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 Usnesení rady města ze dne 30. 11. 2022 

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn (anonymizovaný) 
 
z 25. řádné schůze rady města, která se konala ve středu 30. 11. 2022 od 17:30 hod v: 
Obřadní síň, na: Budova Náměstí Husovo 70 
  
 
492/2022 Veřejná zakázka_Pořízení shrnovače klestu a vyvážecího vleku pro město 
Český Brod 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s vyhlášením veřejné zakázky "Pořízení shrnovače klestu a vyvážecího vleku pro město 
Český Brod". 
  
II. pověřuje 
 
pověřuje odbor životního prostředí a zemědělství nezbytným upřesněním zadání veřejné 
zakázky a zajištěním případných dodatečných informací k výše uvedené veřejné zakázce. 
  
III. jmenuje 
 
hodnotící komisi veřejné zakázky "Pořízení shrnovače klestu a vyvážecího vleku pro město 
Český Brod" ve složení: 
členové: Mgr. Tomáš Klinecký, Ing. Rostislav Vodička, Ing. Jan Kopáček, Ing. Šárka 
Jedličková, Ing. Lucie Tlamichová, 
náhradníci: Ing. arch. Markéta Havlíčková, Alena Jelínková, Ing. Milan Majer. 
 
IV. souhlasí 
 
s příkazní smlouvou č. 2022/041 o zabezpečení a organizaci výběrového řízení na 
dodavatele veřejné zakázky: „Pořízení shrnovače klestu a vyvážecího vleku pro město 
Český Brod“ se společností Uno Society s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 
00 Praha 10, IČO: 07857942. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
V. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
VI. doporučuje 
 
zastupitelstvu města souhlasit s investiční akcí "Pořízení shrnovače klestu a vyvážecího 
vleku pro město Český Brod". 
 
493/2022 Odměny ředitelům příspěvkových organizací za rok 2022 
 
Rada města: 
 
schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele finanční odměny ředitelům příspěvkových organizací města za 2. 
pololetí roku 2022 dle přílohy uložené u tajemníka MěÚ Český Brod. 
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494/2022 Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování poradenských služeb (GDPR) 
 
Rada města: 
 
I. schvaluje 
 
dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování poradenských služeb se společností Moore Advisory 
CZ s. r. o., IČO: 09692142. Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedeného dodatku.   
  
495/2022 Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1, č.p. 147, Český Brod - Liblice 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 0284/2021/SOSKO s panem K. C., kterým se 
prodlužuje doba užívání bytu č. 1 o celkové výměře 92,1 m2, na adrese Školní 147, Český 
Brod - Liblice, na dobu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Návrh dodatku č. 3 je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedeného dodatku.   
  
496/2022 MŠ Kollárova - žádost o změnu závazných ukazatelů r. 2022 
 
Rada města: 
 
schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod, Kollárova 71, IČO: 
70997497, změnu závazných ukazatelů, která je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení.  
  
497/2022 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie - Mateřská škola Kollárova 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie a úhradě nákladů s ní souvisejících č. Z_S24_12_8120081677 se 
společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 
874/8, Děčín. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedené smlouvy.  
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498/2022 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1190400146 o poskytnutí podpory SFŽP - 
vodojem 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1190400146 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí České republiky, IČO: 00020729, na projekt Nový vodojem a 
rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod. Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedeného dodatku č. 1 ke smlouvě 
o poskytnutí podpory.  
  
499/2022 Revokace usnesení č. 476/2022 ze dne 16. 11. 2022 - Rekonstrukce chodníku 
a VO, ulice Tyršova 
 
Rada města: 
 
I. revokuje 
 
usnesení č. 476/2022 ze dne 16. 11. 2022.  
  
II. souhlasí 
 
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. 
  
III. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedeného dodatku č. 2.   
  
500/2022 Pacht  pozemku v k.ú. Český Brod (ČRS) 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením pachtovní smlouvy týkající se pozemku p. č. 64, vodní plocha, o výměře 5.210 
m2, v obci a k. ú. Český Brod, s Českým rybářským svazem, místní organizace Český Brod, 
IČO: 43090184, na dobu určitou 1 roku, tj. od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, za cenu 1.000 
Kč/rok. Návrh pachtovní smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
501/2022 Vyhlášení záměru - prodej podílu 1/12 pozemku v k.ú. Pornice 
 
Rada města: 
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vyhlašuje záměr 
 
na prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/12 vzhledem k celku na pozemku KN p. č. 
2450, orná půda, o celkové výměře 731 m2, v obci Pačlavice, k. ú. Pornice, za minimální 
cenu 2.638 Kč / spoluvlastnický podíl na pozemku.  
Nabídka musí obsahovat název subjektu, adresu, nabízenou částku a telefonický kontakt. 
Nabídka bude doručena v zalepené obálce pouze s označením „NEOTVÍRAT – PRODEJ 
PODÍLU 1/12 POZEMKU V K. Ú. PORNICE“, 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 5. 1. 2023 do 10 hodin.  
  
502/2022 Dodávka zemního plynu a elektřiny na rok 2023 
 
Rada města: 
 
bere na vědomí 
 
zamítavou odpověď dodavatele ČEZ ESCO, a.s., IČO: 035 92 880, k navržené variantě 
zdodatkování závěrkových listů na dodávku zemního plynu a elektřiny o spotové dorovnání. 
  
503/2022 Pověření zastupitele přijímáním prohlášení o uzavření manželství formou 
občanského sňatku 
 
Rada města: 
 
pověřuje 
 
zastupitele města PhDr. Vladimíra Jakuba Mrvíka, Ph.D. přijímáním prohlášení o uzavření 
manželství formou občanského sňatku.  
  
504/2022 Odvolání člena komise pro regeneraci MPZ a veřejný prostor 
 
Rada města: 
 
odvolává 
 
paní Lenku Farkasovou z funkce člena komise pro regeneraci městské památkové zóny a 
veřejný prostor. 
 
505/2022 Jmenování dalšího člena hodnotící komise Programů podpory sportu, 
kultury a volného času pro období 2022 - 2026 
 
Rada města: 
 
jmenuje 
 
pana Jaroslava Kokeše dalším členem hodnotící komise Programů podpory sportu, kultury a 
volného času pro období 2022 - 2026. 
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506/2022 Jmenování dalších členů komisí 
 
Rada města: 
 
jmenuje 
 
pana Lukáše Krásenského a pana Martina Jedličku členy komise bezpečnosti, 
paní Jarmilu Fischerovou členkou komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu. 
  
507/2022 TS Český Brod, souhlas s podáním žádosti o dotaci 
 
Rada města: 
 
souhlasí 
 
s podáním žádosti o dotaci v rámci Operačního programu životní prostředí za účelem získání 
prostředků na pořízení kompostérů ze strany Technických služeb Český Brod, IČO: 
00875180, příspěvkové organizace města. 
 
 
 
 
 
 
Tomáš Klinecký 
starosta města 
 


