
Město Český Brod 

TISK  č.  21 
 

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 25.11.2020 
 

Změna příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Technické služby, p. o. 
 
 
Předkládá: Jakub Nekolný,  
 
Zpracoval: Blanka Šarochová,  
 
Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Tomáš Klinecký, Jana Marková, Tomáš 
Charvát, Milan Majer, Filip Ulík, Jiří Stuchl, Šárka Jedličková, Miroslav Kruliš 
 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města schvaluje: 
 

 - dodatek č. 1 k příloze č. 1 - nemovitý majetek a k příloze č. 2 - movitý majetek ke 
zřizovací listině Technické služby, p. o., se sídlem Palackého 339, 282 01 Český 
Brod, IČO: 0875180. Dodatek č. 1 k příloze č. 1 - nemovitý majetek a dodatek č. 1 k 
příloze č. 1 - movitý majetek je přílohou originálu k tomuto usnesení. Platnost 
dodatků k přílohám ZL je od 1. 1. 2021. 
 
Důvodová zpráva: 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
V roce 2015 vybudovalo město Český Brod stavbu sběrného dvora vč. vybavení. 
Město získalo na stavbu a vybavení dotaci od ministerstva životního prostředí. 
Stavba sběrného dvora, vč. vybavení a pozemků byla dána Technickým službám, p. 
o., do výpůjčky smlouvou o výpůjčce ev. č. 201500189 uzavřenou dne 1. 9. 2015. 
Smlouva o výpůjčce byla zvolena právě kvůli zmíněné dotaci, kterou získalo město a 
protože v současné době uplynula lhůta udržitelnosti této dotace, je možné stavbu 
sběrného dvora vč. vybavení a pozemků svěřit příspěvkové organizaci do užívání 
dodatkem k příloze č. 1 - nemovitý majetek a k příloze č. 2 - movitý majetek ke 
zřizovací listině. Příloha č. 1 bude doplněna navíc o pozemek tzv. deponie za 
jatkami. Dodatky k přílohám č. 1 a č. 2 budou platné od 1. 1. 2021. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
RM doporučuje ZM souhlasit s dodatkem k příloze č. 1 a k příloze č. 2 zřizovací 
listiny Technických služeb, p. o. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 

6) Vypořádání s připomínkami 


