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 Usnesení zastupitelstva města ze dne  13.05.2020 

Město Český Brod 
Zastupitelstvo města 

Souhrn (anonymizovaný) 
 

z 11. řádného jednání zastupitelstva města, které se konalo ve středu 13.05.2020 
 od 18:00 hod v: KD Svět - velký sál.  

  
 
 
23/2020 Schválení rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu 2020 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2020 ve znění přílohy, která je součástí návrhu 
tohoto usnesení. Rozpočtové příjmy se snižují na 256.402,90 tis. Kč, 
rozpočtové výdaje provozní se snižují na 159.015,90 tis. Kč, rozpočtové výdaje investiční se 
snižují na 118.247 tis. Kč, položka financování se mění na schodek ve výši 20.860 tis. Kč. 
  
 
 
24/2020 Schválení dodatků smluv na dopravní obslužnost 2020 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
dodatky smluv č. 11 na linku 435, č. 11 na linku 426, č. 10 na linku 491, č. 10 na linku 659 a 
č. 11 na linku 660 na dopravní obslužnost na rok 2020 mezi ČSAD Polkost s.r.o., IČO: 
46351973 a městem Český Brod ve znění příloh, které jsou přílohou originálu zápisu tohoto 
usnesení. 
  
II. schvaluje 
dodatky smluv č. 14 na linku 422, č. 11 na linku 426, č. 11 na linku 491, č. 10 na linku 661 a 
č. 10 na linku 662 na dopravní obslužnost na rok 2020 mezi společností Okresní autobusová 
doprava Kolín, s. r. o., IČO: 25095251 a městem Český Brod ve znění příloh, které jsou 
přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
III. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených dodatků. 
  
 
 
25/2020 Schválení přílohy č. 1 ke zřizovací listině CVIK (Centrum vzdělávání, informací 
a kultury) 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
přílohu č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum vzdělávání, informací a 
kultury, IČO: 46390472, se sídlem náměstí Arnošta z Pardubic 1, Český Brod. Příloha č. 1 ke 
zřizovací listině je nedílnou součástí originálu zápisu tohoto usnesení. 
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26/2020 Zřizovací listina pro novou PO - Školní jídelna Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
zřizovací listinu nové příspěvkové organizace Školní jídelna Český Brod s datem vzniku 1. 6. 
2020. 
  
 
II. bere na vědomí 
předložený postup a harmonogram dílčích kroků pro založení nové příspěvkové organizace 
Školní jídelna Český Brod.   
  
 
 
27/2020 Možnost podání žádosti o dotaci z programu Regenerace sídliště, z rozpočtu 
SFRB 
 
Zastupitelstvo města  
 
bere na vědomí 
informaci o možnosti podání žádosti o dotaci z programu Regenerace sídlišť na rok 2021 na 
2. etapu projektu Regenerace sídliště Jahodiště v Českém Brodě. 
  
 
 
28/2020 Souhlas s realizací akce "Nové přechody pro chodce v ulici Žitomířská, Český 
Brod" 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s opravami stávajících přechodů pro chodce v ulici Žitomířská v Českém Brodě. 
  
II. souhlasí 
s realizací nového přechodu pro chodce u křižovatky s ulicí Bedřicha Smetany v Českém 
Brodě. 
  
 
 
29/2020 Obnova pomníku Prokopa Holého - přijetí dotace, souhlas s realizací 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s realizací 1. a 2. etapy projektu Obnova pomníku Prokopa Holého.  
  
II. souhlasí 
s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje, Fondu kultury a obnovy památek na 
projekt Obnova pomníku Prokopa Holého ve výši 275.154 Kč. 
  
III. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem smlouvy o poskytnutí dotace se 
Středočeským krajem, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11, Praha 5.  
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30/2020 Souhlas s realizací akce Oprava hřbitovní zdi, strana severní 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
s realizací akce Oprava hřbitovní zdi, strana severní s předpokládanou hodnotou 2,3 mil Kč 
včetně DPH s tím, že realizace proběhne v letech 2020 - 2022 dle důvodové zprávy. 
  
