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Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn 
 
ze 14. řádné schůze rady města, která se konala ve středu 22. 06. 2022 od 17:00 hod v: Sál 
v přízemí IC v čp.1, na: Budova náměstí Arnošta z Pardubic 1 
  
253/2022 Předání Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Český 
Brod 
 
Rada města: 
 
pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného předáním osvědčení o nastoupení do funkce člena 
Zastupitelstva města Český Brod Mgr. Josefu Ležalovi. 
  
254/2022 Technické služby Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2021 a 
schválení a rozdělení HV za rok 2021 
 
Rada města: 
 
I. schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, Palackého 339, 
Český Brod, IČO: 00875180, účetní závěrku za rok 2021 ve znění, které je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, Palackého 339, 
Český Brod, IČO: 00875180, výsledek hospodaření za rok 2021 v celkové výši 1.856.576,81 
Kč a přiděluje jej do fondů organizace takto: do fondu odměn částku ve výši 400.000 Kč a do 
rezervního fondu organizace částku ve výši 1.456.576,81 Kč.  
  
255/2022 ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory - Změna výše úhrad za 
poskytování sociálních služeb v Denním stacionáři 
 
Rada města: 
 
schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory, 
IČO: 00873713, změnu ve výši úhrad za poskytování sociální služby Denní stacionář dle 
Sazebníku úhrad, který je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.   
 
256/2022 ANNA Český Brod - schválení dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci 
na rok 2022 
 
Rada města: 
 
schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele uzavření dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování 
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sociální služby na rok 2022 č. S-0243/SOC/2022/3 mezi Středočeským krajem, IČO: 
70891092, a příspěvkovou organizací města Český Brod, ANNA Český Brod, sociální služby 
pro seniory, IČO: 00873713. Návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení.  
 
257/2022 ANNA - sociální služby - schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2021 
 
Rada města: 
 
I. schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory, 
IČO: 00873713, účetní závěrku za rok 2021 ve znění, které je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
  
II. schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory, 
IČO: 00873713, výsledek hospodaření za rok 2021 v celkové výši 134.504,11 Kč a přiděluje 
jej dle návrhu organizace do rezervního fondu ve výši 134.504,11 Kč.    
  
258/2022 ZŠ Žitomířská Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení 
a rozdělení HV za rok 2021 
 
Rada města: 
 
I. schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, 
okres Kolín, IČO: 46383506, účetní závěrku za rok 2021 ve znění, které je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, 
okres Kolín, IČO: 46383506, výsledek hospodaření za rok 2021 v celkové výši 1.434.500 Kč 
a přiděluje jej do fondů organizace takto: do fondu odměn částku 100.000 Kč a do rezervního 
fondu organizace částku 1.334.500 Kč. 
  
259/2022 ZŠ Tyršova Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2021 
 
Rada města: 
 
I. schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres 
Kolín, IČO: 46383514, účetní závěrku za rok 2021 ve znění, které je přílohou originálu zápisu 
k tomuto usnesení. 
  
II. schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres 
Kolín, IČO: 46383514, výsledek hospodaření za rok 2021 v celkové výši 635.209,28 Kč a 
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přiděluje jej do fondů organizace takto: do fondu odměn částku 135.000 Kč a do rezervního 
fondu organizace částku 500.209,28 Kč. 
  
260/2022 Nová školní jídelna, č. p. 1099- schválení účetní závěrky za rok 2021 a 
schválení a rozdělení HV za rok 2021 
 
Rada města: 
 
I. schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Školní jídelna Český Brod, Bezručova 1099, 
Český Brod, IČO: 09276599, účetní závěrku za rok 2021 ve znění, které je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Školní jídelna Český Brod, Bezručova 1099, 
Český Brod, IČO: 09276599, výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 1.806.386,71 Kč  a 
přiděluje jej do fondů organizace takto: do fondu odměn částku 262.829,71 Kč a do 
rezervního fondu organizace částku 1.543.557 Kč. 
  
