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 Usnesení rady města ze dne 27. 9. 2022  

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn (anonymizovaný) 
 
z 20. řádné schůze rady města, která se konala v úterý 27.09.2022 od 17:00 hod v: Obřadní 
síň, na: Budova Náměstí Husovo 70 
  
 
386/2022 Souhlas s podáním žádosti o dotaci na pořízení vyvážecího vleku s 
hydraulickou rukou a shrnovače klestu na traktor Valtra 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s podáním žádosti o dotace na pořízení vyvážecího vleku s hydraulickou rukou a shrnovače 
klestu v rámci 15. kola výzvy PRV. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Ing. Jakuba Nekolného podpisem žádosti o dotace z PRV. 
  
 
387/2022 Nájemní smlouva, Kollárova 89, Český Brod 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením nájemní smlouvy na dům č.p. 89, ulice Kollárova, Český Brod, za nájemné ve 
výši 3.000 Kč/měsíčně, na dobu určitou od 1. 10. 2022 do 31. 8. 2023, s J. J., bytem 
xxxxxxxxxxxxxxx Český Brod. Návrh nájemní smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Ing. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené nájemní smlouvy. 
  
388/2022 Žádost o zrušení inflační doložky 
 
Rada města: 
 
nesouhlasí 
 
s vypuštěním inflační doložky z dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. 97/2013/FO. 
  
389/2022 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor - Regionální 
muzeum v Kolíně 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
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s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 202100139 mezi městem Český Brod 
a Regionálním muzeem v Kolíně, příspěvková organizace se sídlem Karlovo náměstí 8, 280 
02 Kolín, IČO: 00410047. Znění dodatku č. 2 je nedílnou přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Ing. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku ke smlouvě. 
  
390/2022 Dodatek č. 5 ke smlouvě o výpůjčce pozemků (TJ Liblice) 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením dodatku č. 5, týkající se změny rozsahu výpůjčky. Jedná se o výpůjčku části 
pozemku KN p. č. 523/1, část dle situace, o výměře 13.086 m2, ostatní plocha, sportoviště a 
rekreační plocha, dále pozemku KN p. č. 524, zastavěná plocha a nádvoří, a o stavbu 
občanské vybavenosti č. p. 252 na pozemku KN p. č. 524, dále o část pozemku KN p. č. 
528/19, orná půda, o výměře 434 m2 (dle situace), část pozemku KN p. č. 528/12, orná půda, 
o výměře 1.538 m2, dle situace, vše v obci Český Brod a k. ú. Liblice u Českého Brodu, s TJ 
Liblice, z. s., IČO: 14800764, U Hřiště 252, Liblice, 282 01 Český Brod. Návrh dodatku č. 5 je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Ing. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
391/2022 Dodatek č. 1 k SoD 202200144/OR - stavební úpravy chodníků v ulici 
Havlíčkova 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 202200144/OR se společností AVE Kolín, 
s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín 5, IČO: 25148117. Návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Ing. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
392/2022 Rekonstrukce lesní cesty - dodatek ke smlouvě o dílo č. 202200030 
 
Rada města: 
 
I. schvaluje 
  
dodatek ke smlouvě o dílo č. 202200030 v rámci veřejné zakázky "Rekonstrukce lesní cesty 
– město Český Brod" se zhotovitelem panem Zdeňkem Kaprálkem, IČO: 13279602. Návrh 
dodatku tvoří nedílnou součást originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
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starostu města Ing. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
393/2022 Štolmíř, ul. Za Rybníkem, oprava místní komunikace - dodatek ke smlouvě o 
dílo č. 202200297 
 
Rada města: 
 
I. schvaluje 
 
dodatek ke smlouvě o dílo č. 202200297 v rámci veřejné zakázky "Štolmíř, ul. Za Rybníkem, 
oprava místní komunikace", se zhotovitelem společností PORR, a. s., IČO: 43005560. Návrh 
dodatku tvoří nedílnou součást originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
  
starostu města Ing. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
394/2022 Žižkova ulice - celková rekonstrukce ulice, PD - SWECO dodatek č. 3 k SoD 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 201500242/OR ze dne 11. 11. 2015 s firmou 
Sweco Hydroprojekt a.s., IČO: 26475081. Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
II. pověřuje 
 
starostu města Ing. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 3 ke smlouvě o 
dílo č. 201500242/OR.  
  
395/2022 Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod - dodatek č. 
7 k SoD 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením dodatku č. 7 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. 7 je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Ing. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku.  
  
396/2022 Obnova (výměna) 8 ks uličních uzávěrů připojení vodovodních přípojek a 1 
ks podzemního hydrantu a šoupěte před čp. 183, Český Brod – Zahrady - dodatek č. 1 
k SoD 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
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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 "Obnova (výměna) 8 ks uličních uzávěrů 
připojení vodovodních přípojek a 1 ks podzemního hydrantu a šoupěte před čp. 183, Český 
Brod - Zahrady ". Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
 
II. pověřuje 
 
starostu města Ing. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 1.   
  
397/2022 Obnova (výměna) sekčních šoupat, uličního uzávěru a podzemního hydrantu 
v ulici Jeronýmova, Český Brod - smlouva o dílo 
 
Rada města: 
 
I. rozhoduje 
 
o použití výjimky dle čl. 7. 4.  Směrnice města Český Brod o zadávání zakázek malého 
rozsahu. 
  
