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 Usnesení rady města ze dne 25. 1. 2023  

Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn (anonymizovaný) 
 
z 2. řádné schůze rady města, která se konala ve středu 25.01.2023 od 17:30 hod v: 
Kancelář starosty, na: Budova Náměstí Husovo 70 
  
23/2023 Smlouvy o dílo na pěstební a těžební činnost na rok 2023 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením smlouvy o dílo na pěstební činnost s panem Antonínem Jelínkem ml., Zahradní 
187, 285 07 Rataje nad Sázavou, IČO: 03446379, s panem Janem Uhlíkem, Mikoláše Alše 
634, 289 11 Pečky, IČO: 10368621, s Ing. Bohumilem Drobným, Žhery 39, 282 01 Český 
Brod, IČO: 48662143 a smlouvy o dílo na těžební činnost s panem Dominikem Lomosem, 
Štíhlice 52, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy, IČO: 07802391. Návrhy smluv o dílo jsou 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedených smluv o dílo. 
  
24/2023 Kupní smlouva č. 223020048/1 na prodej vlákniny, Kupní smlouva č. 
223020053/1 na prodej kulatiny a Dohoda o elektronickém vystavování daňových 
dokladů kupujícím za prodávajícího se společností Hradecká lesní a dřevařská 
společnost a.s. 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením kupní smlouvy č. 222020358/2 na prodej vlákniny, kupní smlouvy č. 
223020053/1 na prodej kulatiny a dohody o elektronickém vystavování daňových dokladů 
kupujícím za prodávajícího s Hradeckou lesní a dřevařskou společností a. s., se sídlem v 
Hradci Králové, Malé náměstí 111/4, PSČ 500 03, IČO:60913827. Smlouva nabývá platnosti 
dnem schválení radou města a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Návrhy kupních 
smluv a dohody jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedených smluv a dohody.  
  
25/2023 Kupní smlouva č. LW23-296 a 5826/23 na prodej kulatiny a vlákniny se 
společností Wood & Paper, a. s. - 1. Q 2023, do Labe Wood, s. r. o. a Mondi Štětí 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením kupní smlouvy č. LW23-296 a č. 5826/22 na dodávku kulatiny a vlákniny na 1. 
Q 2023 se společností Wood & Paper, a. s., se sídlem Hlína 138, 664 91 Ivančice, IČO: 
26229854. Smlouvy nabývají platnosti dnem schválení radou města a účinností zveřejněním 
v registru smluv. Návrhy smluv jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
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II. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedených smluv.  
  
26/2023 Kupní smlouva č. 2321000041/1 na prodej jehličnaté kulatiny se společností 
LESS & TIMBER, a.s. - pila Čáslav 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením kupní smlouvy č. 2321000041/1 na prodej jehličnaté kulatiny se společností 
LESS & TIMBER, a.s., Chrudimská 1882, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav, IČO: 
29232007. Smlouva nabývá platnosti dnem schválení radou města a účinností zveřejněním v 
registru smluv. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
27/2023 Vyhodnocení veřejné zakázky - "Pořízení shrnovače klestu a vyvážecího vleku 
pro město Český Brod" 
 
Rada města: 
 
I. bere na vědomí: 
 
nabídky uchazečů o veřejnou zakázku "POŘÍZENÍ SHRNOVAČE KLESTU A VYVÁŽECÍHO 
VLEKU PRO MĚSTO ČESKÝ BROD": 
- AGROTECHNIKA Vaněk s.r.o., Angolská 609/3, 160 00, Praha 6, IČO: 28665627 - 
nabídková cena 1.952.535,- Kč bez DPH. 
  
II. určuje 
 
vítězem veřejné zakázky „POŘÍZENÍ SHRNOVAČE KLESTU A VYVÁŽECÍHO VLEKU PRO 
MĚSTO ČESKÝ BROD“ společnost AGROTECHNIKA Vaněk s.r.o., Angolská 609/3, 160 00, 
Praha 6, IČO: 28665627 za cenu 1.952.535,- Kč bez DPH. 
  
III. souhlasí 
 
s uzavřením kupní smlouvy se společností AGROTECHNIKA Vaněk s.r.o., Angolská 609/3, 
160 00, Praha 6, IČO: 28665627 s nabídkovou cenou 1.952.535,- Kč bez DPH za podmínky 
souhlasu s realizací projektu "Pořízení shrnovače klestu a vyvážecího vleku pro město 
Český Brod" zastupitelstvem města. 
  
IV. pověřuje 
 
 starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedené kupní smlouvy.  
  
28/2023 Ekocentrum Vrátkov - žádost o dotaci na naučnou stezku 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
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s podáním žádosti o dotaci ve výši 200.000 Kč z programu Středočeského kraje na podporu 
činnosti ekocenter na projekt "Naučná stezka v blízkém okolí Ekocentra Vrátkov". 
  
