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 Usnesení zastupitelstva města ze dne 23.01.2019 

Město Český Brod 
Zastupitelstvo města 

Souhrn (Anonymizovaný) 
 

ze 4. řádného jednání zastupitelstva města, které se konalo ve středu 23.01.2019  
od 18:00 hod v: Obřadní síň  

 
 
1/2019 Informace - Střední Odborná škola Liblice 
 
Zastupitelstvo města  
 
podporuje 
 
zachování fungování SOŠ v Liblicích. 
  
 
 
2/2019 Navýšení kapacit parkování u nádraží - Klučovská 
 
Zastupitelstvo města  
 
ukládá 
 
radě města zahájit jednání s Českými drahami, a.s. (IČO: 70994226) a 
Středočeským krajem za účelem odkoupení (využití) pozemků bývalého nákladového 
nádraží p.č. 709/4 (zájmová část), 265 a 2014, k využití pro parkování v oblasti 
nádraží. 
  
 
 
3/2019 Schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2019 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
 
rozpočet města Český Brod na rok 2019 ve znění, které je přílohou návrhu usnesení. 
Rozpočtové příjmy jsou ve výši 248.243,20 tis. Kč, rozpočtové výdaje provozní jsou 
ve výši 153.529,20 tis. Kč, rozpočtové výdaje investiční jsou ve výši 92.600 tis. Kč, 
položka financování je ve výši přebytku 2.114 tis. Kč. 
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4/2019 Schválení Střednědobého rozpočtového výhledu na 2020-2022 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
 
Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020-2022 pro město Český Brod ve znění, 
které je přílohou návrhu usnesení. 
  
 
 
5/2019 Způsob provozování VHM v majetku města Český Brod po roce 2020 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
 
s provozováním vodohospodářského majetku města Český Brod po roce 2020 
formou oddílného modelu provozování a se zajištěním výběru provozovatele formou 
koncesního řízení dle zákona 134/2016 Sb. 
  
 
II. pověřuje 
 
odbor rozvoje přípravou koncesního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. 
  
 
 
6/2019 Dohoda o narovnání s Nemocnicí Český Brod s.r.o. 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením dohody o narovnání se společností Nemocnice Český Brod s.r.o., se 
sídlem Žižkova 282, 282 01 Český Brod, IČO: 27161838. Návrh dohody je přílohou 
originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené dohody. 
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7/2019 Prodej bytové jednotky č. 1394/6 ul. Mozartova 1394 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 1394/6 ul. Mozartova č. p. 1394 
Český Brod, která je součástí pozemku parc. č. st. 2089 k. ú.  
a obce Český Brod s podílem na společných částech nemovitosti ve výši 3580/63360 
předem určenému zájemci, nájemci L. K. za cenu 126.300 Kč. 
  
 
II. pověřuje 
 
starostu města Český Brod pana Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené 
kupní smlouvy. 
  
 
 
8/2019 Prodej bytové jednotky č. 1394/4 ul. Mozartova 1394 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 1394/4 ul. Mozartova č. p. 1394 
Český Brod, která je součástí pozemku parc. č. st. 2089 k. ú.  
a obce Český Brod s podílem na společných částech nemovitosti ve výši 4620/63360 
předem určenému zájemci, nájemci panu J. Č. za cenu 185.760 Kč. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Český Brod pana Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené 
kupní smlouvy. 
  
 
 
9/2019 Prodej bytové jednotky č. 1394/12 ul. Mozartova 1394 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 1394/12 ul. Mozartova č. p. 1394 
Český Brod, která je součástí pozemku parc. č. st. 2089 k. ú.  
a obce Český Brod s podílem na společných částech nemovitosti ve výši 4620/63360 
předem určenému zájemci, nájemci P. N. za cenu 185.760 Kč. 
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II. pověřuje 
 
starostu města Český Brod pana Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené 
kupní smlouvy. 
  
 
 
10/2019 Prodej bytové jednotky č. 1394/9 ul. Mozartova 1394 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 1394/9 ul. Mozartova č. p. 1394 
Český Brod, která je součástí pozemku parc. č. st. 2089 k. ú. 
a obce Český Brod s podílem na společných částech nemovitosti ve výši 4620/63360 
předem určenému zájemci, nájemci Z. H. za cenu 185.760 Kč. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Český Brod pana Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené 
kupní smlouvy. 
  
