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 Usnesení rady města ze dne 25. 5. 2022 

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn (anonymizovaný) 
 
z 12. řádné schůze rady města, která se konala ve středu 25. 05. 2022 od 17:00 hod v: Sál v 
přízemí IC v čp.1, na: Budova náměstí Arnošta z Pardubic 1 
  
202/2022 Kupní smlouva č. 2022-18OD-N na prodej dříví se společností Česká 
zemědělská univerzita v Praze, Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy na rok 
2022 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením kupní smlouvy č. 2022-18OD-N na prodej dříví s Českou zemědělskou 
univerzitou v Praze, Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy, Náměstí Smiřických 1, 
281 63 Kostelec nad Černými lesy, IČO: 60460709; DIČ CZ60460709. Smlouva nabývá 
platnosti dnem schválení radou města a účinností zveřejněním v registru smluv. Návrh kupní 
smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy.  
 
203/2022 Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a 
distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle 
zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, číslo smlouvy 
(DMS): 434-2022-16233. 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a 
distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zákona č. 
449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, číslo smlouvy (DMS): 434-2022-
16233, s Ministerstvem zemědělství ČR, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 
00020478. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
 
Bc. Jakuba Nekolného, starostu města Český Brod, podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
204/2022 ANNA Český Brod - schválení dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci 
na rok 2022 
 
Rada města: 
 
schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování 
sociální služby na rok 2022 č. S-0243/SOC/2022/2 mezi Středočeským krajem, IČO: 
70891095, a příspěvkovou organizací města Český Brod, ANNA Český Brod, sociální služby 
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pro seniory, IČO: 00873713. Návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
 
205/2022 ZŠ Žitomířská - souhlas s čerpáním investičního fondu 
 
Rada města: 
 
souhlasí 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, 
okres Kolín, IČO: 46383506, s použitím finančních prostředků investičního fondu ve výši 
230.000 Kč na nákup setu dvou tabulí s interaktivním projektorem.  
  
206/2022 Vyhodnocení veřejné zakázky - Český Brod, ul. Tyršova – rekonstrukce 
chodníku a veřejného osvětlení 
 
Rada města: 
 
I. bere na vědomí 
 
nabídky uchazečů o veřejnou zakázku Český Brod, ul. Tyršova – rekonstrukce chodníku a 
veřejného osvětlení: 
1. PKbau s.r.o., IČO: 08757127, s nabídkovou cenou 1.450.000 Kč bez DPH, 1.754.500 Kč s 
DPH, 
2. AVE Kolín s.r.o., IČO: 25148117, s nabídkovou cenou 1.419.650,28 Kč bez DPH, 
1.717.776,84 Kč s DPH. 
  
II. určuje 
 
vítězem veřejné zakázky Český Brod, ul. Tyršova – rekonstrukce chodníku a veřejného 
osvětlení společnost AVE Kolín s.r.o., IČO: 25148117, s nabídkovou cenou 1.419.650,28 Kč 
bez DPH, 1.717.776,84 Kč s DPH. 
  
III. souhlasí 
 
s uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku se společností AVE Kolín 
s.r.o., IČO: 25148117. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
IV. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
207/2022 Vyhodnocení veřejné zakázky - Celková rekonstrukce areálové trafostanice a 
areálové rozvodny NN 
 
Rada města: 
 
I. bere na vědomí 
 
nabídky uchazečů o veřejnou zakázku Celková rekonstrukce areálové trafostanice a 
areálové rozvodny NN: 
1. ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o., IČO: 28167325, s nabídkovou cenou 4.569.268 Kč bez 
DPH, 5.528.814 Kč s DPH, 
2. Elektrocentrum GEPACK, s.r.o., IČO: 25267221, s nabídkovou cenou 3.893.929,18 Kč 
bez DPH, 4.711.654,30 Kč s DPH. 
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II. určuje 
 
vítězem veřejné zakázky Celková rekonstrukce areálové trafostanice a areálové rozvodny 
NN společnost Elektrocentrum GEPACK, s.r.o., IČO: 25267221, s nabídkovou cenou 
3.893.929,18 Kč bez DPH, 4.711.654,30 Kč s DPH. 
 