 
31/2020 Souhlas s realizací Výměna oken čp. 1, II. etapa, dotace MKČR 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s realizací projektu "Výměna oken čp. 1, II. etapa". 
  
 
II. bere na vědomí 
informaci o plánovaném postupu realizace akce Výměna oken čp. 1, II. etapa, a jejím 
spolufinancování z ministerstva kultury. 
  
 
 
32/2020 Souhlas s přijetím a rozdělením státní finanční podpory z rozpočtu MK ČR 
Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2020 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s přijetím státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020 z 
Ministerstva kultury České republiky ve výši 1.200.000 Kč.   
  
II. souhlasí 
s rozdělením výše uvedené státní finanční podpory pro akce obnovy kulturních památek 
připravovaných pro rok 2020 následovně: 
1. Kostel Nejsvětější Trojice ve výši 350.000 Kč, 
2. Sokolovna ve výši 243.000 Kč, 
3. budova č. p. 1 ve výši 607.000 Kč. 
  
III. souhlasí 
se spolufinancováním poskytnuté dotace z rozpočtu města Český Brod v minimální výši 
980.540 Kč, a to: 
1. Kostel Nejsvětější Trojice ve výši 70.000 Kč, 
2. Sokolovna ve výši 48.600 Kč, 
3. budova č. p. 1 ve výši 861.940 Kč.  
  
 
 
33/2020 Souhlas s přijetím dotace z rozpočtu SFDI a s realizací akce "Český Brod, ul. 
Zborovská - Rekonstrukce chodníku - východní strana" 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s realizací projektu "Český Brod, ul. Zborovská - Rekonstrukce chodníku - východní strana". 
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II. souhlasí 
s přijetím dotace z rozpočtu SFDI na projekt "Český Brod, ul. Zborovská - Rekonstrukce 
chodníku - východní strana" ve výši 1.856.468 Kč. 
  
 
 
34/2020 Dotace na VH  investice, Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu, 
Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s realizací akce Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města 
Český Brod v letech 2020 - 2023 dle podmínek dotace. 
  
II. souhlasí 
s realizací akce Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu v letech 2020 - 2023 dle 
podmínek poskytnuté dotace. 
  
III. bere na vědomí 
informaci o průběhu žádostí o dotace a poskytnutí dotací na projekty "Nový vodojem a 
rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod" a "Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich 
napojení na veřejný vodovod města Český Brod".     
  
 
 
35/2020 OC Pila - Smlouva o bezúplatném převodu technické infrastruktury - 
Vodovodní a kanalizační řady 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu veřejné technické infrastruktury - Vodovodní a 
kanalizační řady z vlastnictví OC PILA, s.r.o., se sídlem Jana Kouly 445, Český Brod, IČO: 
03660478, do vlastnictví města Český Brod, IČO: 00235334. Návrh smlouvy je nedílnou 
součástí originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy.   
  
 
 
36/2020 Smlouva o bezúplatném převodu technické infrastruktury - prodloužení 
vodovodního řadu pro parc.č. 703/4, st. 128/2 a st. 124 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu veřejné technické infrastruktury - prodloužení 
vodovodního řadu pro parc.č. 703/4, st. 128/2 a st. 124 z vlastnictví V. N., Český Brod, Bc. P. 
H., Český Brod a ABL Brožka Leoše, s.r.o., se sídlem Chocenice 7, 280 02 Břežany I, IČO: 
27162494, do vlastnictví Města Český Brod, IČO: 00235334. Návrh smlouvy je nedílnou 
součástí originálu zápisu tohoto usnesení. 
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II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
 
 
37/2020 Bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Český Brod (KSUS - Jana Kouly) 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
se záměrem bezúplatného převodu části pozemku KN p.č. 2014 odděleného geometrickým 
plánem č. 2082-127/2017 ze dne 10. 1. 2018, vyhotoveného Ing. M. K., a označeného jako 
pozemek č. 2014/2 o výměře 155 m2 v k.ú. Český Brod, z vlastnictví Města Český Brod do 
vlastnictví Středočeského kraje, IČO: 70891095, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - 
Smíchov, právo s hospodařením Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, IČO: 00066001, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov. 
  