III. ukládá 
 
příspěvkové organizaci Školní jídelna Český Brod, Bezručova 1099, Český Brod, IČO: 
09276599, předložit zřizovateli závěry mimořádné inventarizace ke dni 30. 6. 2022, a to v 
termínu do 31. 7. 2022.    
  
IV. ukládá 
 
příspěvkové organizaci Školní jídelna Český Brod, Bezručova 1099, 282 201 Český Brod, 
IČO: 09276599, předložit zřizovateli zprávu o tom, jakým způsobem se příspěvková 
organizace vypořádala s nápravnými opatřeními dle zprávy auditora za rok 2021, a to v 
termínu do 31. 7. 2022.   
  
261/2022 MŠ Sokolská Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení 
a rozdělení HV za rok 2021 
 
Rada města: 
 
I. schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod, Sokolská 1313, 
okres Kolín, IČO: 48664421, účetní závěrku za rok 2021 ve znění, které je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod, Sokolská 1313, 
okres Kolín, IČO: 48664421, výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 57.305,69 Kč a a 
přiděluje jej do fondů organizace takto: do fondu odměn částku 40.000 Kč a do rezervního 
fondu organizace částku 17.305,69 Kč. 
  
262/2022 MŠ Liblice Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2021 
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Rada města: 
 
I. schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod - Liblice, Lstibořská 
183, IČO: 70997489, účetní závěrku za rok 2021 ve znění, které je přílohou originálu zápisu 
k tomuto usnesení. 
  
II. schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod - Liblice, Lstibořská 
183, IČO: 70997489, výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 119.743,98 Kč a přiděluje jej 
do fondů organizace takto: do fondu odměn částku 19.743,98 Kč a do rezervního fondu 
částku 100.000 Kč.  
  
263/2022 MŠ Kollárova Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení 
a rozdělení HV za rok 2021 
 
Rada města: 
 
I. schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod, Kollárova 71, IČO: 
70997497, účetní závěrku za rok 2021 ve znění, které je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení.  
  
II. schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod, Kollárova 71, IČO: 
70997497, výsledek hospodaření za rok 2021 v celkové výši 287.162,53 Kč a přiděluje jej do 
fondů organizace takto: do fondu odměn částku 50.000 Kč a do rezervního fondu organizace 
částku 237.162,53 Kč. 
  
264/2022 CVIK -  schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení a rozdělení HV za 
rok 2021 
 
Rada města: 
 
I. schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Centrum vzdělávání, informací a kultury, nám. 
Arnošta z Pardubic č. p. 1, Český Brod, IČO: 46390427, účetní závěrku za rok 2021 ve 
znění, které je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Centrum vzdělávání, informací a kultury, nám. 
Arnošta z Pardubic č. p. 1, Český Brod, IČO: 46390427, výsledek hospodaření za rok 2021 v 
celkové výši 32.734,97 Kč a přiděluje jej do rezervního fondu organizace v celé částce 
32.734,97 Kč. 
  
265/2022 CVIK - žádost o přijetí dotace 
 
Rada města: 
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souhlasí 
 
ve funkci zřizovatele s přijetím neinvestiční dotace příspěvkovou organizací Centrum 
vzdělávání, informací a kultury, nám. Arnošta z Pardubic č. p. 1, Český Brod, IČO: 
46390427, ve výši 27.000,- Kč z rozpočtu Ministerstva kultury České republiky na projekt 
"Doplnění ICT vybavení pro knihovnu a její uživatele".   
  
266/2022 Zrušení usnesení č. 232/2021, zrušení usnesení č. 299/2021 a vyhlášení 
záměru na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 202, v areálu ZZN 
 
Rada města: 
 
I. ruší 
 
svoje usnesení č. 232/2021 ze dne 26. 5. 2021. 
  
II. ruší 
 
svoje usnesení č. 299/2021 ze dne 23. 6. 2021. 
  
