 282, 282 01 Český Brod, IČO: 27161838. Z původní ceny nájmu 
1.869.345 Kč se částka mění na 1.901.789 Kč ročně, a to od 1. 8. 2021. Tento záměr 
byl řádně zveřejněn na úřední desce dne 28. 6. 2021 a sejmut byl 15. 7. 2021. Do 
data sejmutí nebyla na podatelně města evidována žádná námitka proti tomuto 
záměru.  
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje souhlasit s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výnos z nájemného bude příjmem na hospodářském středisku bytové hospodářství - 
fond nemocnice. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
 
 
 
 
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Bc. Nekolný převzal zpět vedení schůze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 335/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi 
městem Český Brod a společností Nemocnice Český Brod s. r. o., Žižkova 282, 282 
01 Český Brod, IČO: 27161838. Návrh dodatku je přílohou k originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 6. 
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17. Prodej hrobových zařízení na hřbitově v Českém Brodě a ve Štolmíři 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Město je vlastníkem pozemku č. 629/1 v k. ú. Český Brod a dále je majitelem 
pozemku č. 295 v k. ú. Štolmíř. Na obou pozemcích se nachází hřbitov. Jako vlastník 
pozemku pronajímá tzv. hrobová místa, toto zajišťuje odbor vnitřních věcí. Podle 
zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. byla označeny hrobová místa, která podle 
evidence nebyla zaplacena, majitelé hrobových zařízení (pomníků) byli upozorněni 
výzvou přímo umístěnou na hrobovém zařízení a výzvou, která byla zveřejněna na 
úřední desce a na vývěsce přímo na hřbitově. Po vypršení zákonné lhůty byla tvz. 
hrobová zařízení u hrobových míst, za která nebyl uhrazen poplatek, předána městu 
do držby. Následně z této držby přešla hrobová zařízení do majetku města. Odbor 
vnitřních věcí - Mgr. Uldrichová, MPA, vypracovala pravidla pro nakládání s 
opuštěným hrobovým zařízením (dále jen pravidla), na jejichž základě může město 
přistoupit k prodeji těchto opuštěných hrobových zařízení. V současné době, podle 
pravidel, je prodej hrobového zařízení vázán na pronájem hrobového místa. 
K datu 19. 7. 2021 má město v majetku 168 hrobových zařízení na hřbitově Český 
Brod a Štolmíř. Odboru vnitřních věcí se ozvala zájemkyně o prodej hrobového 
zařízení a zároveň pronájem hrobového místa, pravděpodobně rodinný příslušník 
pohřbených. Podle pravidel zadalo město vypracovat odhad na cenu hrobového 
zařízení. Toto bylo odhadnuto na 1.460 Kč, cena posudku 1.210 Kč. Prodej 
hrobového zařízení podle pravidel zahrnuje cenu odhadu i cenu hrobového zařízení, 
tj. 2.670 Kč. 
Navrhujeme RM vyhlásit záměr na prodej hrobového zařízení z hrobového místa č. 
E-220 xxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Při uvažování jak postupovat při prodejích hrobových míst dále se dostáváme k 
částce zhruba 202.070 Kč za odhady hrobových zařízení (167x1210), což je velmi 
vysoká částka, která se podle všeho městu v prodeji nevrátí, protože máme 
představu, že o prodej hrobových zařízení nebude příliš vysoký zájem. 
Navrhujeme následující postup: 
1) vyhlásit záměr na prodej hrobového zařízení E-220 za cenu 2.670 Kč předem 
určenému zájemci podle pravidel pro nakládání s opuštěným hrobovým zařízením, 
2) ustanovit "komisi", která by stanovila ceník prodeje hrobových zařízení. Hrobová 
místa by roztřídila do cca 4-5 kategorií, kdy každá kategorie by měla určenu svou 
cenu. Tato komise by se skládala ze zaměstnanců města, OR: Dočkalová, 
Šarochová, Mazáková, dvou kameníků: pan Procházka a paní Černá a dále PhDr. 
Mrvík, Ph.D. 
3) uložit OVV změnit článek 4, Prodej hrobových zařízení v pravidlech pro nakládání 
s opuštěným hrobovým zařízením tak, aby podmínkou prodeje nebyl znalecký 
posudek, protože tento způsob se jeví jako značně ztrátový pro město a 
nehospodárný, v první fázi se ukáže, zda bude o prodej hrobových zařízení zájem, 
nebo dále navrhneme zvážit podmínku prodeje hrobového zařízení pronájmem 
hrobového místa. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
1) vyhlásit záměr na prodej hrobového zařízení E-220 za cenu 2.670 Kč předem 
určenému zájemci podle pravidel pro nakládání s opuštěným hrobovým zařízením, 
2) ustanovit komisi, 
3) uložit OVV změnit článek 4, Prodej hrobových zařízení v pravidlech pro nakládání 
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s opuštěným hrobovým zařízením. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výnos z prodejů bude příjmem na hospodářském středisku ostatní hospodářská 
činnost. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
 
 
 
 
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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 336/2021 
Rada města 
 
 
I.      vyhlašuje záměr 
 
   na prodej hrobového zařízení na hřbitově v Českém Brodě, číslo hrobu E-220, za 
cenu 2.670 Kč, a to předem určenému zájemci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
  
 
 
II.      stanovuje 
 
   komisi ve složení: PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D., Stanislava Černá, Aleš 
Procházka, Mgr. Hana Dočkalová, Ing. Klára Mazáková, Blanka Šarochová, kterou 
pověřuje vypracováním návrhu ceníku hrobových zařízení v majetku města Český 
Brod. 
  
 
18. Rámcová smlouva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V roce 2013 byla uzavřena smlouva o dílo č. 03/2013 BOZ (ev. č. objednatele 
40/2013/TAJ) s panem Františkem Malým - PyroConsult. Předmětem smlouvy je 
zabezpečení odborné poradenské a kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti práce 
pro město Český Brod. 
Nyní předkládáme ke schválení: 
1) Dohodu o ukončení této smlouvy o dílo č. 03/2013 BOZ (ev. č. objednatele 
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40/2013/TAJ) s panem Malým (IČO: 71604758) s účinností k 11. 8. 2021, 
2) návrh rámcové smlouvy o BOZP s poskytovatelem panem Karlem Pešavou (IČO: 
05599903). 
Důvodem tohoto postupu je změna dodavatele s tím, že odborně způsobilá osoba v 
oblasti BOZP pan Jan Maryška je beze změny. 
Rámcová smlouva je navržena na dobu neurčitou s 60 denní výpovědní lhůtou.  
Zařazeno: Aktivita: Správa budov/Podaktivita: Rámcová smlouva BOZP: 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor OR doporučuje souhlasit s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o dílo s 
panem Františkem Malým (IČO: 71604758) a s uzavřením nové rámcové smlouvy o 
zajištění BOZP s poskytovatelem panem Karlem Pešavou (IČO: 05599903). 
 
