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Město Český Brod 
Rada města 

Souhrn (anonymizovaný) 
 
z 5. řádné schůze rady města, která se konala ve středu 15.03.2023 od 17:30 hod v: 
Kancelář starosty, na: Budova Náměstí Husovo 70 
  
107/2023 Mimořádný účelový příspěvek projektu "Vzkvétání škol Českobrodska" 
 
Rada města: 
 
I. doporučuje 
 
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením smlouvy o spolufinancování aktivit projektu 
"Vzkvétání škol Českobrodska" s Dobrovolným svazkem obcí Český Brod - Doubravčice, 
IČO: 09748989. 
  
II. doporučuje 
 
zastupitelstvu města pověřit starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše 
uvedené smlouvy.  
  
108/2023 Záměr na prodej movitého majetku z majetku MěL - lesnický lanový naviják 
 
Rada města: 
 
vyhlašuje záměr 
 
na prodej lesnického lanového navijáku. Technické údaje: výrobce BYSTROŇ INTEGRACE, 
výrobní číslo OKEČ DK 29.22, typ 4t., rok výroby 2011, hmotnost 280 kg, šířka 1.500 mm, 
délka 600 mm, výška 1.900 vč. štítu, max. tahová síla navíjecího mechanismu 40 kN, pohon 
stroje od náhonu vývodovou hřídelí traktoru, připojení tříbodový závěr traktoru zadní. Forma 
prodeje obálkovou metodou, za minimální nabídkovou cenu 20.000 Kč vč. DPH. Kupní cena 
je splatná před podpisem kupní smlouvy na účet prodávajícího. Na nabídky zájemců, kteří 
nemají uhrazené závazky vůči městu Český Brod, nebude brán zřetel. 
  
109/2023 Pověření zastupitele přijímáním prohlášení o uzavření manželství formou 
občanského sňatku 
 
Rada města: 
 
pověřuje 
 
zastupitele města Ing. Jakuba Nekolného přijímáním prohlášení o uzavření manželství 
formou občanského sňatku.  
  
110/2023 Technické služby - žádost o čerpání z fondu investic 
 
Rada města: 
 
souhlasí 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, IČO: 00875180, 
s čerpáním fondu investic ve výši 56.790 Kč na financování příslušenství ke čtyřkolce.  
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111/2023 ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory - Žádost o souhlas s 
přijetím daru 
 
Rada města: 
 
souhlasí 
 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory, 
IČO: 00873713, s přijetím daru ve výši 89.000,- Kč dle darovací smlouvy, která je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
112/2023 Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 2, Vrátkov 78 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 202200075/FO s paní A. L., kterým se 
prodlužuje doba užívání bytu č. 2, Vrátkov 78, o 1 rok, tj. od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024. Návrh 
dodatku č. 1 je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
113/2023 Záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání v budově č. p. 202, Krále 
Jiřího, Český Brod - areál ZZN 
 
Rada města: 
 
vyhlašuje záměr 
 
na pronájem prostor sloužících k podnikání v budově č. p. 202, která je součástí pozemku p. 
č. St. 258, k. ú. Český Brod, vchod z areálu ZZN. Předmětem pronájmu je místnost č. 3 o 
výměře 36,41 m2, místnost č. 4 o výměře 18,71 m2, místnost č. 5 o výměře 46,30 m2, 
místnost č. 6 o výměře 13,33 m2 a místnost č. 7 o výměře 12,01 m2, včetně užívání 
společných prostor, chodby. Minimální nabídková cena je 180 Kč / m2 / měsíčně. Pronájem je 
na dobu neurčitou. Nájemné se každoročně upraví o průměrnou roční míru inflace.  
  
114/2023 Záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání v prvním patře budovy č. 
p. 1311, Žižkova ulice, Český Brod 
 
Rada města: 
 
vyhlašuje záměr 
 
na pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod, Žižkova ulice, č. p. 1311, 
282 01 Český Brod, pro účely zdravotnických, sociálních nebo obdobných služeb. Jedná se 
o pronájem nebytových prostor o celkové výměře 14,28 m2 v budově č. p. 1311, která je 
součástí pozemku p. č. st. 1623, v prvním patře přímo naproti schodům, včetně užívání 
společných chodeb a společného sociálního zařízení. Pronájem je obálkovou metodou za 
minimální nabídkovou cenu 28.560 Kč ročně. Nájemné se každoročně upraví o průměrnou 
roční míru inflace. Pronájem je na dobu neurčitou.   
  
115/2023 Pozemky v prostoru bývalého nákladového nádraží 



  3   

 Usnesení rady města ze dne 15. 3. 2023  

 
Rada města: 
 
I. bere na vědomí 
 
informaci o vývoji jednání o převodu nemovitých věcí v prostorách bývalého nákladového 
nádraží.  
  
II. ukládá 
 
odboru rozvoje zjistit skutečnosti, které vedly ke změně podmínek převodu nemovitých věcí v 
prostoru bývalého nákladového nádraží od společnosti České dráhy, a. s., IČO: 70994226.  
  
116/2023 Prodej podílu 1/12 pozemku v k.ú. Pornice 
 
Rada města: 
 
I. doporučuje 
 
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy týkající se prodeje 
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 cenu 1.830 
Kč/spoluvlastnický podíl na pozemku z vlastnictví města Český Brod do vlastnictví 
Agrodružstva Morkovice, družstva, se sídlem Sokolská 700, 768 33 Morkovice, IČO: 
25571095. Návrh kupní smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
II. doporučuje 
 
zastupitelstvu města pověřit starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše 
uvedené smlouvy. 
  
