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Město Český Brod
Rada města
Souhrn
z 15. řádného jednání rady města, která se konala ve středu 17.06.2020 od 15:00 hod
v: Sál v přízemí IC v čp.1

257/2020 Zatravnění pozemků "za školou"
Rada města
I. bere na vědomí
informaci týkající se změny orné půdy na trvalý travní porost v k.ú. Český Brod v lokalitě "za
školou".
II. rozhoduje
nestáhnout žádost týkající se změny orné půdy uvedených pozemků na trvalý travní porost.

258/2020 Doporučení schválení Účetní závěrky Města Český Brod za rok 2019
Rada města
doporučuje
zastupitelstvu města Český Brod schválit roční účetní závěrku za rok 2019 ve znění, které je
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.

259/2020 Doporučení schválení Závěrečného účtu Města Český Brod za rok 2019
Rada města
I. doporučuje
zastupitelstvu města Český Brod souhlasit s celoročním hospodařením města Český Brod
podle rozpočtu na rok 2019.
II. doporučuje
zastupitelstvu města Český Brod schválit znění Závěrečného účtu za rok 2019, včetně
výsledků hospodaření a Zprávy o provedení přezkoumání hospodaření za rok 2019.
III. doporučuje
zastupitelstvu města Český Brod schválit přidělení hospodářských výsledků středisek
hospodářské činnosti za rok 2019 do jejich fondů.
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260/2020 ZŠ Žitomířská - souhlas s čerpáním rezervního fondu
Rada města
souhlasí
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Žitomířská 885,
okres Kolín, IČO: 46383506, s použitím finančních prostředků rezervního fondu ve výši
26.019,12 Kč na úhradu ztráty zásob potravin ve školní jídelně z důvodu epidemie Covid-19.

261/2020 Akceptace platebních karet při parkování
Rada města
I. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o akceptaci platebních karet a poskytnutí platebního terminálu mezi
městem Český Brod a ČSOB, a.s. Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350. Návrh
smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.
II. pověřuje
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o
akceptaci platebních karet a poskytnutí platebního terminálu.

262/2020 VPS s obcemi ohledně zajištění povinné školní docházky
Rada města
I. doporučuje
zastupitelstvu města Český Brod schválit podle zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění,
Veřejnoprávní smlouvu mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci s
následujícími obcemi: Černíky, Chrášťany, Klučov, Doubravčice, Přišimasy, Krupá, Hradešín,
Kšely, Tuchoraz, Přistoupim, Tismice, Mrzky, Břežany II, Masojedy, Přehvozdí, Rostoklaty,
Vrátkov. Návrhy smluv jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.
II. doporučuje
zastupitelstvu města Český Brod pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem
uvedených smluv.

263/2020 Výběr dodavatele VZ "Výměna oken č.p. 1, II. etapa"
Rada města
I. bere na vědomí
nabídky uchazečů o veřejnou zakázku "Výměna oken č.p. 1, II. etapa":
1. OKNA LANGER s.r.o., IČO: 04555970, Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí, s
nabídkovou cenou 1.636.162,00 Kč včetně DPH,
2. Družstvo výroby staveb - družstvo, IČO: 26051702, Za Dvorem 2283, 250 01 Brandýs
nad Labem, s cenovou nabídkou 1.692.641,22 Kč včetně DPH,
3. EMV s.r.o., IČO: 48038792, Vlnitá 890/70, 147 00 Praha, s cenovou nabídkou
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1.724.250,00 Kč včetně DPH,
4. FPM-BECON spol. s r.o., IČO: 45790540, Dukelská 968, 399 01 Milevsko s nabídkovou
cenou 1.882.078,42 Kč včetně DPH,
5. CONSTRUCT CONSULTING CZ s.r.o., IČO: 06169171, Moskevská 3336. 434 01 Most s
nabídkovou cenou 1.963.101,56 Kč včetně DPH,
6. JOKA Moravský Krumlov, s.r.o., IČO: 47910721, Skalice 197, 671 71 Skalice, s
nabídkovou cenou 2.044.880,02 včetně DPH,
7. TUST-ts spol. s r.o., IČO: 00665509, Husova 1155, 374 01 Trhové Sviny s nabídkovou
cenou 2.057.319,10 Kč včetně DPH.
II. určuje
vítězem veřejné zakázky "Výměna oken č.p. 1, II. etapa" společnost: OKNA LANGER s.r.o.,
IČO: 04555970, Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí, s nabídkovou cenou
1.636.162,00 Kč včetně DPH.
III. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dílo se společností OKNA LANGER s.r.o., IČO: 04555970, Staré
Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí. Návrh smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu k
tomuto usnesení.
IV. pověřuje
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo.

264/2020 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení el. zařízení - ÚM na silnici
II/272 - ul. Zborovská, parc. č. 726/202 u č.p. 630
Rada města
I. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) na pozemku p.č. 726/202 se
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu
k tomuto usnesení.
II. pověřuje
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy.

265/2020 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení el. zařízení - ÚM na silnici
II/272 - ul. Zborovská, parc. č. 726/201 u č.p. 640
Rada města
I. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) na pozemku p.č. 726/201 se
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu
k tomuto usnesení.
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II. pověřuje
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy.

