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Město Český Brod 
Zápis 

22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 
16. března 2022 v 18:00 hod. 

v místě: Obřadní síň, nám. Husovo 70 
 
Přítomni: Bc. Nekolný Jakub, Mgr. Klinecký Tomáš, Mgr. Havlíček Jiří, Charvát Tomáš, Ing. 
Kokeš Jaroslav, Ing. Majer Milan, Ing. Sýkora Jaroslav, Ing. Hovorková Lucie, Ing. Ulík Filip, 
MVDr. Talacko Jaroslav, Kvasnička Pavel, Ing. Přikryl Jan, Mgr. Janík Pavel, Mgr. Slavík Jiří 
 
Omluveni: Bc. Málek Metoděj, Korec Václav, Hájek Václav, MUDr. Ing. Sýkora Jan, Vlasák 
Martin, Blažková Karolína, Ing. Baslová Lucie 
 
Přítomni přizvaní: Ing. Kašpar - tajemník MěÚ, JUDr. Marková Jana - právnička města, 
vedoucí odborů 
 
Předsedající: Jakub Nekolný 
 
Zapsal: Petronela Matějková 
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 172/2022 - 174/2022 
 
Volební komise:   
 
Návrhová komise: Charvát Tomáš, Mgr. Slavík Jiří 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Ulík Filip, Ing. Kokeš Jaroslav 
 
 
Pan starosta Bc. Nekolný zahájil (18:00 hod.) 22. řádné zasedání ZM, přivítal členy ZM a 
konstatoval, že je přítomno 13 členů zastupitelstva, což je nadpoloviční většina a zasedání je 
usnášeníschopné. Dodal, že současná situace v souvislosti s válkou na Ukrajině není dobrá 
a z tohoto důvodu bylo svoláno právě dnešní zasedání, mimo předem plánované termíny. Z 
dnešního jednání jsou omluveni Bc. Málek, V. Korec, Ing. Baslová, K. Blažková, V. Hájek, M. 
Vlasák, MUDr. Ing. Sýkora.  Mgr. Janík se dostaví na zasedání později. 
 
Bc. Nekolný upozornil zastupitele na hlasovací lístky, které jim byly rozdány na stůl, tak jako 
na minulém jednání, a požádal je o zaznamenávání svého hlasování, vždy do řádku, který 
bude před hlasováním nahlášen.  
Dále upozornil přítomné, že z dnešního jednání je pořizován audiozáznam a přítomné 
požádal, aby se v souladu se zákonem GDPR vyvarovali jmenování třetích osob, 
nepřítomných na dnešním jednání. 
 
Bc. Nekolný poté seznámil přítomné s programem dnešního jednání, na kterém jsou 3 body. 
Poté se dotázal zastupitelů, zda má někdo připomínky k navrženému programu a otevřel 
diskuzi. Sám navrhl pouze spojit diskuzi k bodům 1 a 2, jelikož spolu souvisí. 
Ostatní zastupitelé s návrhem souhlasili, nikdo k navrženému programu připomínky neměl. 
 
Poté nechal pan starosta hlasovat o navrženém programu jednání. 
Schváleno: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0  
 
Bc. Nekolný se poté dotázal, zda byl ověřen zápis z 21. ZM (ověřovatelé Mgr. Havlíček a T. 
Charvát). Oba zastupitelé potvrdili, že zápis ověřili a podepsali. 
Poté se ještě dotázal směrem k ostatním zastupitelům, zda mají připomínky k zápisu z 
minulého jednání. Nikdo připomínky neměl. 
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Ověřovateli dnešního zápisu byli navrženi: Ing. Kokeš a Ing. Ulík. 
Schváleno: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Bc. Nekolný dal návrh na členy návrhové komise ve složení: T. Charvát a Mgr. Slavík. 
Schváleno: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0  
 
Zapisovatelkou dnešního zápisu byla určena: Petronela Matějková. 
 
Bc. Nekolný poté přistoupil k projednávání navrženého programu. 
 
