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Město Český Brod
Rada města
Souhrn (anonymizovaný)
z 11. řádná schůze rady města, která se konala ve středu 11. 05. 2022 od 17:00 hod v: Sál v
přízemí IC v čp.1, na: Budova náměstí Arnošta z Pardubic 1
167/2022 Schválení Ceníku příměstských táborů pořádaných Ekocentrem Vrátkov.
Rada města:
schvaluje
ceník příměstských táborů při Ekocentru Vrátkov pro období 18. 7. 2022 do 19. 8. 2022.
168/2022 Schválení uzavření smlouvy na provedení přezkumu hospodaření za rok
2022
Rada města:
I. schvaluje
uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města Český Brod za rok 2022 se
společností Atlas Audit s. r. o., IČO: 25652320, ve znění, které je přílohou originálu zápisu k
tomuto usnesení.
II. pověřuje
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy.
169/2022 Schválení uzavření smlouvy na provedení kontroly k ověření účetní závěrky
za rok 2022
Rada města:
I. schvaluje
uzavření smlouvy o kontrolní činnosti k ověření účetní závěrky města Český Brod za rok
2022 s firmou Atlas Audit s.r.o., IČO: 25652320, ve znění, které je přílohou originálu zápisu k
tomuto usnesení.
II. pověřuje
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem uvedené smlouvy.
170/2022 Doporučení schválení dodatku smlouvy k dopravní obslužnosti - ukončené
smlouvy k 31. 12. 2021
Rada města:
I. doporučuje
zastupitelstvu města schválit dodatek č. 14 na linku č. 659 ke smlouvě o zajištění dopravní
obslužnosti na rok 2021 mezi společností ČSAD Polkost s.r.o., IČO: 46351973, a městem
Český Brod. Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.

Usnesení rady města ze dne 11. 5. 2022

2

II. doporučuje
zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše
uvedeného dodatku.
171/2022 Doporučení schválení návrhu smlouvy na dopravní obslužnost
Rada města:
I. doporučuje
zastupitelstvu města schválit smlouvu o zajišťování a financování dopravní obslužnosti se
Středočeským krajem, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 Smíchov, zastoupeným Integrovanou dopravou Středočeského kraje, příspěvkovou
organizací, IČO: 057 92 291, se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8.
II. doporučuje
zastupitelstvu města pověřit starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené
smlouvy.
172/2022 Sleva z nájemného ProMedicus Home Care Services s.r.o.
Rada města:
bere na vědomí
poskytnutí slevy z nájmu společnosti ProMedicus Home Care Services s.r.o., se sídlem
Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČO 01690124, ve výši 20 % z částky
40.910 Kč ročně na částku 32.728 Kč, a to v nebytových prostorách v prvním patře budovy č.
p. 1311, pavilon E, který je součástí pozemku p. č. St. 1623. Nebytové prostory o celkové
výměře 88,2 m2 jsou pronajaty na základě nájemní smlouvy ze dne 2. 1. 2014. Sleva je
poskytnuta po dobu odstranění závad na předmětu pronájmu.
173/2022 Revokace usnesení a vyhlášení záměru na prodej speciálního přívěsu z
majetku MěL
Rada města:
I. revokuje
své usnesení č. 156/2022 ze dne 27. 4. 2022.
II. vyhlašuje záměr
na prodej speciální přívěsu - podvalu, výrobce ZTS Detva, rok výroby 1993, výrobní číslo
050, barva šedá základní, rozměry ložné plochy délka 2.650 mm, šířka 1.800 mm, celkové
rozměry délka 4.700 mm, šířka 2.500 mm, výška 2.220 mm, hmotnost pohotovostní 1.300
kg, užitečná vč. obsluhy 3.100 kg, celková 4.400 kg, kola jednoduchá disková, pneumatiky
8,25 – 20NB 41 14 PR, ráfky 6,2 x 20, počet náprav 1, nejvyšší povolená rychlost 70 km/h,
brzdy provozní, parkovací, spojovací zařízení oko s průměrem 40 mm. Forma prodeje je
obálkovou metodou, a to za minimální nabídkovou cenu 43.000 vč. DPH.