II. ukládá 
 
manažerce ekocentra Vrátkov A. Lijertwood zpracování a podání žádosti o dotaci. 
  
29/2023 Doporučení schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2023 
 
Rada města: 
 
doporučuje 
 
zastupitelstvu města schválit rozpočet města Český Brod na rok 2023 ve znění přílohy, která 
je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
30/2023 Doporučení schválení střednědobého rozpočtového výhledu 2024 - 2026 
 
Rada města: 
 
doporučuje 
 
zastupitelstvu města Český Brod schválit střednědobý rozpočtový výhled na roky 2024 - 
2026 pro město Český Brod ve znění přílohy, která je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
31/2023 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro ZO ČSOP Polabí, IČO: 70843473 
 
Rada města: 
 
doporučuje 
 
zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční podpory ve výši 10.000 Kč na rok 2023 
záchranné stanici na Huslíku, ZO ČSOP Polabí, IČO: 70843473, na péči o zraněné 
živočichy.  
  
32/2023 Žádost o sponzorský dar Základní škola a Praktická škola Kostelec nad 
Černými lesy, IČO:70836264 
 
Rada města: 
 
nedoporučuje 
 
zastupitelstvu města souhlasit se sponzorským darem pro Základní školu a Praktickou školu 
Kostelec nad Černými lesy, IČO: 70836264, na účely týkající se provozu školy. 
  
33/2023 ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory - Změna výše úhrad za 
poskytování sociálních služeb 
 
Rada města: 
 
schvaluje 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory, 
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IČO: 00873713, změny ve výši úhrad za poskytování sociálních služeb domov seniorů a 
pečovatelská služba dle sazebníků úhrad, které jsou přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení.  
  
34/2023 MŠ Kollárova - žádost o čerpání RF 
 
Rada města: 
 
souhlasí 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod, Kollárova 71, IČO: 
70997497, s čerpáním rezervního fondu ve výši 80.033,41 Kč na úhradu provedených oprav.  
  
35/2023 Žádost o přehodnocení výše nájmu a zejména inflační doložky zrušení inflační 
doložky 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
se změnou inflační doložky, která bude uplatněna od 1. 7. 2023. 
  
II. souhlasí 
 
s uzavřením dodatku č. 8 k nájemní smlouvě č. 97/2013/FO s panem M. Š., k užívání bytu č. 
2, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod, kterým se mění inflační doložka. Návrh dodatku č. 8 
je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
III. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
36/2023 Dohoda mezi městem Český Brod a DSO o vzájemném započtení pohledávek 
 
Rada města: 
 
doporučuje 
 
zastupitelstvu města uzavřít dohodu o vzájemném započtení pohledávek a závazků mezi 
Dobrovolným svazkem obcí Český Brod - Doubravčice, nám. Husovo 70, Český Brod, IČO: 
09748989 a městem Český Brod. Návrh dohody je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení.  
  
37/2023 Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022 
 
Rada města: 
 
bere na vědomí 
 
výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022.  
  
38/2023 Pozemky v prostoru bývalého nákladového nádraží 
 
Rada města: 
 



  5   

 Usnesení rady města ze dne 25. 1. 2023  

I. doporučuje 
 
zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o aktuálním stavu jednání mezi městem Český 
Brod a Českými drahami, a. s., IČO: 70994226, o kupní smlouvě schválené usnesením 
zastupitelstva města č. 122/2021 ze dne 1. 12. 2021. 
  
II. doporučuje 
 
zastupitelstvu města pověřit starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše 
uvedené kupní smlouvy. 
  
39/2023 Odkoupení pozemků v k.ú. Liblice u Českého Brodu (u ČOV) 
 
Rada města: 
 
I. pověřuje 
 
odbor rozvoje přípravou kupní smlouvy týkající se pozemků v lokalitě u čistírny odpadních 
vod od společnosti DIELSIANA s.r.o., IČO: 26728699, se sídlem Lucemburská 1242/21, 130 
00 Praha 3.  
  
II. pověřuje 
 
vedení města jednáním se společností DIELSIANA s.r.o., IČO: 26728699, se sídlem 
Lucemburská 1242/21, 130 00 Praha 3.  
  
40/2023 Předkupní právo podle § 101 zákona o územním plánování Štolmíř, parc.č. 
179, 180 
 
Rada města: 
 
rozhoduje 
 
o nepodání žaloby na neplatnost převodu pozemku č. parc. 179 a č. parc. 180 v k.ú. Štolmíř, 
jehož účinky nastaly ke dni 1. 2. 2020. 
  
41/2023 Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci Pod Malechovem 
 
Rada města: 
 
I. doporučuje 
 
zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci se společností 
Pod Malechovem s.r.o., IČO: 065 82 273, se sídlem Karlovy Vary - Rybáře, Hybešova 
167/18, PSČ 360 05. Předmětem dodatku č. 1 je upřesnění rozsahu předávaného majetku, 
který je uveden v jednotlivých přílohách dodatku. Předpokladem schválení dodatku č. 1 je 
přepracování příloh č. 4 a č. 6 dodatku. Návrh dodatku č. 1 je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
  
II. doporučuje 
 
zastupitelstvu města pověřit starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše 
uvedeného dodatku. 
  
