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 Usnesení rady města ze dne 16. 11. 2022  

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn (anonymizovaný) 
 
z 24. řádné schůze rady města, která se konala ve středu 16. 11. 2022 od 17:30 hod v: 
Obřadní síň, na: Budova Náměstí Husovo 70 
  
451/2022 Povodňová komise města Český Brod - změna členů 
 
Rada města: 
 
I. odvolává 
 
předsedu povodňové komise města Český Brod pana Ing. Jakuba Nekolného a 
místopředsedu povodňové komise města Český Brod pana Mgr. Tomáše Klineckého. 
 
II. jmenuje 
 
pana Mgr. Tomáše Klineckého, předsedou povodňové komise města Český Brod a paní Ing. 
arch. Markétu Havlíčkovou, místopředsedou povodňové komise města Český Brod. 
  
III. odvolává 
 
členy povodňové komise města Český Brod pana npor. Mgr. Jana Pardubského a pana 
npor. Miloše Poláka DiS.  
  
IV. jmenuje 
 
pana Ing. Martina Jedličku a pana npor. Jaroslava Sixtu členy povodňové komise města 
Český Brod. 
  
452/2022 Doporučení schválení rozpočtového opatření č. 5 k rozpočtu 2022 
 
Rada města: 
 
doporučuje 
 
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města na rok 2022 ve 
znění, které je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  
 
453/2022 Doporučení schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2023 
 
Rada města: 
 
doporučuje 
 
zastupitelstvu města schválit pravidla rozpočtového provizoria na období od 1. 1. 2023 do 
data schválení rozpočtu na rok 2023 v následujícím znění: 
1. provozní výdaje budou hrazeny měsíčně ve výši 1/12 rozpočtu roku 2022, 
2. provozní příspěvky zřizovaných příspěvkových organizací budou poskytovány měsíčně ve 
výši 1/12 rozpočtu roku 2022,   
3. investiční výdaje budou hrazeny u schválených akcí dle uzavřených smluv a dle 
schválených objednávek do výše 1/12 rozpočtu 2022, 
4. vyšší výdaje lze stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením 
financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu financování 
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projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. 
  
454/2022 Schválení vydání nařízení města o stanovení ceny služeb spojených s 
nájmem hrobového místa na rok 2023 
 
Rada města: 
 
vydává 
 
nařízení, kterým se stanovují ceny nájmu hrobového místa a služeb spojených s nájmem 
hrobového místa na veřejných pohřebištích města Český Brod na rok 2023. 
  
455/2022 Doporučení schválení ceníku pro svoz odpadu pro podnikatele na rok 2023 
 
Rada města: 
 
doporučuje 
 
zastupitelstvu města schválit ceník pro svoz odpadu pro podnikatele pro město Český Brod 
na rok 2023 ve znění, které je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
456/2022 Doporučení vydání OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství na rok 2023 
 
Rada města: 
 
doporučuje 
 
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství, ve znění, které je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
Návrh výše místního poplatku na obyvatele je 1.140 Kč.  
  
457/2022 Revokace usnesení RM č. 415/2022 ze dne 12. 10. 2022, nájemní smlouva, byt 
č. 4, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod 
 
Rada města: 
 
ruší 
 
usnesení č. 415/2022 ze dne 12. 10. 2022. 
  
458/2022 Doporučení schválení Pravidel pro čerpání sociálního fondu 
 
Rada města: 
 
doporučuje 
 
zastupitelstvu města schválit Pravidla pro čerpání sociálního fondu s účinností od 1. 1. 2023. 
Návrh pravidel je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  
 
459/2022 Organizační řád MěÚ Český Brod 
 
Rada města: 
 
I. schvaluje 
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Organizační řád Městského úřadu Český Brod s účinností od 21. 11. 2022, jehož znění je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
460/2022 Doporučení schválení Pravidel poskytování cestovních náhrad členům 
Zastupitelstva města Český Brod 
 
Rada města: 
 
doporučuje 
 
zastupitelstvu města schválit Pravidla poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva 
města Český Brod s účinností od 1. 12. 2022. Návrh pravidel je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení.   
 