174/2022 Vyhlášení záměru - prodej pozemku v k.ú. Loučeň
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Rada města:
vyhlašuje záměr
na prodej pozemku KN p. č. 333/29 v obci a k. ú. Loučeň za minimální cenu 90.000
Kč/pozemek. Nabídky předejte v zalepené obálce označené slovy: "Neotvírat - pozemek
Loučeň" do podatelny města Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, nejpozději do 15.
8. 2022 do 10:00 hodin. Nabídka bude obsahovat jméno/název, adresu, tel. spojení a
nabídnutou cenu v Kč. Na nabídky zájemců, kteří nemají uhrazeny závazky vůči městu
Český Brod, nebude brán zřetel.
175/2022 Vyhlášení záměru - prodej podílu 1/2 pozemku v k.ú. Dolní Beřkovice
Rada města:
vyhlašuje záměr
na prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 vzhledem k celku na pozemku KN p. č.
68/7, zahrada, o výměře 598 m2 v obci a k.ú. Dolní Beřkovice, za minimální cenu 100.000
Kč/spoluvlastnický podíl na pozemku. Na pozemku je věcné břemeno trpětí následky vzdutí
vody zdymadlem Dolnobeřkovickým. Nabídky předejte v zalepené obálce označené slovy:
"Neotvírat - podíl pozemku Dolní Beřkovice" do podatelny města Český Brod, náměstí
Arnošta z Pardubic č. p. 56, nejpozději do 15. 8. 2022 do 10:00 hodin. Nabídka bude
obsahovat jméno/název, adresu, tel. spojení a nabídnutou cenu v Kč/podíl pozemku. Na
nabídky zájemců, kteří nemají uhrazeny závazky vůči městu Český Brod, nebude brán
zřetel.
176/2022 Vyhlášení záměru - prodej podílu 1/12 pozemku v k.ú. Pornice
Rada města:
vyhlašuje záměr
na prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/12 vzhledem k celku na pozemku KN p. č.
1351, orná půda, o výměře 731 m2 v obci Pačlavice, k. ú. Pornice, za minimální cenu 10.000
Kč/spoluvlastnický podíl na pozemku.
Nabídky předejte v zalepené obálce označené slovy: "Neotvírat - podíl pozemku k. ú.
Pornice" do podatelny města Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic č. p. 56, nejpozději do
15. 8. 2022 do 10:00 hodin. Nabídka bude obsahovat jméno/název, adresu, tel. spojení a
nabídnutou cenu v Kč/podíl pozemku. Na nabídky zájemců, kteří nemají uhrazeny závazky
vůči městu Český Brod, nebude brán zřetel.
177/2022 Odtahy, úschova vozidel z území města Český Brod
Rada města:
I. ruší
veřejnou zakázku vyhlášenou dne 17. 1. 2022 pod názvem "Rámcová smlouva - Odtahy,
úschova vozidel II" z důvodu nepřijetí vyhovující nabídky.
II. souhlasí
s vyhlášením veřejných zakázek "Rámcová smlouva - provádění odtahů vozidel pro město
Český Brod" a "Rámcová smlouva - provozování odstavné plochy pro město Český Brod" dle

Usnesení rady města ze dne 11. 5. 2022

4
Směrnice města Český Brod o zadávání zakázek malého rozsahu.
178/2022 Vyhlášení VZ Český Brod, ul. Tyršova – rekonstrukce chodníku a veřejného
osvětlení
Rada města:
I. souhlasí
s vyhlášením veřejné zakázky na realizaci projektu "Český Brod, ul. Tyršova – rekonstrukce
chodníku a veřejného osvětlení".
II. pověřuje
odbor rozvoje nezbytným upřesněním zadání a zajištěním případných dodatečných informací
k výše uvedené veřejné zakázce.