II. souhlasí 
 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností 1. SčV, a.s., se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 
Praha 10, IČO: 47549793, na akci "Obnova (výměna) sekčních šoupat, uličního uzávěru a 
podzemního hydrantu v ulici Jeronýmova, Český Brod". Návrh smlouvy o dílo je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
III. pověřuje 
 
starostu města Ing. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo.    
  
398/2022 Souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt Vybudování nové MŠ 
Kollárova, Český Brod 
 
Rada města: 
 
I. bere na vědomí 
 
informaci o možnosti získání dotace na vybudování nové mateřské školky v ulici Kollárova. 
  
II. souhlasí 
 
s podáním žádosti o dotaci na vybudování nové mateřské školky v Kollárově ulici v Českém 
Brodě. 
  
III. pověřuje 
 
starostu města Ing. Jakuba Nekolného podpisem žádosti o dotaci. 
  
399/2022 Smlouva o dílo na administraci podání žádosti o dotaci na výstavbu MŠ 
Kollárova 
 
Rada města: 
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I. souhlasí 
 
s podpisem smlouvy o dílo s Mgr. Rostislavem Krejčím, Vodní 23, Mohelnice 789 85; IČO: 
74132911. Návrh smlouvy o dílo je nedílnou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Ing. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
  
400/2022 Žádost o dotaci na dostavbu odborných učeben při ZŠ Žitomířská 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s podáním žádosti o dotaci na "Přístavbu odborných učeben při ZŠ Žitomířská". 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Ing. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené žádosti o dotaci. 
  
III. doporučuje 
 
zastupitelstvu města souhlasit s investiční akcí "Přístavba odborných učeben při ZŠ 
Žitomířská". 
  
401/2022 Poptávka na zajištění TDS a BOZP u projektu Stavební úpravy budovy č. p. 1 
na parcele č. st. 7 v Českém Brodě 
 
Rada města: 
 
I. bere na vědomí 
 
nabídky uchazečů v poptávkovém řízení "TDS a BOZP stavební úpravy budovy č.p. 1 etapa 
II - IV":  
Uchazeč č. 1 - Zdeněk Hintermüller, IČO: 05014913 - 480.000,- bez DPH. 
Uchazeč č. 2 - Dozoring s.r.o. , IČO: 07545703 - 420.000,- bez DPH. 
Uchazeč č. 3 - Roman Brtna, IČO: 61906981 - 315.000,- bez DPH. 
  
II. souhlasí 
 
s uzavřením smlouvy o dílo na výkon TDS a BOZP s Romanem Brtnou, IČO: 61906981, 
Poděbrady, Želivského 1335. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
III. pověřuje 
 
starostu města Ing. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
  
402/2022 Pronájem pozemků v obci a k.ú. Český Brod  (J.T.) 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku týkající se nájmu technického areálu města v obci a 
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k. ú. Český Brod, s Jiřinou Třískovou, IČO: 10158677. Návrh smlouvy je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Ing. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
III. pověřuje 
 
technické služby přípravou areálu. 
  
403/2022 VB - GasNet Služby - Reko Na Křemínku +2 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro umístění plynárenského 
zařízení na pozemcích parc. č. 177/1,  parc. č. 950/11,  parc. č. 950/12,  parc. č. 1058/22,  
parc. č. 1058/23,  parc. č. 1058/2, vše v obci a k. ú. Český Brod. Oprávněným je GasNet, 
s.r.o, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567. Návrh 
smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
 
starostu města Ing. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
404/2022 Sazebník jednorázových náhrad 2022 
 
Rada města: 
 
I. schvaluje 
 
sazebník jednorázových náhrad pro zřízení věcného břemene. Návrh sazebníku je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. ruší 
 
sazebník jednorázových náhrad schváleného usnesením rady města č. 295 / 2017 ze dne 6. 
9. 2017. 
 
405/2022 Dohoda o poskytnutí příspěvku č. 202000233/OR - žádost o vrácení 
příspěvku 
 
Rada města: 
 
zamítá 
 
žádost o vrácení finančního příspěvku ve výši 312.000 Kč na základě podepsané dohody č. 
202000233/OR ze dne 12. 10. 2020. 
 
406/2022 Budoucí směna částí pozemků v k. ú. Český Brod (V. N.) 
 
Rada města: 
 



  7   

 Usnesení rady města ze dne 27. 9. 2022  

doporučuje 
 
zastupitelstvu města zamítnout žádost pana Ing. V. N. 
  
407/2022 Žádost o individuální dotaci z Programů podpory sportu, kultury a volného 
času - Program č. 2 - Jana Školová 
 
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 Janě Školové. 
 
II. pověřuje 
 
starostu města Ing. Jakuba Nekolného podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.  
 
408/2022 Jednotný vizuální styl města - brandbook 
 
Rada města: 
 
schvaluje 
 
brandbook a zpracování komplexního řešení jednotného vizuálního stylu pro interní a externí 
komunikaci a pro propagaci města Český Brod. 
  
 
 
 
 
 
Jakub Nekolný 
starosta města 
 
 


