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 Usnesení zastupitelstva města ze dne 25. 11. 2020 

Město Český Brod 
Zastupitelstvo města 

Souhrn 
 

ze 14. řádného jednání zastupitelstva města, které se konalo ve středu 25. 11. 2020 od 
17:00 hod v: Sál sokolovna, Tyršova 314  

  
 
 
113/2020 Technické služby města Český Brod - podmínečný vratný investiční 
příspěvek od zřizovatele 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
podmínečný vratný investiční příspěvek ve výši 500 tisíc Kč na splátky úvěrů pro 
příspěvkovou organizaci Technické služby Český Brod, Palackého 339, Český Brod,  
IČO: 00875180. 
  
 
II. stanovuje 
podmínky vratky podmínečného investičního příspěvku následovně. Výše vratky 
poskytnutého investičního příspěvku bude stanovena na základě vykázaného 
hospodářského výsledku za rok 2020 předloženého do schvalovacího řízení rady města. 
Stanovená vratka investičního příspěvku bude splatná do 30 dnů od data schválení účetní 
závěrky a rozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Český 
Brod za rok 2020 radou města. 
 
 
 
114/2020 CVIK - žádost o předfinancování projektu 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
předfinancování projektu příspěvkové organizaci Centrum vzdělávání, informací a kultury, 
nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod, IČO: 46390472 "Prima Kino a Knihovna v Českém 
Brodě" v částce 400.000 Kč formou finanční výpomoci. 
  
 
 
115/2020 Schválení rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu 2020 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2020 ve znění přílohy, která je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. Rozpočtové příjmy se snižují na 246 550,40 tis. Kč, 
rozpočtové výdaje provozní se zvyšují na 170 607,14 tis. Kč, rozpočtové výdaje investiční se 
snižují na 95 834,25 tis. Kč, položka financování se mění na schodek ve výši 19.891 tis. Kč. 
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116/2020 Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2021 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
pravidla rozpočtového provizoria na období od 1. 1. 2021 do data schválení rozpočtu na rok 
2021 v následujícím znění: 
1. provozní výdaje budou hrazeny měsíčně ve výši 1/12 rozpočtu roku 2020, 
2. provozní příspěvky zřizovaných příspěvkových organizací budou poskytovány měsíčně ve 
výši 1/12 rozpočtu roku 2020, s výjimkou provozního příspěvku nové příspěvkové organizace 
Školní jídelna Český Brod, kde 1/12 bude stanovena z návrhu rozpočtu na rok 2021,   
3. investiční výdaje budou hrazeny u schválených akcí dle uzavřených smluv a dle 
schválených objednávek, 
4. vyšší výdaje lze stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením 
financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu financování 
projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. 
  
 
 
117/2020 Schválení smlouvy o poskytnutí úvěru na investiční akci "Rekonstrukce 
školního stravování č.p. 1099" 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
smlouvu o poskytnutí úvěru na investiční akci "Rekonstrukce školního stravování č.p. 1099" 
u Komerční banky a.s., Palackého 332/II, 293 01 Mladá Boleslav. Návrh smlouvy je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
 
 
118/2020 Doporučení schválení maximální ceny za vodné a stočné na rok 2021 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
maximální cenu vodného ve městě Český Brod na rok 2021 ve výši 47,73 Kč bez DPH za 
1m3 a maximální cenu stočného ve výši 50,39 Kč bez DPH za 1m3. K uvedeným cenám 
bude připočtena DPH v zákonné výši. Kalkulace cen vodného a stočného jsou přílohami 
originálu zápisu k tomuto usnesení.  
 
 
 
119/2020 Schválení Ceníku pro svoz odpadu pro podnikatele na rok 2021 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
Ceník pro svoz odpadu pro podnikatele pro město Český Brod na rok 2021 ve znění, které je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
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120/2020 Schválení vydání OZV o nakládání s komunálním odpadem na rok 2021 
 
Zastupitelstvo města  
 
vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 6/2020, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve 
znění, které je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
121/2020 Založení Dobrovolného svazku obcí Český Brod - Doubravčice 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
založení dobrovolného svazku obcí s názvem Dobrovolný svazek obcí Český Brod – 
Doubravčice. 
  
II. souhlasí 
s umístěním sídla Dobrovolného svazku obcí Český Brod - Doubravčice v sídle Městského 
úřadu Český Brod, na adrese náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod. 
  
III. schvaluje 
Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí Český Brod - Doubravčice mezi městem 
Český Brod, IČO: 00235334, se sídlem náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod a obcí 
Doubravčice, IČO: 00235369, se sídlem Obecní 94, 282 01 Doubravčice, jejíž nedílnou 
součástí jsou Stanovy dobrovolného svazku obcí Český Brod - Doubravčice. Návrh smlouvy 
o vytvoření dobrovolného svazku obcí včetně stanov jsou přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
IV. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o 
vytvoření dobrovolného svazku obcí. 
  
V. volí 
členem sněmu Dobrovolného svazku obcí Český Brod - Doubravčice: 
- Bc. Jakuba Nekolného, 
- Mgr. Tomáše Klineckého, 
- Mgr. Martina Duška, 
- Tomáše Charváta, a  
- Ing. Olgu Žídkovou. 
  
 
122/2020 Uznání nákladů za neuskutečněné akce z Programu podpory sportu, kultury 
a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod - Program 
č. 2 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
uznání prokazatelně vynaložených nákladů na akce, které nemohly být uskutečněny nebo 
byly uskutečněny částečně, na základě nařízení vlády z důvodu ochrany zdraví, úspěšným 
žadatelům o dotaci z Programu podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, 
kultury a volného času města Český Brod - Program č. 2, v roce 2020. 
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123/2020 Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu SFPI na rok 2021 (s realizací 
a dofinancováním projektu) 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s realizací II. etapy projektu Regenerace sídliště Jahodiště Český Brod s názvem "Obnova a 
propojení vodovodního řadu na sídlišti Jahodiště v Českém Brodě". 
  