 
 
38/2020 Odkup pozemku v k.ú. Český Brod (Sady Tuchoraz) 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Kupní smlouvy týkající se odkoupení pozemku KN p.č. 866/7, ostatní plocha, o 
výměře 82 m2, v k. ú. Český Brod, do vlastnictví Města Český Brod z vlastnictví společnosti 
Sady Tuchoraz, spol. s r.o., se sídlem Tuchoraz 42, 282 01 Český Brod, IČO: 475238155, za 
cenu dle znaleckého posudku 31.000 Kč. Návrh smlouvy je nedílnou součástí originálu 
zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
 
 
39/2020 Narovnání vlastnických vztahů v ulici Žitomířská x Komenského 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
se záměrem přijetí daru části pozemku KN p.č. 917/18, a to části oddělené geometrickým 
plánem č. 2233-226/2019 ze dne 7. 11. 2019 vyhotoveným Ing. M. H., a označené jako 
pozemek p. č. 917/21 o výměře 1.393 m2, v obci a k.ú. Český Brod a silnice II/245, část ulice 
Žitomířská, z vlastnictví Středočeského kraje, IČO: 70891095, Zborovská 11, 150 21 Praha 
5, do vlastnictví Města Český Brod. 
  
 
40/2020 Prodej části pozemku (J. R. a M. R.) 
 
Zastupitelstvo města  
 
zamítá 
žádost manželů J. R. a M. R. o odkoupení části pozemku KN p.č. st. 353/1 v obci a k.ú. 
Český Brod z vlastnictví města Český Brod. 
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41/2020 Prodej pozemku v k.ú. Doubravčice (M.V.) 
 
Zastupitelstvo města  
 
zamítá 
žádost pana M.V. o odkup pozemku KN p.č. 179/3 lesní pozemek o výměře 18 m2 v obci a 
k.ú. Doubravčice, z vlastnictví města Český Brod do vlastnictví pana M. V. 
  
 
 
42/2020 Prodej bytové jednotky č. 1392/1 v ul. Kounická 1392, Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy na prodej podílu ve výši 51/100 bytové jednotky č. 1392/1 ul. 
Kounická č.p. 1392 Český Brod za cenu 217.566 Kč dle schválených pravidel privatizace č. 7 
předem určenému zájemci, nájemci N.Z. Jednotka č. 1392/1 - byt - vymezený podle 
občanského zákoníku v pozemku p. č. st. 2087 – zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je 
budova č.p. 1392 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 487/7480 na společných částech 
nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Návrh smlouvy je nedílnou součástí originálu 
zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
  
 
 
 
43/2020 Prodej bytové jednotky č. 1392/2 a nebytové jednotky č.1392/15 v ul. Kounická 
1392, Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy na prodej podílu ve výši 51/100 bytové jednotky č. 1392/2 ul. 
Kounická č.p. 1392 Český Brod za cenu 334.152 Kč a podílu ve výši 51/100 nebytového 
prostoru - jednotky č. 1392/15 ul. Kounická č.p. 1392 Český Brod za cenu 17.585 Kč dle 
schválených pravidel privatizace č. 7 předem určenému zájemci, nájemci M.U. Jednotka č. 
1392/2 - byt - vymezený podle občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2087 – zast. pl. a 
nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1392 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 781/7480 
na společných částech nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Jednotka č. 1392/15 – 
nebytový prostor - vymezený podle občanského zákoníku v pozemku parc. č.  st. 2087 – 
zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je Budova č.p. 1392 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 
234/7480 na společných částech nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Návrh smlouvy je 
nedílnou součástí originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
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44/2020 Prodej bytové jednotky č. 1392/3 v ul. Kounická 1392, Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy na prodej podílu ve výši 51/100 bytové jednotky č. 1392/3 ul. 
Kounická č.p. 1392 Český Brod za cenu 148.379 Kč dle schválených pravidel privatizace č. 7 
předem určenému zájemci, nájemci B.P. Jednotka č. 1392/3 - byt - vymezený podle 
občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2087 – zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova 
č.p. 1392 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 346/7480 na společných částech 
nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Návrh smlouvy je nedílnou součástí originálu 
zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
  