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. 
JUDr. Marková dodala, že nový smluvní partner fakticky zajišťoval oblast OBZP již v 
minulosti, nicméně pod stávajícím poskytovatelem. 
 
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. 337/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 03/2013 BOZ (ev. č. 
40/2013/TAJ) s dodavatelem panem Františkem Malým, IČO: 71604758, místem 
podnikání Dělnická 789, 280 02 Kolín. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené dohody o ukončení 
smlouvy o dílo.  
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III.      souhlasí 
 
   s uzavřením rámcové smlouvy o poskytování odborné poradenské a kontrolní 
činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s panem Karlem Pešavou, 
IČO: 05599903, se sídlem Radim 362, 281 03 Radim. 
  
 
 
IV.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené rámcové smlouvy. 
 
 
 
 
19. Dohoda o poskytnutí investičního příspěvku (zahradní domek v ul. Jiřího 
Wolkera) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě schválených zásad pro poskytování příspěvků na technickou, dopravní a 
veřejnou infrastrukturu při realizaci bytové a nebytové výstavby na území města 
Český Brod schválené zastupitelstvem města usnesením č. 80/2019 ze dne 5. 6. 
2019 překládáme radě města ke schválení dohodu o poskytnutí investičního 
příspěvku pro xxxxxxxxxxxxx, Jiřího Wolkera xxxxxx, Český Brod, který plánuje 
přístavbu zahradního domku. Jedná se o přestavbu stávajícího zahradního domku 
na parc. č. st. 1487 a p. č. 263/1 v k. ú. Český Brod. Přístavba spočívá v nástavbě 
jednoho patra a 2 místností v přízemí. Vzhledem k tomu, že se nebytový prostor 
zvětšuje o více jak 1/2, podléhá tato přístavba příspěvku na technickou a dopravní 
infastrukturu, který je vypočítán ze zásad stanovených na nebytové prostory. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Ač se zdá, že jde o stavbu k bydlení, dle stavebního zákona na pozemku 2 stavby k 
bydlení být nemohou, doporučujeme souhlasit s uzavřením dohody o poskytnutí 
finančního příspěvku (40.610 Kč). 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Příjem do fondu infrastruktury 40.610 Kč. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
 
 
 
 
Bc. Nekolný uvedl bod s doplněním výstupu z dnešního jednání a následně předal 
slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy, popsala historii 
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situace, původně zaujímala výrazně nesouhlasné stanovisko, nicméně po předložení 
kladného koordinovaného stanoviska postoj přehodnotila. Po konzultaci s městským 
architektem a porovnáním ortofotografické mapy je zřejmé, že stavba nemůže být 
patrová. 
Bc. Nekolný dále doplnil, že počítá se stažením bodu a materiál bude znovu 
předložen po vyjádření městského architekta. 
Mgr. Klinecký vnímá tento případ jako příležitost, jak obdobné problémové případy 
řešit do budoucna. 
V následné diskusi došlo k ujasnění výjimek obsažených v zásadách placení 
příspěvku na infrastrukturu. 
Bc. Nekolný uzavřel s tím, že podal protinávrh na stažení bodu a vyžádání 
stanoviska městského architekta. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o protinávrhu na 
stažení bodu. 
  
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
 
   s uzavřením dohody o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 40.610 Kč mezi 
městem Český Brod a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem Jiřího Wolkera 
xxxxxxxxxxx, Český Brod, s tím, že finanční příspěvek městu bude uhrazen 
žadatelem před podpisem této dohody. Dohoda 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 dohody o 
investičním příspěvku. 
 
 
20. Smlouva o nájmu nebytových prostor v areálu ZZN - CETIN, a. s. 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 
Žižkova, 130 00 Praha 3, IČO: 04080463, má s městem Český Brod uzavřenu 
smlouvu na pronájem prostor sloužících k podnikání v areálu ZZN, a to konktrétně 
části střechy bývalého sila, k umístění vysílačů signálu O2. Nájemní smlouva byla 
uzavřena s původním majitelem areálu a na město přešla v rámci kupní smlouvy. 
Město uzavřelo dodatek č. 7 k této smlouvě o nájmu dne 25. 6. 2018 s dobou nájmu 
do 31. 5. 2021. Společnosti CETIN a.s., zažádala telefonicky o prodloužení doby 
nájmu o 10 let, tj. do 31. 5. 2031. Roční nájemné dle smlouvy činí 112.651 Kč. RM 
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na své schůzi dne 28. 4. 2021 svým usnesením č. 180/2021 vyhlásila záměr na 
změnu doby a ceny nájmu za užívání prostor sloužících k podnikání v areálu ZZN, 
Český Brod, Krále Jiřího č. p. 202, Český Brod, společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov 130 00 Praha 3, IČO: 04084063. 
Předmětem záměru je změna doby trvání nájemního vztahu od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2024 a dále změna výše nájemného na částku 160.000 Kč ročně, podle nájemní 
smlouvy ze dne 31. 7. 1996 ve znění dodatků č. 1-7. Tento záměr byl řádně vyvěšen 
na úřední desce dne 10. 5. 2021 a sejmut dne 26. 5. 2021. Společnost CETIN a. s. 
vznesla proti tomuto záměru námitku, na jejímž základě proběhlo jednání ohledně 
ceny nájmu, se kterou nájemce rozhodně nesouhlasil. Důvod nesouhlasu byl 
především ten, že v areálu ZZN je stále jistič a to v hodnotě 3x400 A. Za tento jistič 
se v rámci vyúčtování spotřeby elektřiny platí vysoká částka, která je rozúčtována 
CETINu, jako v tu dobu, jedinému nájemci ve výši 19.260 Kč měsíčně (paušální 
platba). U dodavatele elektrické energie je zažádáno o snížení distribuční sazby, z 
důvodu snížení platby za jistič.  Společnost CETIN se nakonec domluvili, že CETIN 
bude mít přímé samostatné napojení elektrické energie od ČEZu z rozvodny, která je 
součástí areálu ZZN a je v majetku ČEZ. Jednání mezi pronajímatelem prostoru - 
městem a nájemce CETIN a. s., trvala delší čas, RM souhlasila na své schůzi dne 
26. 5. 2021 svým usnesením č. 231/2021 s prodloužením trvání smlouvy o nájmu 
prostor sloužících k podnikání se společností CETIN a. s., IČO: 04084063, za 
stávajících podmínek o 30 dní. Na základě tohoto usnesení byla vypracována 
smlouva o krátkodobém pronájmu na dobu od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2021. Následně, 
protože stále nebylo ukončeno jednání o výši nájmu, následovala další smlouva o 
krátkodobém nájmu od 1. 7. 2021 do 31. 7. 2021. Nájemce podle vyjádření zástupce 
pana xxxxxxxxxxx, musí prozatím respektovat rozhodnutí RM a souhlasí s uzavřením 
nájemní smlouvy na dobu od 1. 8. 2021 do 31. 5. 2024 za cenu 160.000 Kč, podle 
vyhlášeného záměru dne 28. 4. 2021. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM souhlasit s uzavřením smlouvy o nájmu za výše zmíněných 
podmínek. 
 