 
II. schvaluje 
dofinancování II. etapy projektu Regenerace sídliště Jahodiště Český Brod s názvem 
"Obnova a propojení vodovodního řadu na sídlišti Jahodiště v Českém Brodě", dle nařízení 
vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % 
uznatelných nákladů a v plné výši nákladů neuznatelných.  
  
 
 
124/2020 Odkoupení pozemku 199/79 spisovna nemocnice 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Kupní smlouvy týkající se odkupu pozemku KN p.č. 199/79 ostatní plocha o 
výměře 527 m2 v obci a k.ú. Český Brod, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 
Praha 2 - Nové Město, do vlastnictví města Český Brod, za cenu 405.000 Kč. Návrh kupní 
smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
  
 
 
125/2020 Darovací smlouva na pozemky parc.č. 631/9 a 631/19 - MUDr. J. S., Ing. J. S. a 
paní L. H. 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
uzavření Darovací smlouvy na pozemky parc. č. 631/9 a parc. č. 631/19 k.ú. Český Brod z 
vlastnictví paní L. Hrdinové, MUDr. J. Sýkorové a Ing. J. Sýkory do vlastnictví města Český 
Brod, IČO: 00235334. Návrh darovací smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené darovací 
smlouvy.    
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126/2020 Smlouva o bezúplatném převodu komunikace na parc.č. 631/19, parc.č. 
687/5, parc.č. 861/8, parc.č. 866/4, k.ú. Český Brod pro parc.č. 631/10, parc.č. 631/11 a 
parc.č. 631/12, k.ú. Český Brod - MUDr. J. S., Ing. J. S. a paní L. H. 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu komunikace na parc.č. 631/19, parc.č. 687/5, 
parc.č. 861/8, parc.č. 866/4, k.ú. Český Brod z vlastnictví paní L. Hrdinové, MUDr. J. 
Sýkorové a Ing. J. Sýkory do vlastnictví města Český Brod, IČO: 00235334. Návrh smlouvy o 
bezúplatném převodu komunikace je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené Smlouvy o 
bezúplatném převodu komunikace. 
  
 
 
127/2020 Schválení úpravy jednacího řádu zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
jednací řád zastupitelstva města Český Brod, který je nedílnou součástí originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
  
 
 
128/2020 Postup a pravidla participativního rozpočtu pro období 2020 - 2021 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
Postup a pravidla participativního rozpočtu pro období 2020 - 2021, která jsou přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
 
 
129/2020 Schvalování podnětů k zadání změny Územního plánu Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. neschvaluje 
podnět č. 1 k pořízení návrhu zadání změny č. 4 Územního plánu Český Brod, který je 
nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. neschvaluje  
podnět č. 2 k pořízení návrhu zadání změny č. 4 Územního plánu Český Brod, který je 
nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
III. neschvaluje 
podnět č. 3 k pořízení návrhu zadání změny č. 4 Územního plánu Český Brod, který je 
nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
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IV. schvaluje 
podnět č. 4 k pořízení návrhu zadání změny č. 4 Územního plánu Český Brod, který je 
nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
V. schvaluje 
podnět č. 5 k pořízení návrhu zadání změny č. 4 Územního plánu Český Brod, který je 
nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
VI. schvaluje 
podnět č. 6 k pořízení návrhu zadání změny č. 4 Územního plánu Český Brod, který je 
nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
VII. schvaluje 
podnět č. 7 k pořízení návrhu zadání změny č. 4 Územního plánu Český Brod, který je 
nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
VIII. schvaluje 
podnět č. 8 k pořízení návrhu zadání změny č. 4 Územního plánu Český Brod, který je 
nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
IX. neschvaluje 
podnět č. 11 k pořízení návrhu zadání změny č. 4 Územního plánu Český Brod, který je 
nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
X. schvaluje 
podnět č. 15 k pořízení návrhu zadání změny č. 4 Územního plánu Český Brod, který je 
nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
XI. neschvaluje 
podnět č. 16 k pořízení návrhu zadání změny č. 4 Územního plánu Český Brod, který je 
nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
XII. schvaluje 
podnět č. 17 k pořízení návrhu zadání změny č. 4 Územního plánu Český Brod, který je 
nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
130/2020 Volba nového člena finančního výboru 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. bere na vědomí 
rezignaci Miroslava Řídkého na členství ve finančním výboru.  
 
  
II. volí 
Michaelu Misterkovou členkou finančního výboru. 
  
 
 
 
 
 



  7   

 Usnesení zastupitelstva města ze dne 25. 11. 2020 

 
131/2020 Změna příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Technické služby, p. o. 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
dodatek č. 1 k příloze č. 1 - nemovitý majetek a k příloze č. 2 - movitý majetek ke zřizovací 
listině Technické služby, p. o., se sídlem Palackého 339, 282 01 Český Brod, IČO: 0875180. 
Dodatek č. 1 k příloze č. 1 - nemovitý majetek a dodatek č. 1 k příloze č. 2 - movitý majetek 
je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. Platnost dodatků k přílohám ZL je od 1. 1. 
2021. 
  
 
 
132/2020 Programy podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a 
volného času města Český Brod - aktualizace dokumentu pro rok 2021 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
se změnou zveřejnění výzvy Programu č. 2 v Programech podpory sportu, kultury a volného 
času z Fondu sportu, kultury a volného času pro rok 2021 z ledna na únor. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jakub Nekolný   Tomáš Klinecký 

starosta města místostarosta města 
 