III. jmenuje
hodnotící komisi veřejné zakázky "Český Brod, ul. Tyršova – rekonstrukce chodníku a
veřejného osvětlení" ve složení:
Členové: Bc. Jakub Nekolný, Ing. Lucie Tlamichová, Ing. Šárka Jedličková, Ladislav Sajver,
Štěpán Korenec.
Náhradníci: Mgr. Tomáš Klinecký, Lenka Farkasová.
179/2022 Zrušení a znovuvyhlášení VZ - Úsekové měření I/12
Rada města:
I. souhlasí
se zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Úsekové měření rychlosti na I/12" a s
jeho opětovným vyhlášením.
II. pověřuje
odbor rozvoje nezbytným upřesněním zadání a zajištěním případných dodatečných informací
k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.
III. jmenuje
hodnotící komisi veřejné zakázky malého rozsahu "Úsekové měření rychlosti na I/12" ve
složení:
Členové: Mgr. Tomáš Klinecký, Ing. Šárka Jedličková, Mgr. Hana Dočkalová, Marie
Přistoupilová, Štěpán Korenec.
Náhradníci: Bc. Jakub Nekolný, Ing. Lucie Tlamichová.
180/2022 Vyhodnocení veřejné zakázky - Český Brod, DPS Anna, Žitomířská 323 oprava a zateplení stávající střechy, nová vzduchotechnika a nová kotelna –
projektová dokumentace
Rada města:
I. ruší
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veřejnou zakázku "Český Brod, DPS Anna, Žitomířská 323 - oprava a zateplení stávající
střechy, nová vzduchotechnika a nová kotelna – projektová dokumentace".
II. ukládá
odboru rozvoje zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky na projektovou
dokumentaci opravy střechy domova ANNA včetně požárně bezpečnostního řešení a návrhu
energetických úspor.
181/2022 Intenzifikace ČOV Český Brod - Dodatek č. 1 k SoD
Rada města:
I. souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 202100129/OR se společností ČOV Česky
Brod, kde je vedoucím společníkem firma T4 Building, s.r.o., Třídvorská 1386, 280 02 Kolín
V, IČO: 04352530, DIČ: CZ04352530 a společníkem firma Hakov, a.s., K Nádraží IV Drahotuše, 753 61 Hranice, IČO: 48392855, DIČ: CZ48392855, na akci "Intenzifikace ČOV
Český Brod". Návrh dodatku č. 1 je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.
II. pověřuje
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 1.
182/2022 Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod - dodatek č.
3 k SoD
Rada města:
I. souhlasí
s uzavřením dodatku č. 3 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. 3 je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.
II pověřuje
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 3.
183/2022 Osazení a dodávka biofiltrů v ulici Palackého, Český Brod - Dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo 1. SčV, a.s.
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 "Osazení a dodávka biofiltrů v ulici
Palackého, Český Brod". Návrh dodatku č. 1 je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.
II. pověřuje
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 1.
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184/2022 Žádost o povolení napojení vodovodní přípojky pro RD čp. 970, V Lukách,
Český Brod
Rada města:
vyhovuje
žádosti o souhlas s napojením nemovitosti V Lukách čp. 970, Český Brod, na vodovodní řad.
185/2022 Pražská plynárenská a.s. - žádost o obnovu smluvního ujednání
Rada města:
souhlasí
se zasláním vyjádření města Český Brod jako centrálního zadavatele dodavateli zemního
plynu, společnosti Pražská plynárenská, a. s., IČO 60193492. Předmětem vyjádření je
neakceptace žádosti dodavatele k obnovení smluvního ujednání.
186/2022 Dodávka zemního plynu a elektřiny na následující období - schválení nákupu
na komoditní burze PXE
Rada města:
I. souhlasí
s provedením nákupů elektřiny a zemního plynu pro město Český Brod a jeho příspěvkové
organizace na komoditní burze společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.,
se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČO: 27865444, pro období jednoho nebo dvou let od
1. 1. 2023 dle aktuálního vývoje na energetickém trhu, a to v souladu s § 64 písm. c) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
II. pověřuje
starostu města Bc. Jakuba Nekolného schválením aukce, uzavřením veškerých smluv a
činění veškerých úkonů potřebných k realizaci předešlého bodu usnesení.