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. 
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s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 338/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem Český 
Brod a společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 
2681/6, Žižkova, 130 00 Praha 3, IČO: 04080463. Návrh smlouvy je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o nájmu. 
 
21. Souhlas s podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Středočeského kraje na zajištění projektové dokumentace na přístavbu ZŠ 
Žitomířská č. p. 885 - Projektová dokumentace k přístavbě budovy ZŠ 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Rada města souhlasila svým usnesením č. 172/2021 ze dne 28. 4. 2021 s přijetím 
dotace z rozpočtu Středočeského kraje na zpracování projektové dokumentace pro 
sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení a dokumentace pro provedení 
stavby na akci "Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská č. p. 885". V rámci tohoto 
usnesení rada města také pověřila starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí 
dotace. Na základě doloženého souhlasu s přijetím dotace a smlouvy o dílo na 
zpracování projektové dokumentace byla městu Český Brod od Krajského úřadu 
Středočeského kraje zaslána k podpisu smlouva o poskytnutí dotace, která je 
přílohou tohoto materiálu. Výše dotace činí 1.575.000 Kč.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského 
kraje. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Příjem do rozpočtu ve výši dotace 1.575.000 Kč (zatím nasmluvněné náklady na 
pořízení PD jsou 4.823.000 Kč), neuvádíme náklady na studii a autorský dozor. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Klíčová oblast: Vzdělávání, podoblast: Materiálně - technické zajištění včetně 
stravování ve školských zařízeních, specifický cíl: Zajistit odpovídající prostory a 
jejich kapacitu pro předškolní, školní i zájmové vzdělávání 8.2.1. 
 
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: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 339/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. S-3114/ŘDP/2021 o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Středočeského kraje na zajištění projektové dokumentace na přístavbu 
Základní školy Žitomířská č. p. 885 mezi Středočeským krajem, IČO  
70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, a městem Český Brod. 
Návrh smlouvy o poskytnutí dotace je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
22. Souhlas s podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Středočeského kraje na zpracování technické studie na zajištění včasné 
realizace přípravy projektu Architektonická studie dostavby a rozšíření ZŠ 
Žitomířská v Českém Brodě 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Rada města souhlasila svým usnesením č. 173/2021 ze dne 28. 4. 2021 s přijetím 
dotace z rozpočtu Středočeského kraje na zpracování technické studie na zajištění 
včasné realizace přípravy projektu Architektonická studie dostavby a rozšíření ZŠ 
Žitomířská v Českém Brodě. V rámci tohoto usnesení pověřila rada města starostu 
města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Na základě doloženého souhlasu s 
přijetím dotace a smlouvy o dílo na zpracování studie byla městu Český Brod od 
Krajského úřadu Středočeského kraje zaslána k podpisu smlouva o poskytnutí 
dotace, která je přílohou tohoto materiálu. Výše dotace činí 450.000 Kč. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme podpis smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Příjem dotace ve výši 450.000 Kč, kdy náklady na studii byly 475.000 Kč. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Klíčová oblast: Vzdělávání, podoblast: Materiálně - technické zajištění včetně 
stravování ve školských zařízeních, specifický cíl: Zajistit odpovídající prostory a 
jejich kapacitu pro předškolní, školní i zájmové vzdělávání 8.2.1. 
 
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. 
Mgr. Janík vyjádřil výhrady ke skutečnosti, že projekt skončil v roce 2019, nicméně 
postrádá údaje o finančním plnění. 
 
Bez 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: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 340/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. S-3115/ŘDP/2021 o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Středočeského kraje na zpracování technické studie na zajištění včasné 
realizace přípravy projektu Architektonická studie dostavby a rozšíření Základní školy 
Žitomířská v Českém Brodě mezi Středočeským krajem, IČO 70891095, se sídlem 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, a městem Český Brod. Návrh smlouvy o 
poskytnutí dotace je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
23. Souhlas s podpisem smlouvy o vypořádání závazků se společností Jílek 
Stavby s.r.o. 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V rámci žádosti o platbu u projektu Terénní základna pro ekologickou a 
polytechnickou výchovu dětí a mládeže Vrátkov bylo zjištěno, že nebyla včas 
zveřejněna smlouva o dílo č. 202000245 uzavřená se společností Jílek Stavby s.r.o., 
IČO: 04046331, na stavební úpravy stodoly, která je umístěna v areálu hájovny č. p. 
78, k. ú. Vrátkov. Vzhledem k tomu, že ke zdanitelnému plnění smlouvy došlo ještě 
před zveřejněním smlouvy, požaduje poskytovatel dotace uzavření smlouvy o 
vypořádání závazků. Smlouva o vypořádání závazků stanoví, že veškerá vzájemně 
poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují smluvní strany za 
plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním 
nebudou smluvní strany vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nárok z titulu 
bezdůvodného obohacení. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí 
Souhlasit s podpisem smlouvy o vypořádání závazků. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nejsou. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 



 

 33 

 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Nerelevantní. 
 
