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Město Český Brod
Rada města
Souhrn (anonymizovaný)
ze 3. řádného jednání rady města, které se konalo ve středu 30.01.2019
od 17:00 hod v: Sál v přízemí IC v čp. 1, budova náměstí Arnošta z Pardubic

55/2019 Uzavření nové smlouvy o snížení početního stavu holubů
Rada města
I. souhlasí
s uzavřením smlouvy o lovu zdivočelých holubů s Mysliveckým spolkem Rostoklaty,
IČO: 61883174.
II. pověřuje
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy.

56/2019 Souhlas s podnájmem bytu
Rada města
souhlasí
s uzavřením podnájemní smlouvy na byt č. 8, K Dolánkám 1127, Český Brod, na
dobu určitou od 01.02.2019 do 31.12.2019, mezi Š. a M. K. a P. F.

57/2019 Ukončení nájemní smlouvy
Rada města
I. souhlasí
s uzavřením dohody o ukončení nájmu bytu č. 4, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod
s Ing. M. H. ke dni 28.02.2019.

II. pověřuje
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starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené dohody.

58/2019 Smlouva o souhlasu s provedením stavby pozemního objektu "Český
Brod, ul. Tuchorazská - Rekonstrukce chodníku, východní strana" - Povodí
Labe
Rada města
I. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o souhlasu s provedením stavby se společností Povodí Labe,
státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec
Králové, IČO: 70890005. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení.
II. pověřuje
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem Smlouvy o souhlasu s
provedením stavby se společností Povodí Labe, státní podnik.

59/2019 Smlouvy o souhlasu se zřízením stavby pozemního objektu "Český
Brod, ul. Tuchorazská - Rekonstrukce chodníku, východní strana" - ŘSD
Rada města
I. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o souhlasu s provedením stavby se společností Ředitelství
silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO:
65993390. Smlouva je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení.
II. pověřuje
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem Smlouvy o souhlasu se
zřízením stavby se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR.

60/2019 VB ČEZ Distribuce, a.s. - Palackého, TS, kNN,kVN
Rada města
I. souhlasí
s uzavřením smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě na uložení a provozování kabelu NN, VN a TS na pozemcích parc. č.
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48,920/16,920/17,920/18, 920/1, 904/18 v k.ú. a obci Český Brod. Budoucím
oprávněným je ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405
02 Děčín. Návrh smlouvy je přílohou originálu tohoto usnesení.
II. pověřuje
starostu města Český Brod pana Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené
smlouvy.

61/2019 VB - GasNet, s.r.o., rekonstrukce MS Český Brod - Za Drahou
Rada města
I. souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro umístění
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 462/1 v k.ú. Liblice u Českého Brodu a
obci Český Brod. Oprávněným je GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí
nad Labem, IČO: 27295567. Návrh smlouvy je přílohou originálu tohoto usnesení.
II. pověřuje
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě na výše uvedený pozemek.

62/2019 Záměr na prodej bytové jednotky č. 1382/2 Štolmířská 1382
Rada města
vyhlašuje záměr
na prodej bytové jednotky č. 1382/2 ul. Štolmířská č. p. 1382 Český Brod dle
schválených pravidel privatizace č. 6 předem určenému zájemci, nájemci I. L. za
cenu 244.870 Kč. Bytová jednotka č. 1382/2 je byt 2+1 umístěný v 1. NP domu č. p.
1382, který je součástí pozemku parc. č. st. 2071 k.ú. a obce Český Brod s podílem
na společných částech domu č. p. 1382 a pozemků parc. č. st. 2071, 999/5, 999/11,
999/15, 999/16 a 2091 v k.ú. a obci Český Brod ve výši 5990/63300.
Případné připomínky předejte do podatelny Města Český Brod, náměstí Arnošta z
Pardubic 56, nejpozději do 15.02.2019 do 10 hod. Bližší informace na odboru rozvoje
u Edity Suchanové, tel. kontakt 321 612 153.
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63/2019 Záměr na prodej bytové jednotky č. 1394/2 ul. Mozartova 1394
Rada města
vyhlašuje záměr
na prodej bytové jednotky č. 1394/2 ul. Mozartova č. p. 1394 Český Brod dle
schválených pravidel privatizace č. 5 předem určenému zájemci, nájemci M. V. za
cenu 293.340 Kč. Bytová jednotka č. 1394/2 je byt 3+1 umístěný v 1. NP domu č. p.
1394, který je součástí pozemku parc. č. st. 2089 v k.ú. a obci Český Brod s podílem
na společných částech domu č. p. 1394 a pozemku parc. č. st. 2089 v k.ú. a obci
Český Brod ve výši 7470/63360.
Případné připomínky předejte do podatelny Města Český Brod, náměstí Arnošta z
Pardubic 56, nejpozději do 15.02.2019 do 10 hod. Bližší informace na odboru rozvoje
u Edity Suchanové, tel. kontakt 321 612 153.