187/2022 Energie AG Kolín a.s. - Dohoda o zrušení smlouvy o rozúčtování nákladů na
čp. 1
Rada města:
I. souhlasí
s uzavřením dohody o zrušení smlouvy o rozúčtování dle RTN č. R2013-04 (ev. číslo
objednatele 251/2013/OR) s dodavatelem Energie AG Kolín a. s., IČO: 47538457, se sídlem
Orebitská 885, Kolín IV, 280 02 Kolín.
II. pověřuje
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené dohody o zrušení smlouvy o
rozúčtování.
188/2022 Energie AG - dodávka tepelné energie - nové cenové ujednání
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Rada města:
I. souhlasí
s cenovými ujednáními na dodávku a odběr tepelné energie dodavatele Energie AG Kolín
a.s., IČO: 47538457, která jsou přílohou kupní smlouvy č. 201000022 a č. 201500023, a to
za podmínky platnosti cenových ujednání od 1. 7. 2022.
II. pověřuje
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených cenových ujednání.
189/2022 Prodej pozemků v k.ú. Klučov u Českého Brodu
Rada města:
vyhlašuje záměr
na prodej pozemků v k. ú. Klučov u Českého Brodu, a to pozemku p. č. 383/3, trvalý travní
porost, o výměře 542 m2, pozemku p. č. 504/29, ostatní plocha, o výměře 47 m2, a pozemku
p. č. 477, vodní plocha, o výměře 169 m2, za minimální cenu nabídkovou 150 Kč/m2.
Nabídky předejte v zalepené obálce označené slovy: "Neotvírat - prodej pozemků v k. ú.
Klučov u Českého Brodu" do podatelny města Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic č. p.
56, nejpozději do 15. 8. 2022 do 10:00 hodin. Nabídka bude obsahovat jméno/název,
adresu, tel. spojení a nabídnutou cenu v Kč/m2. Na nabídky zájemců, kteří nemají uhrazeny
závazky vůči městu Český Brod, nebude brán zřetel.
190/2022 Žižkova ulice - Středočeský kraj - rozhodnutí o realizaci akce celkové
rekonstrukce ulice
Rada města:
I. bere na vědomí
žádost o vyjádření města Český Brod k realizaci akce rekonstrukce Žižkovy ulice zaslanou
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací.
II. pověřuje
odbor rozvoje přípravou odpovědi na žádost Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, příspěvkové organizace, s tím, že město Český Brod uvažuje o realizaci celkové
rekonstrukce Žižkovy ulice v časovém horizontu roku 2023 a starostu města podpisem takto
připravené odpovědi.
191/2022 Změna termínu plnění SoD - stavební úpravy chodníků v ulici Havlíčkova
Rada města:
I. revokuje
své usnesení č. 133/2022 ze dne 6. 4. 2022.
II. souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavebních úprav chodníků v ulici Havlíčkova se
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společností AVE Kolín, s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín 5, IČO: 25148117. Návrh
smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.
III. pověřuje
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo.
192/2022 Stavební úpravy ulice Klučovská - 2. etapa (Development Brod)
Rada města:
I. souhlasí
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku KN p.č. 464/16 ostatní
plocha, část o výměře 50 m2, v obci Český Brod, k. ú. Liblice u Českého Brodu, ve vlastnictví
společnosti Development Brod s. r. o., IČO: 11996536. Návrh smlouvy o právu provést
stavbu je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.
II. pověřuje
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy.
193/2022 Dodatek č. 4 k SoD č. 202000201 - PD Okružní křižovatka
Rada města:
I. souhlasí
s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 202000201 se spol. ADVISIA s.r.o. IČO:
24668613, na zajištění projektové dokumentace okružní křižovatky ulic Jana Kouly,
Zborovská, Krále Jiřího a vjezdu do a z "technického areálu města", Český Brod, jehož
předmětem je prodloužení termínu nejdéle do 30. 6. 2022. Návrh dodatku č. 4 je přílohou
originálu zápisu k tomuto usnesení.