 
 
 
45/2020 Prodej bytové jednotky č. 1392/5 a nebytové jednotky č.1392/16 v ul. Kounická 
1392, Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy na prodej podílu ve výši 51/100 bytové jednotky č. 1392/5 ul. 
Kounická č.p. 1392 Český Brod za cenu 338.354 Kč a podílu ve výši 51/100 nebytového 
prostoru - jednotky č. 1392/16 ul. Kounická č.p. 1392 Český Brod za cenu 16.983 Kč dle 
schválených pravidel privatizace č. 7 předem určenému zájemci, nájemci H.R. Jednotka č. 
1392/5 - byt - vymezený podle občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2087 – zast. pl. a 
nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1392 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 773/7480 
na společných částech nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Jednotka č. 1392/16 – 
nebytový prostor - vymezený podle občanského zákoníku v pozemku parc. č.  st. 2087 – 
zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je Budova č.p. 1392 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 
226/7480 na společných částech nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Návrh smlouvy je 
nedílnou součástí originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
  
 
 
46/2020 Prodej bytové jednotky č. 1392/6 v ul. Kounická 1392, Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy na prodej podílu ve výši 51/100 bytové jednotky č. 1392/6 ul. 
Kounická č.p. 1392 Český Brod za cenu 149.073 Kč dle schválených pravidel privatizace č. 7 
předem určenému zájemci, nájemci A.Š. a M.Š. Jednotka č. 1392/6 - byt - vymezený podle 
občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2087 – zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova 
č.p. 1392 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 364/7480 na společných částech 
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nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Návrh smlouvy je nedílnou součástí originálu 
zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
  
 
 
47/2020 Prodej bytové jednotky č. 1392/7 v ul. Kounická 1392, Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy na prodej podílu ve výši 51/100 bytové jednotky č. 1392/7 ul. 
Kounická č.p. 1392 Český Brod za cenu 149.073 Kč dle schválených pravidel privatizace č. 7 
předem určenému zájemci, nájemci V.H. Jednotka č. 1392/7 - byt - vymezený podle 
občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2087 – zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova 
č.p. 1392 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 350/7480 na společných částech 
nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Návrh smlouvy je nedílnou součástí originálu 
zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje: 
 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
  
 
 
48/2020 Prodej bytové jednotky č. 1392/8 a nebytové jednotky č.1392/13 v ul. Kounická 
1392, Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy na prodej podílu ve výši 51/100 bytové jednotky č. 1392/8 ul. 
Kounická č.p. 1392 Český Brod za cenu 346.331 Kč a podílu ve výši 51/100 nebytového 
prostoru - jednotky č. 1392/13 ul. Kounická č.p. 1392 Český Brod za cenu 17.207 Kč dle 
schválených pravidel privatizace č. 7 předem určenému zájemci, nájemci P.C. Jednotka č. 
1392/8 - byt - vymezený podle občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2087 – zast. pl. a 
nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1392 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 797/7480 
na společných částech nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Jednotka č. 1392/13 – 
nebytový prostor - vymezený podle občanského zákoníku v pozemku parc. č.  st. 2087 – 
zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je Budova č.p. 1392 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 
229/7480 na společných částech nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Návrh smlouvy je 
nedílnou součástí originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
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49/2020 Prodej bytové jednotky č. 1392/9 v ul. Kounická 1392, Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. doporučuje 
s uzavřením kupní smlouvy na prodej podílu ve výši 51/100 bytové jednotky č. 1392/9 ul. 
Kounická č.p. 1392 Český Brod za cenu 220.157 Kč dle schválených pravidel privatizace č. 7 
předem určenému zájemci, nájemci P.B. Jednotka č. 1392/9 - byt - vymezený podle 
občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2087 – zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova 
č.p. 1392 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 489/7480 na společných částech 
nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Návrh smlouvy je nedílnou součástí originálu 
zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
  