42/2023 Žádost společnosti ProMedicus Home Care Services s.r.o. - snížení 
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nájemného z důvodu nezpůsobilosti prostor 
 
Rada města: 
 
I. nesouhlasí 
 
se snížením nájemného za užívání nebytových prostor v budově č. p. 1311, Žižkova ulice, 
první patro pavilonu E, na 1 Kč ročně. 
  
II. pověřuje 
 
vedení města jednáním o změně nájmu nebo ukončení nájemního vztahu se společností 
ProMedicus Home Care Services s.r.o., IČO: 01690124. 
  
43/2023 Přehled uzavřených věcných břemen za rok 2022 
 
Rada města: 
 
bere na vědomí 
 
přehled uzavřených smluv o zřízení věcného břemene na základě udělení pravomoci dle 
usnesení č. 520/2022 ze dne 14. 12. 2022 za rok 2022. 
  
44/2023 Souhlas s podáním žádosti o dotaci na průzkumné práce potřebné ke 
zpracování analýzy rizik kontaminovaných lokalit - Deponie za Jatkami v Českém 
Brodě 
 
Rada města: 
 
I. bere na vědomí 
 
informaci o možnosti podání žádosti o dotaci z programu OPŽP na průzkumné práce a 
zpracování analýzy rizik v lokalitě deponie za jatkami. 
  
II. souhlasí 
 
s podáním žádosti o dotaci na realizaci průzkumných prací a zpracování analýzy rizik 
kontaminovaných lokalit - deponie za jatkami v Českém Brodě. 
  
45/2023 Zrušení stopstavu napojování nemovitostí na kanalizační síť města Český 
Brod - I. etapa 
 
Rada města: 
 
doporučuje 
 
zastupitelstvu města zrušení stopstavu pro kanalizační síť z důvodu nedostatečné kapacity 
ČOV za podmínek dodržení Pravidel pro napojování nemovitostí po zkapacitnění vodovodní 
a kanalizační sítě města Český Brod.  
V platnosti zůstává stopstav pro kanalizační síť v severozápadní části města Český Brod 
vzhledem k nutným stavebním úpravám přečerpávací stanice a odlehčovací komory OK10 v 
ulici Sportovní v rozsahu dle přílohy. 
  
46/2023 Schválení jednacího řádu komisí Rady města Český Brod 
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Rada města: 
 
schvaluje 
 
jednací řád komisí Rady města Český Brod ve znění, které je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
  
47/2023 Doporučení schválení jednacích řádů výborů Zastupitelstva města Český 
Brod 
 
Rada města: 
 
doporučuje 
 
zastupitelstvu města schválit jednací řády kontrolního a finančního výboru Zastupitelstva 
města Český Brod. Návrhy jednacích řádů jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
48/2023 Pravidla participativního rozpočtu města a harmonogram pro rok 2023 
 
Rada města: 
 
I. schvaluje 
 
harmonogram participativního rozpočtu pro rok 2023. 
  
II. doporučuje 
 
zastupitelstvu města schválit Pravidla participativního rozpočtu města Český Brod. 
  
49/2023 Pravidla pro zřizování vyhrazených parkovacích míst na místních 
komunikacích města Český Brod 
 
Rada města: 
 
vydává 
 
Pravidla pro zřizování vyhrazených parkovacích míst na místních komunikacích města 
Český Brod. 
  
50/2023 Jmenování člena komise pro regeneraci MPZ a veřejný prostor 
 
Rada města: 
 
jmenuje 
 
Mgr. Moniku Černou jako člena komise pro regeneraci městské památkové zóny a veřejný 
prostor. 
  
51/2023 Zápis z jednání Komise pro sport a volný čas dne 4. 1. 2023 
 
Rada města: 
 
bere na vědomí 
 
zápis z jednání komise pro sport a volný čas ze dne 4. 1. 2023. 
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52/2023 Souhlas s přípravnou a realizací projektu - Přestavba prostor Střední školy 
managementu a grafiky v Liblicích 
 
Rada města: 
 
I. bere na vědomí 
 
informaci o potřebě řešení nedostatečné kapacity prostor Střední školy managementu a 
grafiky v Liblicích.  
  
II. doporučuje 
 
zastupitelstvu města souhlasit s přípravou a realizací projektu Přestavba prostor Střední 
školy managementu a grafiky v Liblicích za účelem zvýšení kapacity. 
  
53/2023 Gothardská pouť 
 
Rada města: 
 
bere na vědomí 
 
informaci o plánovaném uspořádání Gothardské pouti v květnovém termínu. 
  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Tomáš Klinecký 
starosta města 
 