III. souhlasí 
 
s uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku se společností 
Elektrocentrum GEPACK, s.r.o., IČO: 25267221. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu 
k tomuto usnesení. 
  
IV. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy.  
  
208/2022 Poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád 
nemovitostí v MPZ města Český Brod v roce 2022 
 
Rada města: 
 
doporučuje 
 
zastupitelstvu města schválit následující rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města 
Český Brod na rok 2022 na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové 
zóně města Český Brod:   
- H. S., bytem xxxxxxxxxxxxxxx, dotace ve výši 56.700 Kč, 
- Římskokatolická farnost Český Brod, 282 01 Český Brod, náměstí Husovo 78, IČO: 
48664006, dotace ve výši 125.800 Kč, 
- F. M., bytem xxxxxxxxxxxxx, dotace 117.500 Kč. 
  
209/2022 Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku - Polyfunkční dům nám. Arnošta z 
Pardubic 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením dohody o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.093.950 Kč Kč mezi 
městem Český Brod a T. T. S. a T. K. N., trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, s tím, že finanční 
příspěvek městu bude uhrazen žadateli před podpisem této dohody. Dohoda je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené dohody o poskytnutí 
finančního příspěvku. 
  
III. souhlasí 
 
s navýšením kapacit odebírané pitné vody a vypouštěných odpadních vod pro nemovitost 
vybudovanou na pozemku p. č. 27 / 1, k. ú. Český Brod, poté, co budou dobudovány 
kapacity vodních zdrojů a čistírny odpadních vod. 
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210/2022 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu ev. č. 201900317 - M'am'aloca o.p.s. 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu ev. č. 201900317 ze dne 29. 11. 2019 mezi 
městěm Český Brod a M'am'aloca o.p.s., se sídlem Havelská 3, 282 01 Český Brod, IČO: 
26662159. Návrh dodatku je přílohou k originálu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
211/2022 Žižkova ulice - Oprava propadu kanalizační stoky v Žižkově ulici před čp. 296 
a nová revizní šachta v křižovatce ulic Žižkovy a Komenského, Český Brod - Dodatek 
č.1 k SoD 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností 1. SčV, a.s., se sídlem Ke Kablu 
971, 100 00 Praha 10, IČO: 47549793, na akci "Oprava propadu kanalizační stoky v Žižkově 
ulici před čp. 296 a nová revizní šachta v křižovatce ulic Žižkovy a Komenského, Český Brod 
". Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 1.  
  
212/2022 Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod - dodatek č. 
4 k SoD 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 20210090/OR se společností Metrostav, a. s., 
se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915, 
na realizaci akce "Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod". Návrh 
dodatku č. 4 je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 4. 
  
213/2022 VB - ČEZ Distribuce a.s. - Štolmíř p.č. 519 - kNN 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na uložení a 
provozování elektrorozvodného zařízení na pozemcích parc. č. 519 v k.ú. Štolmíř a obci 
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Český Brod. 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 Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o zřízení věcného 
břemene. 
 
214/2022 Prodej části pozemku v k.ú. Štolmíř (S. A.) 
 
Rada města: 
 
pověřuje 
 
odbor rozvoje přípravou prodeje části pozemku KN p. č. 97/1 v obci Český Brod, k. ú. 
Štolmíř, z vlastnictví města Český Brod za cenu 20.000 Kč/m2. 
  
215/2022 Odkup částí pozemků v k.ú. Liblice u Českého Brodu (F. M.) 
 
Rada města: 
 
pověřuje 
 
vedení města jednáním s panem F. M. 
  
216/2022 Půdní vestavba, stavební úprava nám. Arnošta z Pardubic č.p. 22 - výjimka 
parkování v klidu 
 
Rada města: 
 
nesouhlasí 
 
s udělením výjimky na parkování na náměstí Arnošta z Pardubic a Husově náměstí pro 
budovu č. p. 22, k. ú. Český Brod. 
 
