
  1   

 Usnesení rady města ze dne 24. 7. 2020 

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn 
 

z 20. řádného jednání rady města, která se konala v pátek 24. 7. 2020  
od 09:00 hod formou videokonference 

  
 
327/2020 Uzavření dodatku č. 5 - Nemocnice Český Brod s.r.o. 
 
Rada města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání ev. č. 
201500024/OR mezi Městem Český Brod a Nemocnice Český Brod s.r.o., se sídlem Žižkova 
282, 282 01 Český Brod, IČO: 27161838. Návrh dodatku je přílohou k originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
 
328/2020 Žádost o spolupráci - Odbor životního prostředí a zemědělství 
 
Rada města  
 
I. bere na vědomí 
žádost o spolupráci ohledně kapacity vodohospodářských sítí z Odboru životního prostředí a 
zemědělství. 
  
 
II. souhlasí 
s prohlášením:  
 
Město Český Brod nemá v současné chvíli ke dni 24. 7. 2020 volnou kapacitu na vodovodní 
síti, ani na kanalizační sítí pro připojení nových EO.  
 
Přípustný způsob odkanalizování nemovitostí na území města je popsán v platném územním 
plánu. 
 
Město Český Brod připravuje akce:  
A) Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod - 
rozhodnutí o přidělení dotace, 
B) Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod - rozhodnutí o přidělení 
dotace, 
C) Intenzifikace ČOV na 13300 EO - o dotaci zažádáno, přidělení dotace je v části 
rozhodování. 
Po řádném dokončení těchto projektů bude kapacita jak na vodovodní síti, tak i na 
kanalizační síti zajištěna. Předpokládaný termín dokončení uvedených akcí je do konce roku 
2023.  
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Pro potřeby zajištění kapacit na nejen ve vodohospodářském majetku, ale i kapacit v oblasti 
infrastruktury dopravní, technické a veřejné zastupitelstvo města Český Brod schválilo na 
svém jednání konaném dne 5. 6. 2019 usnesením č. 80/2019 Zásady pro poskytování 
příspěvků na technickou, dopravní a veřejnou infrastrukturu při realizaci bytové a nebytové 
výstavby na území města Český Brod, které stanoví požadavky na zajištění prostředků na 
posilování kapacit infrastruktury ve městě Český Brod. 
  
 
III. pověřuje 
odbor rozvoje zasláním tohoto prohlášení jako odpovědi na Žádost o spolupráci na Odbor 
životního prostředí a zemědělství. 
  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

Jakub Nekolný   Tomáš Klinecký 

starosta města místostarosta města 

 