 
Program pro - 22. řádné zasedání zastupitelstva města 
 
1. Finanční pomoc - Ukrajina 
2. Schválení rozpočtového opatření č. 1 
3. Antico - dodatek ke smlouvě o spolupráci, dodatek ke smlouvě o příspěvku 
  
 
1. Finanční pomoc - Ukrajina 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V důsledku ruské agrese dochází na Ukrajině k velké humanitární krizi. Mnoho lidí v 
postižených regionech ztratilo obydlí, trpí nedostatkem potravin, vody, léků a dalších potřeb. 
Válka rovněž vyvolala velkou uprchlickou vlnu, kdy ze země (především ze severovýchodní, 
východní a jižní Ukrajiny) přes polskou a slovenskou hranici utíkají převážně ženy s dětmi. 
Velké množství uprchlíků, kteří se dostanou do České republiky, míří do Prahy a 
Středočeského kraje. Někteří lidé se uchylují ke svým příbuzným a známým, kteří již v České 
republice žijí. Rozdělení dalších osob do jednotlivých míst je koordinováno centrálně dle 
kapacitních možností v obcích.  
Město Český Brod na základě prvotních informací již na začátku krize nabídlo ubytování v 
aktuálně dostupných prostorách, zejména v bývalém domově mládeže liblické střední školy a 
(po nezbytných úpravách) rovněž v bytech v budově č. p. 202 areálu ZZN. V současné době 
jsou tyto kapacity zaplněny několika desítkami lidí. Hlásí se také někteří občané, kteří 
nabízejí ubytování ve svých nemovitostech. S ohledem na aktuální situaci lze předpokládat, 
že počet lidí, kteří utíkají a budou potřebovat ubytovat, bude ještě dále narůstat.  
Válka vyvolala velkou vlnu solidarity i mezi občany města. Proběhlo již několik humanitárních 
sbírek (římskokatolická farnost, LECCOS, SDH Český Brod). Část vybraných věcí byla 
odeslána na Ukrajinu, část bude sloužit pro potřebu lidí ubytovaných ve městě nebo v 
okolních obcích. Postupně je zajišťována další péče o ubytované (zdravotní, pomoc v 
jednání s úřady) i možnost vzdělávacích, kulturních či sportovních aktivit, které nabízí 
sportovní a volnočasové spolky. Hlásí se podnikatelé a soukromé osoby s nabídkami další 
pomoci (finanční, jídlo apod.). Vedle jmenovaných neziskových organizací je do organizace 
pomoci zapojen zejména odbor sociálních věcí a školství, kancelář vedení města, krizové 
řízení, školní jídelna, ZUŠ (p. Tomáš Charvát), Pošembeří a další subjekty. Město se snaží 
tyto aktivity koordinovat.     
Předpokládáme, že podpora a pomoc lidem z Ukrajiny, kteří pobývají nebo budou pobývat ve 
městě, s sebou ponese také finanční nároky na rozpočet města. Půjde zejména o náklady 
spojené se zajištěním provozu ubytování (teplo, elektřina, nezbytné úpravy prostor) nebo se 
stravováním (prozatím je zajištěno jedno teplé jídlo denně prostřednictvím školní jídelny), 
popřípadě nákup věcí, které není možné získat veřejnou sbírkou. Jak je uvedeno v materiálu 
k rozpočtovému opatření č. 1, tyto výdaje bude dle pokynu ministerstva financí nutné hradit 
ze samostatné kapitoly rozpočtu města. Jejich úhradu nelze zajistit z kapitoly krizového 
řízení.  
S ohledem na předpokládané finanční nároky spojené s humanitární pomocí navrhujeme, 
aby zastupitelstvo města vyčlenilo částku ve výši 250.000 Kč na pokrytí nezbytných potřeb.  
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Nad rámec výše řečeného ještě dlužno dodat, že některá města poskytla finanční prostředky 
též humanitárním organizacím na pomoc v místě válečného konfliktu (Člověk v tísni, Charita 
ČR), popřípadě přímo ukrajinskému velvyslanectví v České republice, které zřídilo zvláštní 
účet na nákup obranných prostředků. Tato možnost byla projednávána na jednání rady 
města 9. 3. 2022 a převládl názor, že by město Český Brod mělo z veřejných prostředků 
podpořit spíše potřeby pro občany Ukrajiny, kteří budou ubytování přímo v našem městě.  
Na jednání zastupitelstva města bude poskytnuta dodatečná informace o aktuální situaci. 
  