III. vyhlašuje záměr 
 
na pronájem prostor v budově č. p. 202, která je součástí pozemku p. č. st. 258, k. ú. Český 
Brod, vchod z areálu ZZN, sestávajících z místnosti č. 2 o výměře 20,58 m2, místnosti č. 3 o 
výměře 36,41 m2, místnosti č. 4 o výměře 18,71 m2, místnosti č. 5 o výměře 46,30 m2, 
místnosti č. 6 o výměře 13,33 m2 a místnosti č. 7 o výměře 12,01 m2, vč. užívání společných 
prostor, chodby, předem určenému zájemci Kateřina Lásáková, IČO: 04405579, se sídlem 
Nová Vyhlídka 444, 289 14 Poříčany, za cenu 200 Kč/m2/měsíčně. Pronájem bude uzavřen 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. 
  
267/2022 Vyhlášení záměru na zřízení práva stavby 
 
Rada města: 
 
vyhlašuje záměr 
 
na zřízení práva stavby pro Dobrovolný svazek obcí Český Brod – Doubravčice, IČO: 
09748989, za účelem provedení stavby Český Brod, Novostavba pavilonu Základní školy 
Žitomířská, na pozemcích KN p.č. 996/29, 996/32, 2156, 996/28, 996/25 a 2155 v obci a k.ú. 
Český Brod. Právo stavby bude zřízeno úplatně na dobu určitou 99 let za cenu dle 
znaleckého posudku ve výši 1.183.250 Kč. Podmínkou práva stavby je v termínu do konce 
roku 2027 vybudování stavby "Novostavba pavilonu Základní školy Žitomířská", dle 
projektové dokumentace zpracované společností GREBNER inženýrská a projektová 
kancelář spol. s r.o., se sídlem Jeseniova 1196/53, Praha 3, IČO: 25076655, v 06/2021.  
  
268/2022 Záměr na prodej speciální přívěsu (podvalníku) z majetku MěL 
 
Rada města: 
 
vyhlašuje záměr 
 
na prodej speciální přívěsu - podvalu, výrobce ZTS Detva, rok výroby 1993, výrobní číslo 
050, barva šedá základní, rozměry ložné plochy délka 2.650 mm, šířka 1.800 mm, celkové 
rozměry délka 4.700 mm, šířka 2.500 mm, výška 2.220 mm, hmotnost pohotovostní 1.300 
kg, užitečná vč. obsluhy 3.100 kg, celková 4.400 kg, kola jednoduchá disková, pneumatiky 
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8,25 – 20NB 41 14 PR, ráfky 6,2 x 20, počet náprav 1, nejvyšší povolená rychlost 70 km/h, 
brzdy provozní, parkovací, spojovací zařízení oko s průměrem 40 mm. Forma prodeje je 
obálkovou metodou, a to za minimální nabídkovou cenu 38.700 Kč vč. DPH. 
  
269/2022 Odtahy, úschova vozidel z území města Český Brod - zrušení VZ 
 
Rada města: 
 
I. ruší 
 
veřejnou zakázku vyhlášenou dne 18. 5. 2022 pod názvem "Rámcová smlouva - provádění 
odtahů vozidel pro město Český Brod" z důvodu nepřijetí vyhovující nabídky. 
  
II. ruší 
 
veřejnou zakázku vyhlášenou dne 18. 5. 2022 pod názvem "Rámcová smlouva - 
provozování odstavné plochy pro město Český Brod" z důvodu nepřijetí vyhovující nabídky. 
  
270/2022 Vyhodnocení veřejné zakázky "Úsekové měření na silnici I/12" 
 
Rada města: 
 
I. bere na vědomí 
 
nabídku uchazeče o veřejnou zakázku "Úsekové měření rychlosti na I/12" společnosti AŽD 
Praha s.r.o., IČO: 48029483, s nabídkovou cenou 3.391.632,66 Kč bez DPH. 
  
II. ruší 
 
veřejnou zakázku "Úsekové měření rychlosti na I/12". 
  