 
 
 
Z důvodu vzájemné souvislosti došlo ke spojení rozpravy k bodům 23 - 27. 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy a zdůvodnila vznik 
nutnosti uzavření smluv o narovnání. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 341/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením smlouvy o vypořádání závazků se společností Jílek Stavby s.r.o., IČO: 
04046331, V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice. Návrh smlouvy přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o 
vypořádání závazků. 
  
 
24. Souhlas s podpisem smlouvy o vypořádání závazků se společností Kenast 
s.r.o. 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V rámci žádosti o platbu u projektu Terénní základna pro ekologickou a 
polytechnickou výchovu dětí a mládeže Vrátkov bylo zjištěno, že nebyla včas 
zveřejněna objednávka č. 2021/00043/OR uzavřená se společností Kenast s.r.o., 
IČO: 27243397, na nákup vybavení. Vzhledem k tomu, že k plnění objednávky došlo 
před jejím zveřejněním, požaduje poskytovatel dotace uzavření smlouvy o 
vypořádání závazků. Smlouva o vypořádání závazků stanoví, že veškerá vzájemně 
poskytnutá plnění na základě původně sjednané objednávky považují smluvní strany 
za plnění dle této objednávky a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním 
nebudou smluvní strany vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nárok z titulu 
bezdůvodného obohacení. 
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2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí 
Souhlasit s podpisem smlouvy o vypořádání závazků. 
 
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 
Nerelevantní. 
 
 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 342/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením smlouvy o vypořádání závazků se společností Kenast s.r.o., IČO: 
27243397, J. A. Komenského 258, 289 11 Pečky. Návrh smlouvy je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o 
vypořádání závazků. 
 
25. Souhlas s podpisem smlouvy o vypořádání závazků s panem Martinem 
Hlávkou 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V rámci žádosti o platbu u projektu Terénní základna pro ekologickou a 
polytechnickou výchovu dětí a mládeže Vrátkov bylo zjištěno, že nebyla včas 
zveřejněna objednávka č. 2021/00042/OŽPZ uzavřená s panem Martinem Hlávkou, 
IČO: 88607739, na nákup vybavení. Vzhledem k tomu, že k plnění objednávky došlo 
před jejím zveřejněním, požaduje poskytovatel dotace uzavření smlouvy o 
vypořádání závazků. Smlouva o vypořádání závazků stanoví, že veškerá vzájemně 
poskytnutá plnění na základě původně sjednané objednávky považují smluvní strany 
za plnění dle této objednávky a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním 
nebudou smluvní strany vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nárok z titulu 
bezdůvodného obohacení. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí 
Souhlasit s podpisem smlouvy o vypořádání závazků 
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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 
Nerelevantní. 
 
 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 343/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením smlouvy o vypořádání závazků s panem Martinem Hlávkou, IČO: 
88607739, Škvorecká 660, 250 82 Úvaly. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu 
k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o 
vypořádání závazků. 
  
 
26. Souhlas s podpisem smlouvy o vypořádání závazků se společností LUK - 
TDI s.r.o. 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V rámci žádosti o platbu u projektu Terénní základna pro ekologickou a 
polytechnickou výchovu dětí a mládeže Vrátkov bylo zjištěno, že nebyla včas 
zveřejněna objednávka č. 2020/00244 uzavřená se společností LUK – TDI s.r.o., 
IČO: 08790299, na provádění výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP při realizaci 
investiční akce: „Vrátkov 78 – Stavební úpravy stodoly na terénní základu pro 
volnočasové aktivity“. Vzhledem k tomu, že k plnění objednávky došlo před jejím 
zveřejněním, požaduje poskytovatel dotace uzavření smlouvy o vypořádání závazků. 
Smlouva o vypořádání závazků stanoví, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na 
základě původně sjednané objednávky považují smluvní strany za plnění dle této 
objednávky a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou smluvní 
strany vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nárok z titulu bezdůvodného 
obohacení. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí 
Souhlasit s podpisem smlouvy o vypořádání závazků. 
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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 
Nerelevantní. 
 
 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 344/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením smlouvy o vypořádání závazků se společností LUK - TDI s.r.o., IČO: 
08790299, Neumannova 299, 280 02 Kolín. Návrh smlouvy je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o 
vypořádání závazků. 
  
 
27. Souhlas s podpisem smlouvy o vypořádání závazků s paní Helenou 
Buncovou 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V rámci žádosti o platbu u projektu Terénní základna pro ekologickou a 
polytechnickou výchovu dětí a mládeže Vrátkov bylo zjištěno, že nebyla včas 
zveřejněna objednávka č. 2021/00045 uzavřená s paní Helenou Buncovou, IČO: 
69018791, na vybavení k pozorování zvěře a ptactva, zaznamenávání zvuků, měření 
vzdáleností a orientace v terénu. Vzhledem k tomu, že k plnění objednávky došlo 
před jejím zveřejněním, požaduje poskytovatel dotace uzavření smlouvy o 
vypořádání závazků. Smlouva o vypořádání závazků stanoví, že veškerá vzájemně 
poskytnutá plnění na základě původně sjednané objednávky považují smluvní strany 
za plnění dle této objednávky a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním 
nebudou smluvní strany vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nárok z titulu 
bezdůvodného obohacení. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí 
Souhlasit s podpisem smlouvy o vypořádání závazků. 
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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 
Nerelevantní.  
 
 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 345/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením smlouvy o vypořádání závazků s paní Helenou Buncovou, IČO: 
69018791, Chocenice 7, 280 02 Chocenice. Návrh smlouvy je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o 
vypořádání závazků. 
  
 
28. Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská, čp. 885 - Smlouva o připojení ČEZ 
Distribuce 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V rámci přípravy a zpracování projektové dokumentace akce "Přístavba hlavní 
budovy ZŠ Žitomířská, čp. 885", bylo zažádáno o připojení na distribuční soustavu 
ČEZ Distribuce, a.s. Společnost ČEZ Distribuce, a.s., zaslala k podpisu smlouvu o 
uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zřízení k distribuční 
soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) číslo 21_SOBS01_4121824387, která je 
přílohou tohoto materiálu RM. Současně s uzavřením smlouvy je požadováno 
zaplacení poplatku za připojení v částce 125.000 Kč jako podíl na oprávněných 
nákladech spojených s připojením. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Uzavřít smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) a zajištění 
požadovaného příkonu. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Poplatek za odběrné místo 125.000 Kč jako podíl na oprávněných nákladech 
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spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu určený právním 
předpisem. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní. 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Bc. Nekolný zdůraznil nutnost evidence obdobně vynaložených nákladů ze strany 
města tak, aby mohlo následně dojít k řádnému vypořádání s DSO. 
 