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Částka 250.000 Kč, popřípadě jiná částka dle rozhodnutí zastupitelstva města bude hrazena 
ze samostatné kapitoly rozpočtu města.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
  
Bc. Nekolný – dle mého návrhu z úvodu jednání, spojíme diskuzi k prvním dvěma bodům, 
týkajících se pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Úvodní slovo předám panu místostarostovi, poté 
samozřejmě paní vedoucí finančního odboru. 
Mgr. Klinecký – konkrétní informace z momentálního dění, najdete v podrobné důvodové 
zprávě. Doplním, že krom připravovaných bytů v areálu ZZN, samozřejmě hledáme další 
možnosti ubytování. Část lidí je ubytovaných po soukromých domech, či bytech, ať už přímo 
v Brodě nebo v okolních obcích. 
Bc. Nekolný – doplním, že počet se blíží ke 200 lidem v Českém Brodě a 300 v ORP. 
Mgr. Klinecký – většinu potřeb zajišťují dobrovolníci, obyvatelé Brodu i okolí. Řeší se 
komplexní pomoc včetně zajištění vzdělávání. Bohužel nelze vše financovat přes sbírky, 
proto je potřeba finanční výpomoc z rozpočtu, což má za následek navržené rozpočtové 
opatření, abychom věděli, kolik financí bude možné uvolnit na pomoc. Po jednáních k 
současné situaci, převládl názor, pomáhat přímo lidem ve městě a okolí než formou 
příspěvků do velkých veřejných sbírek. Částka potřebná na pomoc bude časem určitě vyšší, 
nyní je navržena částka 250 tis. Kč. Z Ministerstva financí přišel mimo jiné pokyn, že 
prostředky na pomoc, nelze vyčlenit z kapitoly „krizové řízení“, ale musí jít z kapitoly nové. 
V Liblicích je v současnosti ubytovaným poskytováno jedno teplé jídlo denně. 
Bc. Nekolný – děkuji panu místostarostovi, který uvedl technickou stránku věci, nyní 
požádám o slovo paní Ing. Jedličkovou v souvislosti s rozpočtovým opatřením. 
Ing. Jedličková – jak zmínil pan místostarosta, zatím je v rozpočtu na mezinárodní 
humanitární pomoc vyčleněna částka 250 tis., která byla složena z více částí. 40 tis. je z 
poplatků za zábor, kde byl předpoklad 100 tis. za leden a únor a už je tam nyní 140 tis., 10 
tis. je z výdajů na DSO, kde bylo omylem počítáno s poplatkem, který byl ale jen první rok a 
200 tis. se převedlo z krizového řízení, kde původně bylo 250 tis., s tím, že 50 tis. zůstane 
jako rezerva v případě krizové situace v ČR. 
Nyní je těžko odhadnout vývoj daňových příjmů, uvidí se spíše v druhém pololetí. DPH sice 
roste, ale pouze v souvislosti s navyšováním cen, proto bylo vyčleněno zatím 250 tis., které 
lze poskytnout ihned.  
Bc. Nekolný – chtěl bych zastupitele požádat o schválení rozpočtového opatření dle návrhu, 
dále se tomu určitě budeme věnovat na dubnovém zastupitelstvu. Situace je nyní 
dynamická, 53 lidí je ubytovaných v domově mládeže v Liblicích, museli jsme jej upravit, aby 
byl obyvatelný, lidem je poskytována základní hygiena, jídlo, oblečení atd. Další lidé pořád 
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přicházejí, řádově to bude město stát statisíce měsíčně. Jak již bylo zmíněno, město 
připravuje byty v ZZN, hledají se další možnosti (např. projektování menších bytů v areálu 
nemocnice), jelikož ubytování uprchlíků po soukromých adresách není dlouhodobé. Jsou zde 