461/2022 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností 
 
Rada města: 
 
vydává 
 
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností s účinností od 21. 11. 2022. Znění 
pravidel je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  
 
462/2022 Podnájemní smlouva Štolmíř - zabezpečení volby prezidenta ČR 2023 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením podnájemní smlouvy s M´am´aloca, o.p.s., se sídlem Havelská 3, Štolmíř, 282 
01 Český Brod, IČO: 26662159, za účelem zajištění volební místnosti pro volební okrsek č. 6 
ve Štolmíři pro volbu prezidenta republiky v roce 2023. Návrh smlouvy je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
463/2022 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 
Rada města: 
 
I. schvaluje 
 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Polysoft s.r.o., U Jankovky 6, 153 00 Praha 5, 
IČO: 45274304. Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
464/2022 Dodatek č. 2 smlouvy o technické podpoře 
 
Rada města: 
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I. schvaluje 
 
dodatek č. 2 ke smlouvě o technické podpoře se společností Vita software s.r.o., Na Beránce 
57/2, 160 00 Praha 6, IČO: 61060631. Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
 
II. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
465/2022 Průmyslová ul. - odkup části pozemku KN p.č. 479/21 v k.ú. Liblice u 
Českého Brodu 
 
Rada města: 
 
I. doporučuje 
 
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením smlouvy kupní, týkající se části pozemku p. č. 
479/21, orná půda, o výměře 5.512 m2, oddělenou geometrickým plánem č. 527-187/2019 ze 
dne 18. 11. 2019 a označenou jako pozemek č. 479/30, o výměře 633 m2, z vlastnictví FP 
majetková a.s., IČO: 24743364, P. H. a O. S., do vlastnictví města Český Brod, za cenu 250 
Kč/m2. Smlouva kupní je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. doporučuje 
 
zastupitelstvu města pověřit starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše 
uvedené smlouvy. 
 
466/2022 Pravidla pro napojování nemovitostí po zkapacitnění vodovodní a 
kanalizační sítě města Český Brod 
 
Rada města: 
 
I. schvaluje 
 
Pravidla pro napojování nemovitostí po zkapacitnění kanalizační a vodovodní sítě města 
Český Brod, včetně příloh pravidel. Pravidla i přílohy jsou přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
 
II. doporučuje 
 
zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o přijetí Pravidel pro napojování nemovitostí 
po zkapacitnění vodovodní a kanalizační sítě města Český Brod. 
  
467/2022 Vyhodnocení nabídek k záměru na pronájem nebytových prostor v budově č. 
p. 202 - areál ZZN 
 
Rada města: 
 
I. bere na vědomí 
 
nabídku na pronájem v budově č. p. 202, ulice Krále Jiřího, Český Brod, č. j. MUCB 
57057/2022, pana Jana Boháče, IČO: 71501851, se sídlem Kounice 142, 289 15 Kounice, 
za cenu 200 Kč/m2/rok za prostory místnosti č. 2 o výměře 20,58 m2. 
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II. pověřuje 
 
odbor rozvoje přípravou smlouvy o nájmu prostor určených k podnikání mezi městem Český 
Brod a panem Janem Boháčem, IČO: 71501851, se sídlem Kounice 142, 289 15 Kounice. 
 
