
Město Český Brod 

TISK  č.  26 
 

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 30.09.2020 
 

Schválení Fondu infrastruktury města 
 
 
Předkládá: Tomáš Klinecký,  
 
Zpracoval: Šárka Jedličková,  
 
Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Tomáš Klinecký, Jana Marková, Tomáš 
Charvát, Milan Majer, Filip Ulík, Jiří Stuchl, Hana Dočkalová, Šárka Jedličková, 
Jedličková Šárka, Martina Jelínková 
 

 

Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města schvaluje: 
 

 - Statut Fondu infrastruktury města Český Brod. 
 
Důvodová zpráva: 
 

1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Předkládáme návrh Fondu infrastruktury města Český Brod, jehož účelem bude 
alokace finančních prostředků na rozvoj následující infrastruktury města Český Brod. 
Především jde o budování nové infrastruktury, vyloučeno není ani částečné použití 
na obnovu majetku (striktní oddělení by mohlo působit obtíže), je-li cílem zvýšení 
kapacity vybavenosti - například přístavba školy s částečnou rekonstrukcí stávající 
budovy.    
Účelem Fondu jsou neinvestiční i investiční akce, jejichž předmětem je:  
a) rozvoj technické infrastruktury, zejména budování nových zdrojů vody, 
úpraven vody, zkapacitnění kanalizační sítě města a čistírny odpadních vod, 
budování veřejného osvětlení města, elektrických a datových rozvodů, 
b) rozvoj dopravní infrastruktury a veřejných prostranství města, zejména 
budování nových komunikací, křižovatek, chodníků, pěších cest a cyklostezek, 
c) rozvoj školských zařízení zřizovaných městem Český Brod, zejména výstavba 
a zvyšování kapacity základních a mateřských škol, školních sportovišť, školních 
klubů a školních stravovacích zařízení, 
d) rozvoj sportovišť v majetku města Český Brod, zejména výstavba dětských 
hřišť, veřejných sportovišť, 
e) rozvoj kulturních zařízení v majetku města Český Brod, zejména prostor pro 
pořádání kulturních akcí a knihovny, 
f) výstavbu a rozvoj zařízení pro volný čas v majetku města Český Brod, 
g) rozvoj zařízení sociálních služeb a zdravotnictví v majetku města Český Brod, 
h) rozvoj dalších veřejných služeb města. 
 



Město Český Brod 

O použití finančních prostředků fondu rozhoduje zastupitelstvo, popřípadě do určité 
výše rada města. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuji schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Jde o fond zřízený na rozpočtu města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 

6) Vypořádání s připomínkami    

 
 