převážně ženy s dětmi, pár starších lidí, je potřeba jim zabezpečit i vzdělání, dětské skupiny, 
lékař atd. Dále jednáme s vlastníkem místního hotelu, kde by byla cena 250 Kč/lůžko/osoba, 
dnes přišla zpráva, že by stát přispíval částkou 200-250 Kč. Nicméně nám jde zejména o to, 
aby se postupně příchozí osamostatnili, dvě ženy z Liblic, již pracují ve školní jídelně, máme 
mezi nimi dvě dětské lékařky, které pomáhají u pediatra v Českém Brodě, další místa se 
nabízí v městských lesích. Oslovená komunita ukrajinsky mluvících lidí skvěle spolupracuje s 
OSVŠ při vyřizování potřebných dokumentů na úřadu práce, u zdravotních pojišťoven, bank 
atd. Nyní bych ještě předal slovo paní vedoucí OSVŠ. 
Bc. Fejfarová – doplním jen, že spolupráce s lidmi v Liblicích je dobrá. Do konce týdne 
dostanou již poslední rodiny dávky mimořádné pomoci, což je 2-2,5 tis. na dítě a 3 tis. na 
dospělého. Plus dostali možnost zřízení účtu v bance zdarma s počátečním vkladem 2,5 tis. 
a můžou podat žádost na ÚP do evidence zaměstnání. Pro nepracující bude podpora 5 tis. 
měsíčně po dobu 5 měsíců. Povedlo se také zabezpečit prohlídky dětí u místního pediatra. 
Lidé zde pracovat chtějí, proto je ještě potřeba na dopoledne zabezpečit jejich děti. 
Bc. Nekolný – dodám ještě, že ubytovaní v Liblicích jsou zejména z oblastí Kyjeva a 
Charkova, proto nelze očekávat jejich rychlý návrat domů. Také bych chtěl poděkovat 
místním lékařům za poskytování péče. Je otevřena diskuze k těmto bodům. 
T. Charvát – nyní jde o zabezpečení elementárních potřeb pro ženy s dětmi, většina z nich 
chce pracovat, tudíž bude potřeba zajistit časem také vzdělávání, či zaopatření menších dětí 
v dětských skupinách, školkách atd. Zákony se nyní mění ze dne na den, v případě, že 
získají status utečence, jsme povinni jim do 90 dnů zajistit i vzdělávání. Část větších dětí má 
online výuku, systém vzdělávání je ale na Ukrajině jiný, než u nás (mají 11 tříd, 60 minutové 
vyučovací hodiny). Budeme muset zajistit MŠ plus 1. stupeň, naučit je česky, jelikož tato 
situace může být delší než do letních prázdnin. 
Ing. Kašpar – doplním jen, že ve spolupráci s městskými lesy, je připraveno cca 5 pracovních 
míst na pěstebních činnostech. Změny zákonů se budou týkat hlavně otevření pracovního 
trhu lidem z Ukrajiny. 
Bc. Nekolný – ještě bych rád uvedl, že zasedací místnosti, zde vedle obřadní síně, je jim k 
dispozici oblečení, boty i hračky. 
Mgr. Klinecký – poděkoval bych ještě třem subjektům, které se v pomoci velmi angažovaly, a 
to římskokatolické farnosti, Leccosu a dobrovolným hasičům. 
Ing. Ulík – co se týká rozpočtového opatření, finanční výbor jej na dálku projednal a 
doporučuje zastupitelstvu tento návrh schválit. 
Bc. Nekolný – všem děkuji, pokud se do diskuze již nikdo další nehlásí, diskuzi končím a 
nechám hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 13 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Mgr. Jiří Havlíček, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. 
Jan Přikryl, Mgr. Jiří Slavík, Ing. Jaroslav Sýkora, MVDr. Jaroslav Talacko, Proti: 0, Zdrželo 
se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 172/2022 
Zastupitelstvo města 
 