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: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 346/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) č. 
21_SOBS01_4121824387 s firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, IČO 24729035. Návrh smlouvy je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy.  
 
29. Přeložka plynovodu Kounická - Smlouva o zajištění přeložky plynovodního 
zařízení 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město zadalo zpracování projektové dokumentace na prodloužení místní 
komunikace Kounická. V rámci uzavřených smluv s developerskou společností 
Resort Antico s.r.o., je dohodnuto, že realizaci ulice Kounická zajistí tento developer. 
V přípravné fázi projektu bylo zjištěno, že v pozemku č. parc. 741/15 vedou sítě 
společností Cetin a GasNet, které je nutné přeložit - uložit hlouběji. Společnost 
GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem zaslala návrh smlouvy, 
který je nutné uzavřít, a proto je radě města předložena k odsouhlasení. 
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2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje radě města souhlasit s uzavřením smlouvy o zajištění přeložky 
plynovodního zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Předpokládané náklady na přeložku cca 557.000 Kč. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová shrnula informace k bodu dle důvodové zprávy, upozornila na 
skutečnost, že je v zájmu města mít přípravu hotovou. 
V následné diskusi byla Mgr. Dočkalovou na základě dotazu Ing. Majera ujasněna 
pozice města a investora při úhradě ve vztahu k projektové dokumentaci a realizaci. 
 
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. 347/2021 
Rada města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením smlouvy o zajištění přeložky plynovodního zařízení a úhradě nákladů 
s ní souvisejících mezi městem Český Brod a vlastníkem plynárenského zařízení, 
společností GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. Návrh 
smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
30. Hradítko u pivovaru, převzetí do majetku města 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě úkolu z rady města bylo prověřeno vlastnictví stavidla u pivovaru a 
pozůstatků hradítka na Šembeře u cukrovaru. Druhé uvedené je (dle názoru 
předkladatele) nevyužitelným torzem, jehož oprava nemá zřejmě již do budoucna 
žádnou perspektivu. Prvně uvedené stavidlo u pivovaru dříve sloužilo k regulaci 
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průtoku a do současné doby funguje jako lávka pro pěší. Současně jde o o drobnou 
architektonickou zajímavost, která dotváří podobu místa. 
Prověření vlastnictví stavidel vedlo k závěru, že vlastníkem není žádný z v úvahu 
připadajících subjektů. Na základě šetření provedeného odborem životního prostředí 
a zemědělství byla v období od 1. 6. 2020 do 2. 12. 2020 pod sp. zn.  MUCB 
22247/2020 uveřejněno, že se v územním obvodu našla opuštěná věc, a to: stavidlo 
u pivovaru na pozemcích p. č. 928/1, 940 a 941 a přechodová lávka u pivovaru na 
pozemcích p. č. 928/1, 940 a 941. Vzhledem k tomu, že k opuštění věci došlo ještě 
za účinnosti předchozího občanského zákoníku, řídí se další postup zákonem č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, účinným do 31. 12. 2013. Podle § 135 odst. 1 
předch. občanského zákoníku kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat 
vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž 
území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, 
připadá věc do vlastnictví této obce.  
Vlastník se ani na výzvu uveřejněnou na úřední desce nepřihlásil. Věc tedy připadá 
do vlastnictví města Český Brod, město ji tak převezme do majetku, k čemuž již není 
dle vyjádření JUDr. Markové potřeba žádné další právní jednání. JUDr. Marková 
doporučila, aby tato informace byla předložena do rady města s tím, že rada města 
bere tuto skutečnost na vědomí. Následně proběhne účetní zahrnutí do majetku 
města. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuji vzít na vědomí. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
V tuto chvíli bez dopadu na rozpočet města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal řízení schůze panu místostarostovi, který dále 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: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 348/2021 
Rada města 
 
 
I.      bere na vědomí 
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   převzetí opuštěné věci, a to stavidla u pivovaru na pozemcích p. č. 928/1, 940 a 
941 a přechodové lávky u pivovaru na pozemcích p. č. 928/1, 940 a 941, vše v obci a 
k. ú. Český Brod, do majetku města Český Brod. 
 
31. Výběr dodavatele VZ "Českobrodská doprava pro seniory - zajištění 
podporované dopravy pro seniory a osoby se zdravotním postižením" 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Od 3. 9. 2018 byl zahájen provoz služby Českobrodská doprava pro seniory. 
Smlouva o provozování služby byla uzavřena s panem Jaroslavem Píšou, bytem 
Lhotky č. 54, Malotice, IČO 65603702, viz usnesení RM č. 231/2018 ze dne 8. 8. 
2018. Poskytování smlouvy bylo prodlouženo na období 2 roky do 31. 8. 2021 
usnesením RM č. 325/2019 ze dne 31. 7. 2019. 
S cílem zachovat kontinuitu služby byla na základě usnesení RM č. 319/2021 ze dne 
7. 7. 2021 vyhlášena veřejná zakázka, která byla zveřejněna dne 9. 7. 2021. 
Uzávěrka příjmu nabídek byla stanovena na 21. 7. 2021 ve 12:00. Byla předložena 
jedna cenová nabídka stávajícím provozovatelem služby, Jaroslavem Píšou, bytem 
Lhotky 54, Malotice,  IČO 65603702. 
Tento uchazeč předložil všechny doklady v souladu s vyhlášenou výzvou a navrhl 
nabídkovou cenu za provozování služby ve výši 33 Kč za 1 km včetně DPH za jízdu 
po Českém Brodě, 10 Kč za 1 km za jízdu do Oblastní nemocnice Kolín a 100 Kč za 
hodinu čekání v případě jízdy do kolínské nemocnice. V nyní platné smlouvě byla 
doprava provozována za 30 Kč za 1 km včetně DPH, přeprava do Kolína nebyla 
upravena. 
Hodnotící komise navrhuje uzavřít smlouvu s tímto uchazečem. Zápis z jednání 
hodnotící komise je obsažen v příloze. 
V návrhu smlouvy dochází oproti stávající smlouvě k několika změnám. Je navrženo 
navýšení měsíčního paušálu na 8.000 Kč bez DPH, 9.680 Kč s DPH. Významnou 
změnou je rozšíření dopravy do Oblastní nemocnice Kolín. Předpokládá se, že by 
uživatel platil za přepravu tam i zpět 200 Kč. Tato cena by zahrnovala hodinu čekání. 
Za další započatou hodinu čekání by uživatel hradil 100 Kč. Počet jízd do kolínské 
nemocnice by byl omezen na 4 jízdy na osobu za kalendářní rok. 
Provozovatel bude měsíčně odevzdávat městu přehled uskutečněných jízd, které 
budou podkladem pro fakturaci služby. 
Smlouva by měla být uzavřena na období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2024.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odboru navrhuje uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Na rok 2021 je vyčleněno z rozpočtu města na provoz Českobrodské dopravy 250 
000 Kč. K 30. 6. 2021 bylo vyčerpáno 110 916 Kč. Lze předpokládat, že i s 
navýšením měsíčního paušálu o 2 000 Kč s DPH, bude tato částka na rok 2021 
dostatečná. Na roky 2022 a 2023 a 2024 je nutné vyčlenit v rozpočtu města na 
provoz Českobrodské dopravy pro seniory částku 280 000 Kč na rok.    
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Obsahově návrh na uzavření dodatku 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, 
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specifický cíl 5.2.2 Realizovat a aktualizovat Komunitní plán sociálních služeb. Návrh 
je též v souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních a návazných služeb pro SO 
ORP Český Brod na období 2020-2021, cíl 2.2 Podpora setrvání seniorů a osob se 
ZP v přirozeném prostředí, opatření 2.2.10 Podpora dopravy pro seniory a zdravotně 
postižené - zachování a rozvoj služby Českobrodská doprava pro seniory a rozšíření 
přepravy do Kolína  