266/2020 VB - ČEZ Distribuce a.s. - V Lukách, kNN č.p. 129
Rada města
I. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě na uložení a provozování elektrorozvodného zařízení na pozemku parc. č.
519 v k.ú Štolmíř a obci Český Brod. Budoucím oprávněným je ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČO: 24729035. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k
tomuto usnesení.
II. pověřuje
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

267/2020 Český Brod, Stavební úpravy povrchů komunikací ulic Na Prutě, U Dráhy a V
Lánech
Rada města
I. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dílo na provedení stavebních úprav povrchů komunikace v ulicích Na
Prutě, U Dráhy a V Lánech s firmou CE-DA servis, s.r.o., Prokopa Holého 586, 281 51 Velký
Osek, IČO: 06184502, DIČ: CZ06184502 na akci "Český Brod, Stavební úpravy povrchů
komunikací ulic Na Prutě, U Dráhy a V Lánech". Návrh smlouvy o dílo je přílohou originálu
zápisu k tomuto usnesení.
II. pověřuje
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo.

268/2020 Dodatek č. 2: "Vybavení gastroprovozu v č.p. 507"
Rada města
I. souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 202000038 se společností Zich a spol. s.r.o.,
Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice, IČO: 25267027. Návrh dodatku je přílohou originálu
zápisu k tomuto usnesení.
II. pověřuje
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku.
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269/2020 Pronájem nebytových prostor v budově č. p. 507 - Nemocnice Český Brod
Rada města
I. revokuje
usnesení RM č. 197/2020 ze dne 6. 5. 2020.
II. vyhlašuje záměr
na pronájem prostor sloužících k podnikání, 17 místností o celkové výměře 188 m 2 za cenu
270 000 Kč ročně a movitého vybavení kuchyně podle přílohy za cenu 30 000 Kč ročně,
celkem 300 000 Kč ročně, v budově č. p. 507 v areálu nemocnice Český Brod, Žižkova ulice,
to vše předem určenému zájemci Nemocnice Český Brod s. r. o., se sídlem Žižkova 282,
282 01 Český Brod, IČO: 27161838, na dobu neurčitou.

270/2020 Odkup pozemků v k.ú. Český Brod (J.K.)
Rada města
pověřuje
odbor rozvoje přípravou prodeje pozemků KN p.č. st. 1898 a KN p.č. 455/4 a pozemku 455/2
v obci a k.ú. Český Brod.

271/2020 Záměr na prodej bytové jednotky č. 1392/4 v ul. Kounická 1392, Český Brod
Rada města
vyhlašuje záměr
na prodej podílu ve výši 51/100 na bytové jednotce č. 1392/4 ul. Kounická č.p. 1392 Český
Brod za cenu 219.504 Kč dle schválených pravidel privatizace č. 7 předem určenému
zájemci nájemci M.D. a J.D. Jednotka č. 1392/4 - byt - vymezený podle občanského
zákoníku v pozemku p.č. st. 2087 – zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1392 –
bytový dům, spolu s podílem ve výši 500/7480 na společných částech nemovitosti vše v k.ú.
a obci Český Brod. Případné připomínky předejte do podatelny Města Český Brod, náměstí
Arnošta z Pardubic 56, nejpozději do 15.07.2020. Bližší informace na odboru rozvoje u Edity
Suchanové, tel. kontakt 321 612 153.
272/2020 Záměr na prodej bytové jednotky č. 1393/20 v ul. Kounická 1393,Český Brod
Rada města
vyhlašuje záměr
na prodej podílu ve výši 51/100 na bytové jednotce č. 1393/20 ul. Kounická č.p. 1393 Český
Brod za cenu 284.274 Kč dle schválených pravidel privatizace č. 7 předem určenému
zájemci nájemci P.M. Jednotka č. 1393/20 - byt - vymezený podle občanského zákoníku v
pozemku p.č. st. 2088 – zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1393 – bytový
dům, spolu s podílem ve výši 655/7489 na společných částech nemovitosti vše v k.ú. a obci
Český Brod. Případné připomínky předejte do podatelny Města Český Brod, náměstí Arnošta
z Pardubic 56, nejpozději do 15.07.2020. Bližší informace na odboru rozvoje u Edity
Suchanové, tel. kontakt 321 612 153.
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273/2020 Souhlas s přijetím dotace od Středočeského kraje pro CVIK
Rada města
souhlasí
s přijetím dotace od Středočeského kraje pro příspěvkovou organizaci Centrum vzdělávání,
informací a kultury, se sídlem náměstí Arnošta z Pardubic čp. 1, 282 01 Český Brod, IČO:
46390472, z Programu na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2020 ve
výši 100 000 Kč.

274/2020 Pověření statutárního orgánu příspěvkové organizace Školní jídelna Český
Brod
Rada města
pověřuje
ve funkci zřizovatele, ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v aktuálním znění, pana Mgr. Tomáše Klineckého vedením příspěvkové organizace
Školní jídelna Český Brod, s účinností od 18. 6. 2020.

Jakub Nekolný
starosta města

Tomáš Klinecký
místostarosta města
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