III. vyhlašuje záměr 
 
na pronájem prostor určených k podnikání v přízemí budovy č. p. 202, k. ú. a obec Český 
Brod, a to místnosti č. 3 o výměře 36,41 m2, místnosti č. 4 o výměře 18,71 m2, místnosti č. 5 
o výměře 46,30 m2, místnosti č. 6 o výměře 13,33 m2 a místnosti č. 7 o výměře 12,01 m2, 
celkem 126,76 m2 vč. užívání společných prostor a chodby, za cenu 200 Kč/m2/měsíčně, na 
dobu neurčitou. Nájemné se každoročně upraví o průměrnou roční míru inflace vyjádřenou 
přírůstkem průměrného ročního indexu (CPI) spotřebitelských cen vyjadřující procentní 
změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích 
měsíců stanovenou Českým statistickým úřadem s účinností od 1. dubna daného roku. 
Nabídka musí obsahovat název subjektu, adresu, účel pronájmu a nabízenou částku a 
telefonický kontakt žadatele. Nabídka bude doručena v zalepené obálce pouze s označením 
„NEOTVÍRAT – PRONÁJEM ZZN - 202“, na podatelnu města, nám. Arnošta z Pardubic č. p. 
56, 282 01 Český Brod, osobně, nebo poštou. 
Na nabídky zájemců, kteří nemají uhrazené závazky vůči Městu Český Brod, nebude brán 
zřetel. 
Nabídky, nebo případné námitky proti tomuto záměru zašlete na adresu Města Český Brod, 
náměstí Husovo 70, nebo předejte do podatelny nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod 
nejpozději do 09. 12. 2022 do 10 hodin.  
  
468/2022 Prodej pozemku v k.ú. Loučeň 
 
Rada města: 
 
I. doporučuje 
 
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy týkající se prodeje pozemku p. č. 
333/29, v obci a k. ú. Loučeň, za cenu 107.250 Kč z vlastnictví města Český Brod do 
vlastnictví pana L. M., bytem xxxxxxxxxx Nymburk. Návrh kupní smlouvy je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. doporučuje 
 
zastupitelstvu města pověřit starostu Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedené 
kupní smlouvy. 
  
469/2022 Výpověď ze smlouvy o nájmu prostor určených k podnikání v budově č. p. 
1311 - pavilon E 
 
Rada města: 
 
souhlasí 
 
s ukončením smlouvy o nájmu prostor určených k podnikání mezi městem Český Brod a 
Klubem zdravého pohybu, z.s. se sídlem Hradešín 56, 282 01 Český Brod, IČO: 70541396, 
dohodou ke dni 31. 12. 2022. Znění dohody je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
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470/2022 Dodávka zemního plynu a elektřiny na rok 2023 
 
Rada města: 
 
I. bere na vědomí 
 
předložené informace a možné varianty pro zajištění dodávek zemního plynu a elektřiny na 
rok 2023 pro město Český Brod a příspěvkové organizace. 
  
II. pověřuje 
 
odbor rozvoje přípravou jednání ve smyslu popsaném ve variantě 4 - ponechání stávajícího 
závěrkového listu a jeho zdodatkování o spotové vyrovnání. 
  
471/2022 Plán údržby VH majetku na rok 2023 
 
Rada města: 
 
bere na vědomí 
 
plán údržby vodohospodářského majetku města Český Brod na rok 2023, který je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení.   
  
472/2022 Smlouva o pojištění odpovědnosti 
 
Rada města: 
 
I. bere na vědomí 
 
předložené nabídky na pojištění odpovědnosti zpracované pojišťovací makléřkou Ing. 
Miroslavou Paidarovou pro město Český Brod. 
  
II. stanovuje 
 
pojišťovnu UNIQA pojišťovna a.s., se sídlem Evropská 810/13, Praha 6, IČO: 49240480, 
vítězem poptávkového řízení na pojištění odpovědnosti města. 
  
III. souhlasí 
 
s uzavřením smlouvy na pojištění odpovědnosti s UNIQA pojišťovna a.s., se sídlem: 
Evropská 810/13, Praha 6, IČO: 49240480. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
 
IV. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem pojistné smlouvy. 
  
473/2022 Převod svěřeného majetku příspěvkové organizace Školní jídelna Český 
Brod do majetku Města Český Brod a změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině 
 
Rada města: 
 
I. doporučuje 
 
zastupitelstvu města souhlasit s převodem svěřeného majetku příspěvkové organizace 
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Školní jídelna Český Brod, se sídlem Bezručova 1099, 282 01 Český Brod, IČO: 9276599, 
do majetku města Český Brod a souhlasit se změnou přílohy č. 1 ke zřizovací listině. 
  