5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
VZ je v souladu se směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu.  
 
 
 
 
Bc. Nekolný opět převzal řízení schůze a předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký 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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 349/2021 
Rada města 
 
 
I.      bere na vědomí 
 
   nabídku uchazeče podanou ve veřejné zakázce "Českobrodská doprava pro 
seniory - zajištění podporované dopravy pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením“: 
Jaroslav Píša, IČO  65603702, bytem Lhotky 54, 281 63 Malotice, cenová nabídka 
za 1 ujetý km po území města Český Brod 33 Kč včetně DPH, cenová nabídka za 1 
ujetý km za přepravu do Oblastní nemocnice Kolín 10 Kč včetně DPH, cenová 
nabídka za 1 hodinu čekání při přepravě do Oblastní nemocnice Kolín 100 Kč včetně 
DPH. 
 
 
 
II.      určuje 
 
   vítězem veřejné zakázky "Českobrodská doprava pro seniory - zajištění 
podporované dopravy pro seniory a osoby se zdravotním postižením“ Jaroslava 
Píšu, IČO 65603702, bytem Lhotky 54, 281 63 Malotice, s cenovou nabídkou za 1 
ujetý km po území města Český Brod 33 Kč včetně DPH, s cenovou nabídkou za 1 
ujetý km za přepravu do Oblastní nemocnice Kolín 10 Kč včetně DPH a s cenovou 
nabídkou za 1 hodinu čekání při přepravě do Oblastní nemocnice Kolín 100 Kč 
včetně DPH. 
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III.      souhlasí 
 
   s uzavřením smlouvy o provozování služby Českobrodská doprava pro seniory s 
Jaroslavem Píšou, bytem Lhotky 54, Malotice,  IČO 65603702. Návrh smlouvy je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
IV.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
32. Kavárna v KD Svět, smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Radě města předkládáme smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání. Účelem 
nájmu je zajištění provozu kavárny v KD Svět v době konání divadelních, koncertních 
a filmových představení, případně dalších kulturních akcí, které odpovídají hlavní 
činnosti organizace Centrum vzdělávání, informací a kultury dle její zřizovací listiny. 
Text smlouvy byl konzultován a odsouhlasen JUDr. Markovou a Mgr. Dočkalovou. 
Kromě smlouvy jsou předloženy přílohy č. 1, 2, a 3 (součást smlouvy) a návrh 
předávacího protokolu. Nájemce má k provozované činnosti živnostenské oprávnění. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
 
Ing. Majer nehlasoval. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 350/2021 
Rada města 
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I.      souhlasí 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Centrum vzdělávání, informací a 
kultury, IČO 46390472, s uzavřením smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání 
s Kateřinou Rozmbachovou, Vrátkov 113, 28201 Český Brod, IČO 65605659. Návrh 
smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  
 
33. MŠ Sokolská, Český Brod - žádost o povolení výjimky v počtu dětí 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Mateřská škola Český Brod, Sokolská 1313, okr. Kolín na základě § 23 odst. 3 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání, žádá město Český Brod, jako svého zřizovatele, o povolení výjimky 
z počtu dětí. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Jedná se o každoroční žádost mateřských škol. OSVŠ doporučuje schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Na rozpočet města nemá vliv. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Netýká se tohoto bodu. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Netýká se tohoto bodu.  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Mgr. Janík se dotázal, proč podává žádost pouze jediná MŠ, v minulosti bylo žádáno 
hromadně. 
Bc. Nekolný vysvětlil, že se jedná o iniciativu paní ředitelky, která požádala 
samostatně. 
 
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. 351/2021 
Rada města 
 
 
I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele Mateřské školy Český Brod, Sokolská 1313, okr. Kolín, IČO: 
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48664421, povolení výjimky dle stanovené hygienické kapacity pro školní rok 
2021/2022 ve třech třídách z 24 na 28 dětí a ve dvou třídách z 24 na 27 dětí, na 
celkovou kapacitu 138 dětí. 
 
