Město Český Brod
Zápis (anonymizovaný)
5. řádné jednání rady města, konané dne
26. února 2020 v 16:30 hod.
v místě: Kancelář starosty, nám. Husovo 70
Přítomni: Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Tomáš Klinecký, Mgr. Pavel Janík, Ing. Milan Majer,
Tomáš Charvát, Ing. Filip Ulík
Omluveni: Bc. Jiří Stuchl
Přítomni přizvaní: JUDr. Jana Marková - právnička města, Mgr. Klára Uldrichová, MPA vedoucí odboru vnitřních věcí
Předsedající: Bc. Jakub Nekolný
Zapsal: Mgr. Tomáš Klinecký
Příloha zápisu: Usnesení rady města č. 87/2020
Volební komise:
Návrhová komise:
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Pavel Janík

Zahájení (17:06 hod) – pan starosta Bc. Jakub Nekolný zahájil 5. řádnou schůzi RM a přivítal
přítomné členy RM. Konstatoval, že je přítomno šest radních, tudíž je zasedání
usnášeníschopné. Omluven z jednání je Bc. Stuchl.
Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelem dnešního zápisu je Mgr. Tomáš Klinecký.
Bc. Nekolný se dotázal radních, zda má někdo připomínky k řádnému programu. Nikdo z
radních připomínky neměl.
Poté ukončil diskuzi k programu a nechal o předloženém programu hlasovat.
Schválení programu jednání.
Schváleno
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Jmenování ověřovatele zápisu – ověřovatelem dnešního zápisu je Mgr. Pavel Janík.
Schváleno
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Zápis ze 4. řádného jednání rady města byl ověřen T. Charvátem.

Program pro - 5. řádné jednání rady města
1. Dohoda o poskytnutí investičním příspěvku
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1. Dohoda o poskytnutí investičním příspěvku
1) Informace o materiálu pro RM (ZM)
Na základě schválených zásad pro poskytování příspěvků na technickou, dopravní a
veřejnou infrastrukturu při realizaci bytové a nebytové výstavby na území města Český Brod
schválené zastupitelstvem města usnesením č. 80/2019 ze dne 05.06.2019 překládáme radě
města ke schválení Dohodu o poskytnutí investičního příspěvku pro stavitele M. H. a R. H.,
kteří plánují výstavbu rodinného domu ve Štolmíři. Jedná se o výstavbu rodinného domu o
velikosti obytné plochy 100,37 m2, což představuje 3.9 EO a finanční příspěvek žadatele činí
celkem 312.000 Kč.
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)
Schválit dohodu o poskytnutí investičního příspěvku.
3) Dopady řešení na rozpočet města
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu
6) Vypořádání s připomínkami

Bc. Nekolný předal úvodní slovo paní vedoucí odboru rozvoje.
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy.
JUDr. Marková doplnila, jakým způsobem upravila návrh smlouvy předložené žadatelem.
Poté proběhla diskuze na téma splatnosti investičního příspěvku a bylo konstatováno, že
smlouva ve znění dle schválených zásad může být schválena radou města. Dojde-li ke
změně jejího textu, je třeba, aby o smlouvě rozhodlo zastupitelstvo města.
JUDr. Marková dodala, že je potřeba navržené usnesení upravit.
Bc. Nekolný přečetl úpravu 1. části navrženého usnesení: „Rada města souhlasí s
uzavřením dohody o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 312.000 Kč mezi Městem
Český Brod a Mgr. R. H a M. H., s tím, že finanční příspěvek městu bude uhrazen žadateli
před podpisem této dohody. Dohoda je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení.“
Z jednání vzešel ÚKOL - zpracovat návrh vyhlášky o zhodnocení pozemku. Zpracuje ho Mgr.
Klinecký.
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o upraveném návrhu
usnesení.
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
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Usnesení č. 87/2020
Rada města
I.

souhlasí

s uzavřením Dohody o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 312.000 Kč mezi Městem
Český Brod a Mgr. R. H a M. H., s tím, že finanční příspěvek městu bude uhrazen žadateli
před podpisem této dohody. Dohoda je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení.

II.

pověřuje
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené dohody.

Obecná rozprava
Mgr. Janík se dotázal, kdo je zapisovatelem sportovní komise.
Bc. Nekolný odpověděl, že je to otázka na pana tajemníka, který ji zodpoví, až se vrátí z
dovolené.
Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil, Bc. Nekolný ji ukončil a poděkoval všem za účast na
dnešním jednání.

Jednání bylo ukončeno v 17:45 hod.

Bc. Jakub Nekolný
starosta města

Mgr. Pavel Janík
ověřovatel zápisu
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