64/2019 Záměr na prodej bytové jednotky č.1256/30 v ul. Palackého
Rada města
vyhlašuje záměr
na prodej volné bytové jednotky č. 1256/30 v ul. Palackého č. p. 1256 včetně
spoluvlastnických podílů budovy č. p. 1256 na pozemku č. parc. st. 1580 a včetně
spoluvlastnických podílů pozemku č. parc. st. 1580 o výměře 279 m 2 vše v obci
a k. ú. Český Brod. Jedná se o jednotku č. 1256/30, je to byt 1+1 v VI. NP o velikosti
26,83 m2 a spoluvlastnický podíl 2683/173205 na společných částech budovy
č. p. 1256 na pozemku č. parc. st. 1580 a pozemku p. č. st. 1580 o výměře 279 m 2
vše v k.ú a obci Český Brod za minimální cenu 1.000.000 Kč. Nabídky v zalepené
obálce označené slovy: NEOTVÍRAT – jednotka č. 1256/30, předejte do podatelny
Města Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56 nejpozději do 15.02.2019 do
10:00 hodin.

65/2019 Smlouva - divadelní představení "Dva nahatý chlapi"
Rada města
I. souhlasí
s uzavřením smlouvy na divadelní vystoupení "Dva nahatý chlapi", zastoupená
Terezou Palkovou, jednatelem za JT PROMOTION s.r.o., IČO: 02281635,
DIČ CZ: 02281635, Planská 403, Severní předměstí, Plzeň. Sjednaná částka za
představení je 57.000 Kč bez DPH + 15,4% tantiémy. Doprava 16 Kč/km bez DPH.
DPH bude účtováno. Sjednané částky budou vyplaceny na základě agenturou
vystavené faktury.
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II. pověřuje
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem uvedené smlouvy

66/2019 Smlouva - divadelní představení "Shirley Valentine"
Rada města
I. souhlasí
s uzavřením smlouvy na divadelní představení "Shiley Valentine", zastoupená
Kateřinou Schauerovou, IČO: 45758735, DIČ: CZ526202190, Kladenská 123,
Praha 6. Sjednaná částka za představení je 50.000 Kč z toho činí 5.000 Kč odměnu
za licenci. Náhrada za dopravu 2 auty cca 3.000 Kč a 16% tantiémy vč. DPH.
Autorská práva k překladu zastupuje Aura-Pont s.r.o.
II. pověřuje
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem uvedené smlouvy.

67/2019 Osobnosti roku 2018
Rada města
rozhoduje
o nepřidělení titulu Osobnost roku 2018 žádnému z nominovaných.

68/2019 Žádost o zařazení do akcí města 2019 - Mgr. Váňa
Rada města
doporučuje
zastupitelstvu města zamítnout žádost Mgr. J. V. o zařazení do akcí města Český
Brod na rok 2019 obdrženou dne 10.1.2019 z důvodu nedodržení podmínek Výzvy k
podávání žádostí o zařazení do akcí města Český Brod na rok 2019. Z obdržené
žádosti a jejích příloh nelze dovodit, že by se jednalo o akci, kdy město Český Brod
vystupuje jako pořadatel akce nebo uspořádání akce zadává na základě objednávky
jinému subjektu. Stejně tak nelze dovodit, že tato akce podporuje reprezentaci města
Český Brod, což je nezbytnou podmínkou zařazení do akcí města.

Usnesení rady města ze dne 30.01.2019

6
69/2019 Zřízení komise pro školství
Rada města
I. zřizuje
komisi pro školství.
II. volí
Tomáše Charváta - ředitele ZUŠ, člena rady města pro oblastní školství předsedou
komise,
Bc. Jakuba Nekolného - starostu města Česká Brod,
Mgr. Jiřího Slavíka - ředitele ZŠ Žitomířská, člena zastupitelstva,
Mgr. Martina Duška - ředitele ZŠ Tyršova,
Mgr. Janu Bízkovou - zástupkyni opozice,
Mgr. Pavla Janíka - člena rady města
a Ing. Darinu Doškářovou, členy komise pro školství.

Jakub Nekolný
starosta města

Tomáš Klinecký
místostarosta města
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