217/2022 Anny Pharm s.r.o. - Transpharmaceutic s.r.o. - převod nájmu 
 
Rada města: 
 
vyhlašuje záměr 
 
na převod nájmu dle nájemní smlouvy ev. č. 202100344 mezi městem Český Brod a 
Transpharmaceutic s.r.o., IČO: 6081223, a to na společnost Anny Pharm s.r.o., IČO: 
11686057 se sídlem Husitská 3, 130 00 Praha 3, za stejných podmínek dle ujednání výše 
uvedené nájemní smlouvy, na dobu určitou 10 let počínaje dnem předání nebytových prostor 
nájemci, s následnou opcí dvakrát 5let. Jedná se o smlouvu na pronájem nebytových prostor 
v areálu nemocnice Český Brod, prostory v budově č. p. 620, která je součástí pozemku p. č. 
st. 644/1 (pavilon B) celkem 17 místností o celkové výměře 175,53 m2, vstup hlavním 
vchodem z ulice Žižkova v přízemí 7 místností: vpravo od hlavního vstupu z ulice za mříží 
první místnost č. 1.15 vlevo ze vstupní chodby za mříží o výměře 20,61 m2, druhá místnost č. 
1.13 vlevo ze vstupní chodby za mříží o výměře 3,32 m2, předsíňka a třetí místnost vlevo č. 
1.14 ze vstupní chodby WC, o výměře 2,10 m2, dále vpravo ze vstupní chodby za mříží první 
místnost vpravo č. 1.03 o výměře 22,86 m2, druhá místnost č. 1.02 o výměře 15,88 m2, třetí 
místnost č. 1.01 o výměře 13,25 m2 a chodba č. 1.11 o výměře 12,17 m2, to vše o celkové 
výměře 90,19 m2. V prvním patře 10 místností: vlevo za vstupními dveřmi chodba č. 2.13 o 
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výměře 6,72 m2, zázemí č. 2.10 o výměře 4,90 m2, předsíňka č. 2.11 o výměře 3,44 m2, WC 
č. 2.12 o výměře 2,10 m2, ordinace č. 2.14 o výměře 20,35 m2, ordinace č. 2.01 o výměře 
22,28 m2, chodba č. 2.02 o výměře 3,54 m2, kabinka č. 2.03 o výměře 1,47 m2, kabinka č. 
2.04 o výměře 1,49 m2 a čekárna č. 2.05 o výměře 19,05 m2, to vše o celkové výměře 85,34 
m2. Účelem nájmu je provozování lékárny. 
  
218/2022 Dohoda o prodloužení smlouvy o umístění Technického zařízení 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením dohody o prodloužení smlouvy o umístění Technického zařízení a instalaci 
systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií podpisů, mezi městem Český 
Brod, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod, IČO: 00235334 a CENDIS, s. p., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15, Praha 1, IČO: 00311391. Návrh dohody je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
II. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené dohody. 
  
219/2022 Centrum vzdělávání, informací a kultury - informace o letním kině 2022 
 
Rada města: 
 
bere na vědomí 
 
informaci o záměru příspěvkové organizace Centrum vzdělávání, informací a kultury 
provozovat letní kino.  
 
220/2022 Centrum vzdělávání, informací a kultury - souhlas s přijetím dotace na 
podporu turistických informačních center 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s přijetím dotace z Programu 2022 pro poskytování dotací na podporu turistických 
informačních center Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje, ze Středočeského 
Fondu podpory cestovního ruchu v rámci tematického zadání Digitalizace či modernizace 
TIC na zajištění činnosti Informačního centra a Centra vzdělávání, informací a kultury Český 
Brod v roce 2022.  
  
II. souhlasí 
 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 2022 pro poskytování 
dotací na podporu turistických informačních center Středočeského kraje z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu mezi Centrem 
vzdělávání, informací a kultury, příspěvkovou organizací, IČO 46390472, se sídlem Český 
Brod, nám. Arnošta z Pardubic 1, PSČ 282 01, a Středočeským krajem, IČO: 70891095, se 
sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5.   
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221/2022 Souhlas s uzavřením darovací smlouvy na potraviny - ZDRAVÝ KRÁMEK 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením darovací smlouvy se společností SACHL servis, s.r.o., IČO: 05479371, jejímž 
předmětem je darování potravin pro ukrajinské uprchlíky. Návrh darovací smlouvy je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené darovací smlouvy. 
 
222/2022 Ceník užívání cykloboxů na parkovišti B + R na nádraží 
 
Rada města: 
 
schvaluje 
 
ceník užívání cykloboxů na parkovišti B+R ve variantě 1. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Jakub Nekolný 
starosta města 
 
 