I.      souhlasí 
 
   s uvolněním finanční částky ve výši 250.000 Kč z rozpočtu města Český Brod na pomoc 
obětem války na Ukrajině.   
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2. Schválení rozpočtového opatření č. 1 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě situace, která je spojená s válkou na Ukrajině je předloženo rozpočtové opatření 
č. 1. Pokud se město Český Brod rozhodne na jednání ZM pomoc lidem z Ukrajiny, je 
potřeba přijmout rozpočtové opatření č. 1, které navrhuje finanční částku a hlavně je zde 
zapracován postup MF. Ministerstvo financí zveřejnilo postup pro USC, jak Humanitární 
zahraniční pomoc začlenit do svých rozpočtů.     
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Je plně v kompetenci ZM. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Přeskupení položek v rámci již schváleného rozpočtu a navýšení příjmů (místní poplatek za 
zábor veřejného prostranství) ve výši 40 tisíc, které jsou již k 28. 2. 2022 známé.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
  
Na základě spojené diskuze k bodům „Finanční pomoc – Ukrajina“ a „Schválení 
rozpočtového opatření č. 1“ bylo bez dalších dotazů a připomínek přistoupeno k hlasování o 
předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 13 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Mgr. Jiří Havlíček, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. 
Jan Přikryl, Mgr. Jiří Slavík, Ing. Jaroslav Sýkora, MVDr. Jaroslav Talacko, Proti: 0, Zdrželo 
se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 173/2022 
Zastupitelstvo města 
 
I.      schvaluje 
 
   rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města na rok 2022 ve znění, které je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
3. Antico - dodatek ke smlouvě o spolupráci, dodatek ke smlouvě o příspěvku 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 65 / 2021 ze dne 16. 6. 2021 developerské 
smlouvy k záměru projektu Antico na místě bývalého výrobního areálu mezi ulicemi 
Zborovská, Za Pilou a Kounická. Zde je předpokládána bytová výstavba v počtu 111 bytů v 6 
bytových domech. Zastupitelstvo v červnu 2021 schválilo mj. smlouvu o spolupráci, která 
upravovala urbanistické a technické záležitosti, týkající se uvedeného projektu. Přílohou 
smlouvy o spolupráci byla projektová dokumentace, přičemž na základě tohoto ujednání 
město vyslovilo souhlas realizací projektu. Dále zastupitelstvo schválilo smlouvu o příspěvku, 
na základě které se developer zavázal uhradit městu příspěvek na občanskou vybavenost ve 
výši necelých 21 mil. Kč. Z této částky bylo do dnešního dne uhrazeno 75 %, a to 50 % před 
podpisem smlouvy a 25 % do 10 dnů ode dne právní moci územního rozhodnutí. Územní 
rozhodnutí je pravomocné. K zajištění závazku developera byla dále uzavřena zástavní 
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smlouva a předloženo ručitelské prohlášení.   
Po vydání územního rozhodnutí došlo v rámci dalšího stupně projektové přípravy ke změně 
v projektové dokumentaci, a to v rozsahu některých nebytových ploch. V původním záměru 
developer počítal s 30 nebytovými jednotkami. Nejednalo se nicméně o výslovný požadavek 
města, důvody tohoto řešení ze strany developera byly patrně jiné. Developer nyní po 
dohodě s městem (původně požadoval dokonce ještě méně) žádá o úpravu počtu 
nebytových jednotek na 9. Nebytové prostory budou situovány v parteru směrem do ulice 
Kounická, a to v bytových domech B a C2 v rozsahu, který je zachycen v projektové 
dokumentaci uvedené v příloze č. 1 dodatku. 
S úpravou počtu nebytových a bytových jednotek je též spojena úprava výše příspěvku na 
infrastrukturu z původně dohodnuté částky 21,618.850 Kč na 23,985.995 Kč. Rozdíl ve výši 
2,367.145 Kč bude příjmem fondu infrastruktury a bude uhrazen ještě před podpisem 
dodatku č. 1.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Částka 2,367.145 Kč bude příjmem fondu infrastruktury. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
  
 
  