271/2022 Smlouva o výpůjčce Zvonice 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce na pozemek p. č. st. 4, o výměře 79 m2, jehož součástí je 
budova bez č. p. nebo ev., k. ú. Český Brod, (budova zvonice u kostela sv. Gotharda) s 
Římskokatolickou farností Český Brod, se sídlem nám. Husovo 78, 282 01 Český Brod, 
IČO:48664006. Návrh smlouvy o výpůjčce je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o výpůjčce. 
  
272/2022 Smlouva o dílo - projektová dokumentace na půdní vestavbu v budově č. p. 1 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na 
půdní vestavbu budovy č. p. 1 s Ing. arch. Martinem Hájkem, IČO: 167 96 080. Návrh 
smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
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II. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
  
273/2022 Dodatek č. 34 k pojistné smlouvě na pojištění majetku města - UNIQA 
pojišťovna, a.s. 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením dodatku č. 34 k pojistné smlouvě mezi městem Český Brod a společností 
UNIQA pojišťovna, a. s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 49240480. 
Návrh dodatku je přílohou k originálu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku k pojistné 
smlouvě. 
  
274/2022 Dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. 202100344 - TransPharmaceutic s.r.o. 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu ev. č. 202100344 mezi městem Český Brod a 
společností TransPharmaceutic s.r.o., se sídlem Husitská 3, 130 00 Praha 3, IČO: 6081223. 
Návrh dodatku je přílohou k originálu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
275/2022 Ukončení dohody o hostované elektronické spisové službě s obcí Poříčany 
 
Rada města: 
 
schvaluje 
 
ukončení dohody o partnerství č. 290/2011/OVV ve znění dodatku č. 201700164 na 
využívání hostované spisové služby k projektu Vybudování technologického centra ORP 
Český Brod ke dni 30. června 2022. 
  
276/2022 Dodatek č. 1  ke smlouvě o poskytování služeb městského architekta 
 
Rada města: 
 
I. schvaluje 
 
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb městského architekta s účinností od 1. 
července 2022. Návrh dodatku č. 1 je přílohou originálu k tomuto usnesení.  
  
 



  8   

 Usnesení rady města ze dne 22. 6. 2022  

II. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeném dodatku č. 1. 
  
277/2022 Revokace usnesení, prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1, Arnošta z 
Pardubic 25, Český Brod 
 
Rada města: 
 
I. revokuje 
 
usnesení č. 227 / 2022 ze dne 8. 6. 2022. 
  
II. souhlasí 
 
s uzavřením dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 90/2013/FO s panem M. Š., kterým se 
prodlužuje doba užívání bytu č. 1, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod o jeden rok, tj. od 1. 7. 
2022 do 30. 6. 2023 a mění se výše nájemného na částku 10.000 Kč měsíčně. Návrh 
dodatku č. 6 je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
III. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku.  
  
278/2022 Žádost o individuální dotaci z Programů podpory sportu, kultury a volného 
času - Program č. 2 - Blechová Petra 
 
Rada města: 
 
I. schvaluje 
 
poskytnutí dotace z Programu č. 2 - Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i 
s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města ve výši 10.000 Kč 
žadatelce Petře Blechové. 
 
II. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
279/2022 Výsledky participativního rozpočtu "Broďáci Brodu 2022" 
 
Rada města: 
 
I. bere na vědomí 
 
výsledky hlasování o nejlepší návrhy participativního rozpočtu "Broďáci Brodu 2022". 
  
II. ukládá 
 
kanceláři vedení města ve spolupráci s odborem rozvoje a odborem životního prostředí a 
zemědělství realizaci vítězných návrhů dle schváleného rozpočtu. 
  
280/2022 Nařízení upravující způsob úhrady parkovného na parkovištích P+R 
 
Rada města: 
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vydává 
 
nařízení, kterým se stanovují ceny za služby parkovišť na území města Český Brod. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Jakub Nekolný 
starosta města 
 
 