117/2023 Pronájem/prodej/výpůjčka (části) pozemku v k.ú. Český Brod (J.P. a V.P.) 
 
Rada města: 
 
I. pověřuje 
 
odbor rozvoje přípravou pronájmu pozemku p. č. st. 1523 v obci a k.ú. Český Brod J. P. a V. 
P. 
  
II. doporučuje 
 
zastupitelstvu města zamítnout žádost o prodej pozemku p. č. St. 1523 a části pozemku p. č. 
149 do vlastnictví J. P. a V. P. 
  
118/2023 Prodej pozemků v Zahradách 
 
Rada města: 
 
vyhlašuje záměr 
 
na prodej pozemku KN p. č. 455/2, zahrada, o výměře 747 m2, v obci a k. ú. Český Brod, za 
minimální nabídkovou cenu 822 Kč za m2, obálkovou metodou. Nabídky v zalepené obálce s 
označením "NEOTVÍRAT - PRODEJ POZEMKU V ZAHRADÁCH" lze zaslat poštou nebo 
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odevzdat na podatelnu MěÚ Český Brod do 15. 5. 2023 do 16:00 hod. Na nabídky zájemců, 
kteří nemají uhrazené závazky vůči městu Český Brod, nebude brán zřetel. 
  
119/2023 Odkoupení pozemků v k.ú. Liblice u Českého Brodu (u ČOV) 
 
Rada města: 
 
pověřuje 
 
vedení města jednáním se společností DIELSIANA s.r.o., IČO: 26728699, se sídlem 
Lucemburská 1242/21, 130 00 Praha 3 pozemků v k.ú. Liblice u Českého Brodu 487/29, 
487/30, 487/31, 487/32, 487/33, 487/34, 679/6, 679/10, 679/27, 679/77, 679/91 za maximální 
celkovou cenu 200.000 Kč. 
  
120/2023 Smlouva o dílo - Za Rybníkem a Českobrodská - obnova armatur 
 
Rada města: 
 
I. rozhoduje 
 
o uplatnění odlišného postupu ve smyslu ustanovení čl. 7.3. vnitřní směrnice města pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
  
II. souhlasí 
 
s uzavřením smlouvy o dílo na výměnu armatur řadu tlakové kanalizace a na vodovodním 
řadu se společností 1. SčV, a.s., IČO: 47549793. Návrh smlouvy o dílo je nedílnou součástí 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
III. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
121/2023 Dodatek č. 1 ke SoD č. 202200363 - Rekonstrukce a stavební úpravy objektu 
knihovny, č. p. 1 v Českém Brodě 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 202200363 ze dne 26. 9. 2022 se společností 
MOZIS s.r.o., IČO: 28940083. Návrh dodatku č. 1 je nedílnou součástí originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
122/2023 Vodohospodářské stavby na sídlišti Jahodiště 2022 - Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo 
 
Rada města: 
 
I. souhlasí 
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s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022000304/OR se společností T4 Building, 
s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín, IČO: 04352530, na realizaci akce 
"Vodohospodářské stavby na sídlišti Jahodiště 2022". Návrh dodatku č. 1 je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení.   
  
II. pověřuje 
 
starostu města Mgr. Tomáše Klineckého podpisem výše uvedeného dodatku. 
  
123/2023 Český Brod, ul. K Dolánkám – vodovod, kanalizace a nová dešťová 
kanalizace – Projektové dokumentace - informace 
 
Rada města: 
 
bere na vědomí 
 
informace o stavu zpracování předmětu díla podle smlouvy o dílo na akci "Český Brod, ul. K 
Dolánkám - vodovod, kanalizace a nová dešťová kanalizace - projektová dokumentace" s 
Ing. Milanem Hamšíkem, Na Rozcestí 691/30, 664 48 Moravany, IČO: 12170674 a o dalších 
provedených krocích. 
  
124/2023 Vystoupení z Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. IČO: 01911996 
 
Rada města: 
 
I. schvaluje 
 
vystoupení města Český Brod ze spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. 
IČO: 01911996. 
 
II. pověřuje 
 
tajemníka městského úřadu Mgr. Jiřího Paulů zajistit vystoupení města Český Brod ze 
spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., IČO: 01911996. 
 
125/2023 Ukončení aktivit v Agendě MA21 
 
Rada města: 
 
I. rozhoduje 
 
o ukončení aktivit směřujících k plnění kritérií v Agendě MA21. 
 
II. doporučuje 
 
zastupitelstvu města odvolat Ing. Jakuba Nekolného jako odpovědného politika Zdravého 
města a místní Agendy 21. 
 
III. doporučuje 
 
zastupitelstvu města pověřit politikem programu Zdravé město Ing. arch. Markétu 
Havlíčkovou. 
  
IV. ruší 
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komisi Zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21 zřízenou dne 16. 1. 2019. 
  
126/2023 Hodina Země 2023 
 
Rada města: 
 
souhlasí 
 
se zapojením města Český Brod do akce Hodina Země 2023, která se koná dne 25. 3. 2023.  
  
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Tomáš Klinecký 
starosta města 
 