34. Odměny ředitelů školských příspěvkových organizací města 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací města (PO) probíhá zpravidla ke konci 
roku formou řízených hodnotících rozhovorů podle univerzálního dotazníku. 
Rozhovory se konají při příležitosti projednání rozpočtu PO s vedením města a 
vedoucími samosprávných odborů na následující kalendářní rok. Loni se uskutečnily 
v týdnu od 9. do 13. listopadu 2020. Přirozeně jako každého manažera, 
poznamenala v posledních měsících i práci ředitelů našich organizací zejména 
přizpůsobení se podmínkám nouzového stavu způsobeného epidemií Covid-19 a ve 
školských zařízeních přechod od distanční formy výuky zpět k prezenční formě za 
dodržování zvláštních hygienických opatření. Nově vzniklá organizace Školní jídelna 
Český Brod ještě nebyla loni zahrnuta do výročního hodnocení vzhledem k výběru a 
jmenování jejího ředitele na sklonku roku. V příspěvkové organizaci ANNA - 
vzhledem ke covidovému příspěvku z MPSV 2021 již rada o udělení odměny 
rozhodla dříve. U školských zařízení je důvodem návrhu na odměny jednak taktické 
snížení kumulace příspěvku na mzdové prostředky dle tarifů MŠMT a dále u Bc. 
Martiny Mihálové ukončení výkonu pozice pověřené řízením MŠ Liblice. U ředitelů 
ZŠ a větších MŠ (Sokolská a Kollárova) vedení města navrhuje vyplatit odměnu ve 
výši 40 % odměn vyplacených v roce 2020. Nominální hodnota návrhu odměny pro 
Bc. Martinu Mihálovou a pana Jozefa Žece bude členům rady města zaslána. 

 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Vyplacení těchto odměn nemá vliv na další nárok finančních prostředků. Tyto 
prostředky již mají jednotlivé organizace ve svých rozpočtech. 
Finanční prostředky na platy ředitelů školských zařízení jsou po přerozdělení (z 
MŠMT a KÚSK) a doúčtování k dispozici a byly získány dobrou řídící prací ředitelů.  
Odměny mohou být vyplaceny ve výplatním termínu za měsíc červenec 2021. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo panu tajemníkovi. 
Ing. Kašpar shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
Ing. Majer se pozastavil nad tím, že zájem projevil pouze jediný oslovený operátor, 
důvody nechtěl předjímat. Uvítal by doplnění o datový tarif u části čísel, jinak nemá k 
materiálu výhrad. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
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usnesení. 
 
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 352/2021 
Rada města 
 
 
I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele finanční odměny ředitelům školských příspěvkových 
organizací města za 1. pololetí rok 2021 dle přílohy uložené u tajemníka MěÚ Český 
Brod. 
 
35. Výběr dodavatele telekomunikačních služeb 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Tyto služby poskytujeme pro všechny příspěvkové organizace kromě Domova Anna - 
ten má provedenu samostatnou optimalizaci. Současný dodatek vyprší 18. 8. 2021. 
Byly oslovení všichni 3 operátoři. - viz příloha Vyzva_telekomunikace_cj32349-
2021.pdf 
 
Vodafone: nabídku nepodal - komunikace viz příloha vodafone.pdf, O2: nabídku 
nepodal - vyjádření viz příloha o2.pdf, T-Mobile: nabídku podal, srovnání současných 
a nových podmínek viz příloha Srovnani_soucasnych_a_novych_podminek.pdf + 
návrh dodatku viz. příloha dodatek Dodatek_ke_smlouve_9688723.pdf. 
Příloha platná rámcová smlouva: Ramcova_smlouva.pdf. 
 
Stručné shrnutí: 
- došlo k optimalizaci tarifů a datových balíčků - nejvyužívanější tarif 4 (neomezené 
volání a 5GB dat za 305 Kč),  
- nově neomezený tarif (volání i data) za 810 Kč (využijeme minimálně, ale například 
pro městské lesy + Ekocentrum Vrátkov je optimální,  
- navýšení hardware budgetu, z kterého čerpáme na obnovu tel. přístrojů na 200.000 
Kč bez DPH (o 50.000 více oproti stávajícímu dodatku), čerpání tohoto budgetu je 
výraznou úsporou při obnově zařízení, 
- odhadovaná úspora v měsíční fakturaci cca 2.346 Kč měsíčně oproti původním 
podmínkám, 
- dojde k rozdělení vyúčtování dle jednotlivých organizací. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuji schválení navrhovaného dodatku. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Odhadovaná úspora v měsíční fakturaci cca 2 346 Kč měsíčně oproti původním 
podmínkám. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
V souladu. 
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Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký podal komentář k umístění knihobudky, jejíž umístění inicioval bývalý 
ředitel CVIKu. Došlo ke konečnému konsensu nad umístěním v proluce s tím, že 
formality bude řešit samostatně CVIK. 
Bc. Nekolný dále zmínil požadavek na mapu pro pořádání kulturních akcí. Dále 
zmínil, že komise se věnovala koncepci posvícení a kalendáři akcí. 
Z komise také vzešel požadavek na RM, aby více reflektovala její závěry. Pan 
starosta by uvítal, kdyby ze strany vedení došlo alespoň několikrát k účasti na 
jednáních komise, což by mohlo přispět k lepší komunikaci a pochopení, jakým 
způsobem RM funguje a jakým způsobem by měly být závěry komise prezentovány 
co do určitosti. 
Ing. Ulík by rád znal postoj komise ke grafice města (např. cedule, loga apod.). 
 
Z uvedeného vznikl úkol připravit zakázku na grafickou identitu města včetně 
příspěvkových organizací. 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 353/2021 
Rada města 
 
 
I.      schvaluje 
 
   dodatek k rámcové smlouvě č. 9688723 o službách elektronických komunikací a o 
prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství se společností T-
Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681. Návrh dodatku je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
36. Zápis z kulturní komise ze dne 24. 6. 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Předkládáme zápis z jednání kulturní komise ze dne 24. 6. 2021.  
Usnesení komise zní:  
Členové kulturní komise apelují na vyhotovení grafického manuálu formou soutěže.  
Členové kulturní komise žádají radu města o zpětnou vazbu ze zápisů a setkání. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Není předmětem. 
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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.  
 
 
 
Bc. Nekolný shrnul informace k bodu dle důvodové zprávy. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
 
 
Rada města 
 
37. ANNA ČESKÝ BROD - Schválení Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o 
dotaci na rok 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dodatkem č. 1 k veřejnoprávní smlouvě dochází k částečnému dofinancování 
poskytování sociálních služeb v Domově seniorů a k navýšení původně schválené 
dotace o částku 1 365 300,- Kč.  
Čerpání státní dotace na poskytování sociálních služeb je vždy podmíněno 
schválením veřejnoprávní smlouvy zřizovatelem příspěvkové organizace.  
Ke schválení je tedy předložen Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na 
poskytování sociální služby na rok 2021 č. S-0454/SOC/2021/1, který se uzavírá 
mezi Středočeským krajem, IČO: 70891095 a příspěvkovou organizací Města Český 
Brod - ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory, IČO: 00873713, a to včetně 
přílohy. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Částečné dofinancování příspěvkové organizace ve výši 1 365 300,- Kč, určené na 
pokrytí zvýšených nákladů na platy zaměstnanců.  
Navýšení částky bude zapracováno do návrhu rozpočtového opatření k rozpočtu 
organizace na rok 2021. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Není. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 