 
 
11/2019 Prodej bytové jednotky č. 1394/5 ul. Mozartova 1394 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 1394/5 ul. Mozartova č. p. 1394 
Český Brod, která je součástí pozemku parc. č. st. 2089 k. ú.  
a obce Český Brod s podílem na společných částech nemovitosti ve výši 7470/63360 
předem určenému zájemci, nájemci panu J. R. za cenu 293.340 Kč. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Český Brod pana Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené 
kupní smlouvy. 
  
 
 
12/2019 Prodej bytové jednotky č. 1198/10 ul. Masarykova 1198 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 1198/10 ul. Masarykova 1198, 
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Český Brod, která stojí na pozemku parc. č. st. 1439 v k. ú. a obci Český Brod s 
podílem na společných částech domu čp. 1197, 1198 a pozemků parc. č. st.1439, 
parc. č. st. 505 a parc. č. 179/3 vše v k. ú. a obci Český Brod ve výši 732/11949  
předem určenému zájemci, nájemci  P. B. za cenu 429.600 Kč, přičemž částka 
270.000 Kč byla již uhrazena a doplatek činí 159.600 Kč. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Český Brod pana Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené 
kupní smlouvy. 
  
 
 
13/2019 Prodej bytové jednotky č. 1198/11 ul. Masarykova 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 1198/11 ul. Masarykova 1198, 
Český Brod, která stojí na pozemku parc. č. st. 1439 v k. ú. a obci Český Brod s 
podílem na společných částech domu čp. 1197, 1198 a pozemků parc. č. st.1439, 
parc. č. st. 505 a parc. č. 179/3 vše v k. ú. a obci Český Brod ve výši 813/11949  
předem určeným zájemcům, nájemcům  A. J. a J. J. za cenu 447.000 Kč, přičemž 
částka 270.000 Kč byla již uhrazena a doplatek činí 177.000 Kč. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Český Brod pana Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené 
kupní smlouvy. 
  
 
 
14/2019 Prodej bytové jednotky č. 30 v č.p. 1256 ul. Palackého 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
 
s prodejem bytové jednotky 1256/30 dle schválených Zásad pro prodej bytů v č. p. 
1256. 
  
II. ukládá 
 
radě města vyhlásit záměr na prodej volné bytové jednotky č. 1256/30 v ul. 
Palackého č. p. 1256 včetně spoluvlastnických podílů 2683/173205 na společných 
částech budovy č. p. 1256, na pozemku č. parc. st. 1580 a pozemku č. parc. st. 1580 
o výměře 279 m2 vše v obci a k. ú. Český Brod za minimální cenu 1.000.000 Kč.  
 
 



  6   

 Usnesení zastupitelstva města ze dne 23.01.2019 

15/2019 Pravidla privatizace č. 7 BD Kounická  
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
 
s pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví Města Český Brod a Bytového 
družstva Kounická - Pravidla privatizace č. 7.    
  
II. pověřuje 
 
starostu města Český Brod pana Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených 
pravidel privatizace č. 7. 
  
 
 
16/2019 Naplňování strategického plánu města prostřednictvím akčního 
plánování 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. bere na vědomí 
 
vyhodnocení akčního plánu na období 2018-2019. 
  
II. schvaluje 
 
návrh akčního plánu na období 2019-2020, který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
  
 
 
17/2019 Žádosti o zařazení do akcí města Český Brod na rok 2019 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
 
 s finanční podporou pro rok 2019 z Fondu sportu, kultury a volného času 
následujících městských akcí, případně realizovaných ve spolupráci s neziskovými 
organizacemi, dle níže uvedeného přehledu v celkové částce 678.500 Kč: 
 