II. pověřuje
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 4.
194/2022 Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících - PD Okružní křižovatka
Rada města:
I. souhlasí
s uzavřením smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících č. 4000244804 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská
940/96, Ústí nad Labem. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.
II. pověřuje
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy.
195/2022 Souhlas s uzavřením darovací smlouvy na vybavení kuchyní se společností
Oresi s.r.o.
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Rada města:
I. souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy se společností Oresi s.r.o., IČO: 27240479, jejímž předmětem
je darování kuchyňského vybavení do rekonstruovaných prostor pro ukrajinské uprchlíky na
adrese Klučovská 1280, 282 01 Český Brod, do majetku města Český Brod. Návrh darovací
smlouvy je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.
II. pověřuje
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené darovací smlouvy.
196/2022 Přehled nákladů parkovacího systému MPLA
Rada města:
bere na vědomí
informaci o nákladech a výnosech platebního portálu MPLA.
197/2022 Strategický plán participativně
Rada města:
I. schvaluje
smlouvu o partnerství na realizaci projektu "Digitální Agora v Českém Brodě - strategické
plánování se zapojením veřejnosti s využitím inovativních nástrojů, včetně digitálních, a
šíření těchto postupů mezi další obce", mezi městem Český Brod a společností Agora CE, o.
p. s., IČO: 27885348. Návrh smlouvy o partnerství je přílohou originálu zápisu k tomuto
usnesení.
II. pověřuje
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o partnerství.
198/2022 Revokace usnesení č. 166/2022 a schválení smluv o spolupráci při zajištění
ubytování se Středočeským krajem
Rada města:
I. revokuje
své usnesení č. 166/2022 ze dne 27. 4. 2022.
II. souhlasí
s uzavřením smluv o spolupráci při zajištění ubytování mezi městem Český Brod a
Středočeským krajem, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, IČO: 70891095. Návrhy
smluv tvoří přílohu originálu zápisu k tomuto usnesení.
III. pověřuje
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených smluv.
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199/2022 Žádost o individuální dotaci z Programů podpory sportu, kultury a volného
času - Program č. 2 - Habada Martin
Rada města:
I. schvaluje
poskytnutí dotace z Programu č. 2, Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i
s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory ve výši 15.000,- Kč Martinu Habadovi na
reprezentaci města na FISE Montpellier 2022.
II. pověřuje
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
200/2022 Jmenování členů hodnotící komise Programu podpory aktivit v sociální
oblasti 2022
Rada města:
jmenuje
hodnotící komisi Programu podpory aktivit v sociální oblasti pro rok 2022 ve složení:
Tomáš Charvát, radní, ředitel Základní umělecké školy Český Brod - předseda komise,
Ing. Lucie Hovorková, zastupitelka, ředitelka ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory členka komise,
Ing. Lucie Tlamichová, odbor rozvoje MěÚ Český Brod, projektová manažerka - členka
komise,
Ing. Miloslava Tůmová, vnitřní auditorka MěÚ Český Brod - členka komise,
Mgr. Bc. Jana Tůmová, odbor sociálních věcí a školství MěÚ Český Brod, koordinátorka
komunitního plánování - členka komise.
201/2022 Osobnost města Český Brod 2022
Rada města:
vyhlašuje
Osobností města Český Brod:
V. P. a M. R. učitelky dětské skupiny La Palomita Český Brod - za záchranu života,
D. F. - za aktivní pomoc při současnému dění,
MUDr. I. D. - za celoživotní přínos dětské pediatrii,
I. N. - za záslužnou činnost pro město,
Ing. A. Ř.- za celoživotní činnost v Klubu českých turistů,
Z. Ch. - za celoživotní činnost v Šachovém klubu Český Brod,
M. K. - za záslužnou činnost pro město.
Jakub Nekolný
starosta města
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