 

 49 

 
 
Bc. Nekolný 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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 354/2021 
 
Rada města 
 
 
I.      schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele znění dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na 
poskytování sociální služby na rok 2021 č. S-0454/SOC/2021/1 mezi Středočeským 
krajem, IČO: 70891095, a příspěvkovou organizací města Český Brod - ANNA Český 
Brod, sociální služby pro seniory, IČO: 00873713, včetně přílohy. Návrh dodatku č. 1, 
včetně přílohy, je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
38. Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města a další informace 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Obvyklou součástí programu jednání orgánů města je bod: kontrola plnění usnesení 
rady (zastupitelstva) města. Na jednání RM 16. 1. 2019 bylo dohodnuto, že součástí 
programu bude také bod kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města. Bod bude 
opětovně zařazen jako poslední na pořadu jednání rady. 
Úkoly jsou zadávány vždy po jednání rady města a všichni radní mají do těchto úkolů 
přístup jako zúčastněné osoby přes filtr DZR. Zobrazit lze také úkoly po termínu, 
úkoly lze zobrazit dle zadávající i odpovědné osoby. 
Kontrola plnění usnesení může probíhat průběžně vždy na dalším jednání, popřípadě 
přes jedno jednání rady (měsíčně), či formou souborných zpráv za určité období, 
například 1/4 roku. Předkladatel navrhuje vhodný model kontroly přijatých usnesení 
projednat na jednání rady.  
Přehled usnesení přijatých na jednání rady města v DZR, vyhledat příslušné jednání 
rady, záložka usnesení.  
Je vhodné projít úkoly zadané v uplynulých měsících postupně tak, aby rada zaujala 
stanovisko k jejich dosavadnímu plnění či výsledkům a rozhodla o dalším postupu.  
Rovněž je nutné při zadání úkolu dbát na přesné znění úkolu, požadovaný výstup a 
termín a při řešení úkolu jasně formulovat stanovisko rady města. Z tohoto důvodu se 
mi jeví usnesení rady jako nejlepší způsob, aby nedocházelo k nedorozuměním a 
nejasnostem ohledně postoje rady k výstupům z úkolů.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Bez návrhu na usnesení. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Není relevantní. 
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4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Není relevantní. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní. 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký popsal postup při přípravě skate parku (konzultace s OŽPZ, nutnost 
změny územního plánu). 
 
Ing. Majer se dále dotazoval na schůzku ohledně chodníku do Štolmíře. 
Mgr. Klinecký odpověděl, že tato bude naplánována. 
 
Ing. Majer poté zmínil úkol pro vedoucího odboru dopravy k přípravě OZV a postupu 
ve věci. 
Ing. Kašpar reagoval s tím, že je třeba jasně definovat, co RM z prezentovaných 
funkcionalit požaduje. Bude svoláno jednání. 
 
Mgr. Janík opětovně vytknul nulovou reakci na výstupy z úkolové rady. Vyjádřil 
požadavek na zkompilování zadaných úkolů. Dále se dotazoval na vytvoření 
směrnice k používání vnitřního informačního systému města a plánu rozvoje sportu.  

Mgr. Klinecký reagoval s tím, že připravovaná směrnice k informačnímu systému 
bude předložena jako materiál na příští RM. 

Mgr. Janík se znovu pozastavil nad tím, že na jeho připomínky nikdo nereflektuje. 
Následně požadoval zadání úkolu pro místostarostu a ředitele technických 
služeb, aby vytvořili pravidla pro využívání reklamních ploch ve městě. 

Tento úkol podpořil i Ing. Ulík. 

 
Obecná rozprava 

V rámci obecné rozpravy byla na základě dotazů Ing. Majera diskutována témata: 

a) Soutěže na silniční radar – Ing. Majer se dotazoval na aktuální stav. Mgr. 
Dočkalová odpověděla, že v současnosti není postup žádný, vyhlášená soutěž byla 
zrušená, znovu bude oslovena společnost ELTODO, aby vypořádala připomínky. 

b) Místního šetření u křižovatky na Vrátkov – Mgr. Klinecký uvedl, že byl vznesen 
požadavek na KSÚS a čeká se na reakci. 

c) Personálního auditu města – Ing. Majer se zajímal, zda proběhne do voleb a 
jaký je případný harmonogram. Bc. Nekolný reagoval s tím, že to je otázka na pana 
tajemníka, který by pro tyto potřeby rád využil výstupů z benchmarku. Mgr. Janík by 
uvítal, kdyby se obnovila minulá praxe, kdy se audit prováděl jednou ročně. 

d) Revize nájmů městských pozemků ve městě a bytů – Bc. Nekolný vyjádřil 
přesvědčení, že bytů je minimálně. JUDr. Marková upozornila na právní specifika 
nájmu bytů. Mgr. Dočkalová potvrdila, že není problém zjistit stav pozemků ve městě. 
Byl zadán úkol na prověření pozemků a nebytových prostor a vytvořit přehled s 
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podmínkami nájmu. 

e) Údržby budoucího travnatého hřiště – Bc. Nekolný sdělil, že tato není smluvně 
ošetřena, nicméně péče je zajištěna a funguje. Z RM vzešlo, že areál chce zachovat 
jako veřejný prostor. 

 

Mgr. Janík následně požadoval na příští RM přesunout bod kontroly plnění úkolů na 
začátek schůze. Dále postrádal zápis ze sportovní komise. 
Bc. Nekolný odpověděl, že komise je pouze poradním orgánem rady, která její 
závěry není povinna reflektovat. 
V reakci na toto sdělení uvedl Mgr. Janík, že v takovém případě požaduje, aby byl 
zbaven funkce gestora pro sport. 
Mgr. Janík se dále dotazoval, zda RM ze dne 30. 6. 2021 byla v souladu s jednacím 
řádem, neboť mu nebyla umožněna distanční účast. 
Bc. Nekolný odpověděl, že ano a zopakoval důvody pro distanční účast, které v 
tomto případě nebyly naplněny. 
 
Vzhledem k tomu, že radní již neměli další podněty ani připomínky, pan starosta 
poděkoval za účast a ukončil schůzi rady. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakub Nekolný   

starosta města  
 