II. souhlasí 
 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku mezi městem Český Brod a 
příspěvkovou organizací Školní jídelna Český Brod, IČO: 9276599, s účinností od 1. 1. 2023, 
za podmínky, že zastupitelstvo města bude s výpůjčkou nemovitého majetku souhlasit. Znění 
smlouvy o výpůjčce je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
III. pověřuje: 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedené smlouvy o výpůjčce. 
  
474/2022 VB - ŘSD - Tuchorazská, splašková kanalizace - rekonstrukce stávající 
kanalizace 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
souhlasí s uzavřením smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na uložení 
splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. 608/68, 608/69, 873/13, v k.ú. a obci Český 
Brod. Budoucím povinným je Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se 
sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390. Návrh smlouvy je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
 
starostu města pana Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
475/2022 Obnova (výměna) sekčních šoupat, uličního uzávěru pro čp. 1187 a 
podzemního hydrantu s šoupětem před čp. 194 v ulici Jeronýmova, 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 "Obnova (výměna) sekčních šoupat, uličního 
uzávěru pro čp. 1187 a podzemního hydrantu se šoupětem před čp. 194 v ulici Jeronýmova, 
Český Brod". Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedeného dodatku č. 1. 
  
476/2022 Dodatek č. 2 ke SoD č. 202200178/OR - Rekonstrukce chodníku a VO, ulice 
Tyršova 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
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s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 202200178/OR na akci "Český Brod - 
rekonstrukce chodníku a VO Tyršova, Masarykova ulice", s firmou AVE Kolín s.r.o., 
Třídvorská 1501, 280 02 Kolín, IČO: 25148117. Návrh dodatku č. 2 je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedeného dodatku č. 2.  
 
477/2022 Zvýšení zabezpečení areálu bývalého ZZN 
 
Rada města: 
 
I. ukládá 
 
Technickým službám Český Brod uložit volně přístupný materiál v areálu bývalého ZZN a 
bývalé vlečky do veřejnosti nepřístupných prostor, a to v termínu do 30. listopadu 2022. 
  
II. ukládá 
 
odboru rozvoje zabezpečit okenní výplně a vstupy do nebytových prostor v areálu bývalého 
ZZN, a to v termínu do 15. prosince 2022. 
 
478/2022 Stezka z "Útulny" ke hřišti do Štolmíře 
 
Rada města: 
 
doporučuje 
 
zastupitelstvu města souhlasit s investičním záměrem vybudování stezky z "Útulny" ke hřišti 
do Štolmíře. 
  
479/2022 Jmenování členů komisí rady města 
 
Rada města: 
 
jmenuje 
 
- Libora Žofku, Václava Hájka, Martina Pačese a Jana Svobodu členy komise bezpečnosti. 
 
- Irenu Kuklovou, Petra Smažila, Davida Žofku a Hynka Semeckého členy komise pro místní 
části. 
 
- Markétu Havlíčkovou, Irenu Kopeckou, Zdenku Bočkovou, Martina Semráda, Jaroslava 
Petráska, Jana Psotu, Lenku Kovářovou, Davida Novotného, Pavla Hertla, Annu Mach 
Šimerdovou a Lenku Farkasovou členy komise pro regeneraci městské památkové zóny a 
veřejný prostor. 
 
- Josefa Ležala, Jaroslava Petráska, Dianu Minaříkovou, Marcelu Chuchlovou, Ivetu 
Librovou, Renatu Tejnskou, Pavla Kvasničku, Jiřího Pospíchala a Martina Vlasáka členy 
komise pro sport a volný čas. 
 
- Vladimíra Jakuba Mrvíka, Jakuba Nekolného, Jiřího Slavíka, Janu Bízkovou, Darinu 
Doškářovou, Jitku Majerovou, Martinu Fejfarovou, Hanu Bohatovou, Karolínu Blažkovou, 
Lucii Ulíkovou, Petra Fořta, Irenu Kuklovou, Evu Petráskovou, Evu Vedralovou, Karolínu 
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Davidovou, a Kateřinu Novákovou členy komise pro školství a kulturu. 
 