Název akce     
   Název občanského sdružení               IČO               Finanční příspěvek 2019 
Skupin. výměna žáků gymn. Český Brod (Německo)              
  Společnost přátel gymnázia Český Brod, z.s. 44678754                   20.000 Kč 
Výměnný pobyt studentů  (Francie)                                                  
  Společnost přátel gymnázia Český Brod, z.s. 44678754                   17.500 Kč 
Oslavy 100. výročí založení Gymnázia Český Brod              
  Společnost přátel gymnázia Český Brod, z.s. 44678754                   53.000 Kč 
Město v pohybu - III. ročník                                                              
  TJ Slavoj Český Brod z.s.                          00663191                 105.000 Kč 
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Bitva u Lipan 2019                                                                          
  Guardia Broda Bohemicalis, z.s.                         28552474                    60.000 Kč 
Podlipanské hudební slavnosti 2019                                      
  VOX Bohemicalis, z.s.                                     61882364                   130.000 Kč 
Brod 1995, VI. ročník                                                                          
  SKYBRAND s.r.o.                                     24831140                     82.000 Kč 
Klasika Viva Český Brod 2019                                                  
  Roman Janků Management s.r.o.             03639941                     30.000 Kč 
Čertování                                                                                      
  Město Český Brod                                                                         30.000 Kč 
Letní kino                                                                                      
   Město Český Brod                                                                         30.000 Kč 
Adventní akce (vánoční strom, průvod světýlek)                          
  Město Český Brod                                                                        121.000 Kč 

 
  
 
 
18/2019 Program podpory aktivit v sociální oblasti  
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
 
Program podpory aktivit v sociální oblasti a související formuláře pro žadatele o 
dotace.  
  
 
 
19/2019 Programy podpory sportu, kultury a volného času - aktualizace 
dokumentů pro rok 2019 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
 
úpravy Programů podpory sportu, kultury a volného času a souvisejících příloh, které 
jsou nedílnou součástí usnesení. 
  
 
 
20/2019 Sportovní areál při ZŠ Tyršova, čp. 760 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
 
s přípravou realizace akce Sportovní areál při ZŠ Tyršova v Českém Brodě, čp. 760.  
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21/2019 Souhlas s přípravou investiční akce Přístavba ZŠ Žitomířská 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
 
s přípravou investiční akce Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská čp. 885.  
  
 
 
22/2019 Informace o postupu přípravy nové MŠ Kollárova 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
 
s přípravou investiční akce nová MŠ Kollárova. 
  
 
 
23/2019 Ověřovací studie překonání silnice I/12 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. bere na vědomí 
 
ověřovací studii realizovatelnosti lávky a přechodu přes silnici I/12, zpracovanou 
společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. v prosinci 2018. Studie je 
přílohou tohoto materiálu. 
  
II. schvaluje 
 
realizaci této akce dle navržených etap 1 a 2. 
  
 
 
24/2019 Činnost kontrolního výboru 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
 
plán činnosti kontrolního výboru města Český Brod ve znění, jak je uveden v 
originále zápisu z jednání kontrolního výboru ze dne 19.12.2018. 
  
II. doporučuje 
 
vedení města, resp. tajemníkovi úřadu zajistit včasné zveřejňování právních předpisů 
na webu města v sekci "Vyhlášky a nařízení" včetně zachování již neplatných 
vyhlášek a nařízení v archivu této sekce. 
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 25/2019 Narovnání vlastnických vztahů v ulici Žitomířská x Komenského 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
 
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí darovací, týkající se převodu pozemku p.č. 
919/2 o výměře 781 m2 v obci a k. ú. Český Brod a místní komunikace ulice 
Komenského o délce 0,900 km, komunikace leží na části tohoto pozemku, z 
vlastnictví budoucího dárce Města Český Brod do vlastnictví budoucího 
obdarovaného Středočeský kraj, IČO: 70891095, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 
zast. MVDr. Josefem Řihákem, radním Středočeského kraje. 
  
 
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí darovací, týkající se převodu části 
pozemku p. č. 917/18, část o výměře cca 1750 m2 v obci a k. ú. Český Brod a silnice 
II/245, část ulice Žitomířská od km 21,400 - 21,560 km, v délce 0,160 km, uvedený 
úsek silnice leží na části tohoto pozemku, z vlastnictví budoucího dárce Středočeský 
kraj, IČO: 70891095, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zast. MVDr. Josefem Řihákem, 
radním Středočeského kraje, do vlastnictví budoucího obdarovaného Města Český 
Brod. 
  
II. pověřuje 
 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených Smluv 
o smlouvách budoucích darovacích. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jakub Nekolný   Tomáš Klinecký 

starosta města místostarosta města 
 