Bc. Nekolný – o úvodní slovo požádám pana místostarostu. 
Mgr. Klinecký – důležité informace jsou shrnuty v důvodové zprávě. Po vydání územního 
rozhodnutí došlo v rámci dalšího stupně projektové přípravy ke změně v projektové 
dokumentaci, a to v rozsahu některých nebytových ploch. V původním záměru developer 
počítal s 30 nebytovými jednotkami, nyní po dohodě s městem, žádá o úpravu počtu 
nebytových jednotek na 9, zároveň došlo k rozšíření počtu bytových jednotek. S úpravou 
počtu nebytových a bytových jednotek je též spojena úprava výše příspěvku na 
infrastrukturu, rozdíl ve výši 2,3 mil. Kč bude příjmem fondu infrastruktury a bude uhrazen 
ještě před podpisem dodatku č. 1. Dodatky byly konzultovány s JUDr. Markovou, jsou k 
dispozici v přílohách tohoto materiálu. V případě, že dnes dojde ke schválení, zmíněný rozdíl 
by byl městu uhrazen cca v pátek. 
Bc. Nekolný – děkuji, otevírám diskuzi k tomuto bodu. 
Ing. Sýkora - stavět provizorní ČOV za situace, když do konce letošního roku bude 
zkapacitněna ČOV v Liblicích, tedy dříve, než budou zkolaudovány bytové domy  dle 
projektu ANTICO postrádá logiku, pokud na odvedení splaškových vod z tohoto projektu 
bude dimenzována ČS v ulici Císaře Zikmunda. Otázkou je, zda je takto PD této ČS zadaná 
a bude do doby kolaudace bytů z projektu ANTICO uvedena do provozu, o čemž mám z řady 
důvodů vážné pochybnosti. Logickým východiskem by byla rekonstrukce stávající ČS v ulici 
Sportovní, aby tyto splaškové vody zvládla přečerpat a zredukovala by množství 
odlehčených vod, které tečou do Kounického potoka. Trvá i požadavek na sdělení počtu EO, 
od kterých budou z daného projektu odváděny splaškové vody. Tento údaj vedle počtu EO 
ze stávajícího zastavěného území v povodí Kounického potoka a nárůstu EO z dalších 
rozvojových ploch v tomto povodí je důležitý pro zadanou studii proveditelnosti variant 
dalšího rozvoje kanalizační soustavy města Český Brod jako celku. 
 
Příchod v 18:41 hod. Mgr. Janík. 
Přítomno 14 zastupitelů. 
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Bc. Nekolný – napojení vodovodního a kanalizačního systému je diskutováno s 
provozovatelem VH majetku, který developerovi poskytne veškeré technické parametry, 
které musí být před napojením splněny. Další záležitosti posoudí stavební úřad, aby bylo 
splněno také vše potřebné z pozice stavebního zákona. Co se týká otázky likvidace 
odpadních vod, je nutná, jelikož ČOV nyní nemá kapacitu. Intenzifikace bude v polovině 
2022 plus poběží zkušební doba. V polovině 2023 bude teprve možné připojení na ČOV, což 
by mělo jít skloubit s dokončením projektu, developer by pak podal návrh na změnu před 
dokončením stavby. 
Ing. Sýkora – město má provozovatele VH majetku, který se vyjadřuje, ale odpovědnost je 
pořád na městě. Město má odbor rozvoje, který se zpravidla vyjadřuje. 
Bc. Nekolný – odbor rozvoje se samozřejmě k celé věci vyjádřil a doporučil schválit. Pokud 
se do diskuze už nikdo další nehlásí, diskuzi končím a nechám hlasovat o předloženém 
návrhu usnesení. 
 
s c h v á l e n o (Pro: 13 - Jakub Nekolný, Pavel Janík, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip 
Ulík, Milan Majer, Pavel Kvasnička, Mgr. Jiří Havlíček, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jan Přikryl, 
Mgr. Jiří Slavík, Ing. Jaroslav Sýkora, MVDr. Jaroslav Talacko, Proti: 0, Zdrželo se: 1 - Ing. 
Jaroslav Kokeš) 
                                                                                                 Usnesení č. 174/2022 
Zastupitelstvo města 
 
I.      schvaluje 
 
   uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci a dodatku č. 1 ke smlouvě o příspěvku mezi 
městem Český Brod a společností Resort Antico s.r.o., IČO: 06682316. Návrhy dodatků jsou 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených dodatků.  
 
 
Bc. Nekolný – body řádného programu jsme projednali, požádám návrhovou komisi, aby dala 
dohromady výsledky jednání, a otevírám obecnou rozpravu.  
 
Obecná rozprava 
 
Bc. Nekolný - pokud se do obecné rozpravy nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím a 
poprosím návrhovou komisi o shrnutí dnešního jednání. 
T. Charvát za návrhovou komisi přečetl shrnutí výsledků usnesení z dnešního jednání. 
 
Bc. Nekolný poděkoval všem přítomným za účast a dodal, že  
 
Jednání bylo ukončeno v 18:48 hod. 
  
 
 
  
 

 
Jakub Nekolný  Ing. Ulík Filip, Ing. Kokeš Jaroslav 
starosta města ověřovatelé zápisu 

 