- Richarda Lupoměského, Pavla Fuchse, Jaroslava Sýkoru, Petra Smažila, Miroslava 
Siegerta, Světlanu Zipserovou, Patrika Macho, Markétu Havlíčkovou, Martina Sklenáře a 
Petra Šmejkala členy komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu. 
 
- Lucii Pivoňkovou, Ladislava Velehradského, Michalu Misterkovou, Pavla Bretšnajdra, Jana 
Rákocyho, Annu Mach Šimerdovou, Jarmilu Fischerovou, Petru Rakovou, Denisu 
Holečkovou, Evu Zhřívalovou a Kláru Wretzelovou členy komise pro životní prostředí, parky 
a dětská hřiště. 
  
480/2022 Doporučení volby členů finančního výboru 
 
Rada města: 
 
doporučuje 
 
zastupitelstvu města zvolit členy finančního výboru Janu Kulhánkovou a Michaelu 
Vondrysovou. 
  
481/2022 Doporučení revokace usnesení určení počtu členů kontrolního výboru a 
volba dalších členů 
 
Rada města: 
 
I. doporučuje 
 
zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 8/2022 ze dne 20. 10. 2022. 
  
II. doporučuje 
 
zastupitelstvu města určit počet členů kontrolního výboru na sedm. 
  
III. doporučuje 
 
zastupitelstvu města zvolit členy kontrolního výboru Petra Šmejkala, Jindřicha Lukese, 
Davida Žofku a Petra Smažila. 
  
482/2022 Doporučení stanovení odměn předsedům komisí 
 
Rada města: 
 
doporučuje 
 
zastupitelstvu města stanovit odměny následovně: 
- za výkon funkce předsedy komise bezpečnosti odměnu ve výši 1.500 Kč, 
- za výkon funkce předsedy komise pro místní části odměnu ve výši 2.700 Kč, 
- za výkon funkce předsedy komise pro regeneraci městské památkové zóny a veřejný 
prostor odměnu ve výši 1.500 Kč, 
- za výkon funkce předsedy komise pro sport a volný čas odměnu ve výši 1.500 Kč, 
- za výkon funkce předsedy komise pro školství a kulturu odměnu ve výši 2.700 Kč, 
- za výkon funkce předsedy komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu odměnu ve 
výši 2.700 Kč, 
- za výkon funkce předsedy komise pro životní prostředí, parky a dětská hřiště odměnu ve 
výši 1.500 Kč. 
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Odměna bude poskytována měsíčně od 1. 12. 2022. V případě změny předsedy komise 
bude poskytována ode dne jmenování do funkce.  
V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se 
stanovuje odměna jako souhrn odměn. Do souhrnu se zahrnují pouze odměny za výkon 
funkce neuvolněného člena rady města, předsedy výboru zastupitelstva města a předsedy 
komise rady města. K tomuto souhrnu se nepřipočítává odměna za výkon funkce 
neuvolněného člena zastupitelstva města. 
  
483/2022 Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Český Brod - Program 2, 
TJ Slavoj Český Brod z. s.,  IČO: 00663191 
 
Rada města: 
 
I. schvaluje 
 
změnu účelu čerpání dotace ve výši 21.500 Kč z rozpočtu města Český Brod v rámci 
Programů podpory sportu, kultury a volného času města Český Brod - Program č. 2,  
žadatele TJ Slavoj Český Brod z. s., IČO: 00663191, a to z akce Středočeský pohár v 
basketbalu dorostenek, na kterou žadatel obdržel dotaci ve výši 21.500 Kč, na novou akci 
Turnaj dětských přípravek Šmoulinka. 
 
II. doporučuje 
 
zastupitelstvu města uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Český Brod č. 202200103, jehož předmětem je právě výše uvedená změna účelu dotace. 
Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
484/2022 Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Český Brod - Program 3, 
TJ Slavoj Český Brod z. s.,  IČO: 00663191 
 
Rada města: 
 
I. schvaluje 
 
změnu účelu čerpání dotace ve výši 136.000 Kč z rozpočtu města Český Brod v rámci 
Programů podpory sportu, kultury a volného času města Český Brod - Program č. 3,  
žadatele TJ Slavoj Český Brod z. s., IČO: 00663191, a to z akce Opravy pánských a 
dámských sprch v šatnách tenisu, na kterou žadatel obdržel dotaci ve výši 96.000 Kč, a z 
akce Pokládka nové dlažby v klubovně tenisu, na kterou žadatel obdržel dotaci ve výši 
40.000 Kč, na novou akci Opravy havarijního stavu na budově č. p. 894, k. ú. Český Brod, ve 
výši 136.000 Kč. 
 
II. doporučuje 
 
zastupitelstvu města uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Český Brod č. 202200213, jehož předmětem je změna účelu čerpání a prodloužení termínu 
realizace. Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
485/2022 Jmenování členů hodnotící komise Programů podpory sportu, kultury a 
volného času pro období 2022 - 2026 
 
Rada města: 
 
jmenuje 
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Evžena Pospíšila předsedou a Václava Hájka, Janu Kulhánkovou a Libora Žofku členy 
hodnotící komise Programů podpory sportu, kultury a volného času pro období 2022 - 2026. 
 
486/2022 Určený zastupitel pro pořizování ÚP 
 
Rada města: 
 
I. doporučuje 
 
zastupitelstvu města odvolat Ing. Jakuba Nekolného z funkce určeného zastupitele pro 
pořizování všech případných změn územního plánu města Český Brod.  
  
II. doporučuje 
 
zastupitelstvu města schválit Ing. arch. Markétu Havlíčkovou do funkce určené zastupitelky 
pro pořizování všech případných změn územního plánu města Český Brod pro volební 
období 2022 - 2026. 
  
487/2022 Odvolání člena sněmu a volba nového člena sněmu Dobrovolného svazku 
obcí Český Brod - Doubravčice 
 
Rada města: 
 
I. doporučuje 
 
zastupitelstvu města odvolat Ing. Olgu Žídkovou z funkce členky sněmu Dobrovolného 
svazku obcí Český Brod - Doubravčice, IČO: 09748989, se sídlem Husovo nám. 70, 282 01 
Český Brod. 
  
II. doporučuje 
 
zastupitelstvu města zvolit místostarostku města Ing. arch. Markétu Havlíčkovou do funkce 
členky sněmu Dobrovolného svazku obcí Český Brod - Doubravčice, IČO: 09748989, se 
sídlem Husovo nám. 70, 282 01 Český Brod. 
  
488/2022 Doporučení souhlasu s přípravou vyhlášení architektonické soutěže na 
rekonstrukci náměstí 
 
Rada města: 
 
doporučuje 
 
zastupitelstvu města souhlasit s přípravou vyhlášení architektonické soutěže na projekt 
Rekonstrukce náměstí v Českém Brodě, dle pravidel České komory architektů. 
  
489/2022 Zvonice u kostela sv. Gotharda 
 
Rada města: 
 
I. doporučuje 
 
zastupitelstvu města souhlasit se záměrem získat Zvonici u kostela sv. Gotharda do majetku 
města Český Brod. 
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II. doporučuje 
 
zastupitelstvu města pověřit starostu města zahájením jednání s vlastníky zvonice. 
  
490/2022 Stížnost paní M. S., na vedení Střední školy managementu a grafiky 
 
Rada města: 
 
I. bere na vědomí 
 
vyjádření České školní inspekce o výsledku šetření stížnosti, č. j. ČŠIS-2129/22-S, na vedení 
Střední školy managementu a grafiky, Školní 145, Český Brod, Liblice.  
 
II. ukládá 
 
ředitelce Střední školy managementu a grafiky Český Brod - Liblice, IČO: 11925311, 
předložit radě města zprávu o přijatých opatřeních v termínu do 31. 1. 2023. 
  
491/2022 Stanovení výše pachtovného za pronájem vodohospodářského majetku pro 
rok 2023 
 
Rada města: 
 
stanovuje 
 
částku pachtovného za užívání vodohospodářského majetku města Český Brod pro rok 2023 
ve výši 15,7 mil. Kč. 
  
 
 
 
 
 
 
Tomáš Klinecký 
starosta města 
 