 
 
50/2020 Prodej bytové jednotky č. 1392/10 v ul. Kounická 1392, Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy na prodej podílu ve výši 51/100 bytové jednotky č. 1392/10 ul. 
Kounická č.p. 1392 Český Brod za cenu 145.319 Kč dle schválených pravidel privatizace č. 7 
předem určenému zájemci, nájemci K.F. Jednotka č. 1392/10 - byt - vymezený podle 
občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2087 – zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova 
č.p. 1392 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 361/7480 na společných částech 
nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod.  Návrh smlouvy je nedílnou součástí originálu 
zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
  
 
 
51/2020 Prodej bytové jednotky č. 1392/12 v ul. Kounická 1392, Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy na prodej podílu ve výši 51/100 bytové jednotky č. 1392/12 ul. 
Kounická č.p. 1392 Český Brod za cenu 220.453 Kč dle schválených pravidel privatizace č. 7 
předem určenému zájemci, nájemci R.A. Jednotka č. 1392/12 - byt - vymezený podle 
občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2087 – zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova 
č.p. 1392 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 500/7480 na společných částech 
nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Návrh smlouvy je nedílnou součástí originálu 
zápisu tohoto usnesení. 
  
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
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52/2020 Prodej bytové jednotky č. 1393/13 v ul. Kounická 1393, Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy na prodej podílu ve výši 51/100 bytové jednotky č. 1393/13 ul. 
Kounická č.p. 1393 Český Brod za cenu 222.258 Kč dle schválených pravidel privatizace č. 7 
předem určenému zájemci nájemci R.N. Jednotka č. 1393/13 - byt - vymezený podle 
občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2088 – zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova 
č.p. 1393 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 487/7489 na společných částech 
nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Návrh smlouvy je nedílnou součástí originálu 
zápisu tohoto usnesení. 
 
II. pověřuje  
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
  
 
 
53/2020 Prodej bytové jednotky č. 1393/14 a nebytové jednotky č.1393/26 v ul. 
Kounická 1393, Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy na prodej podílu ve výši 51/100 bytové jednotky č. 1393/14 ul. 
Kounická č.p. 1393 Český Brod za cenu 336.784 Kč a  podílu ve výši 51/100 nebytového 
prostoru - jednotky č. 1393/26 ul. Kounická č.p. 1393 Český Brod za cenu 17.289 Kč dle 
schválených pravidel privatizace č. 7 předem určenému zájemci nájemci J.C. Jednotka č. 
1393/14 - byt - vymezený podle občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2088 – zast. pl. a 
nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1393 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 772/7489 
na společných částech nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Jednotka č. 1393/26 – 
nebytový prostor - vymezený podle občanského zákoníku v pozemku parc. č.  st. 2088 – 
zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je Budova č.p. 1393 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 
230/7489 na společných částech nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Návrh smlouvy je 
nedílnou součástí originálu zápisu tohoto usnesení. 
 
  
II. pověřuje  
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
  
 
 
54/2020 Prodej bytové jednotky č. 1393/15 a nebytové jednotky č.1393/28 v ul. 
Kounická 1393, Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy na prodej podílu ve výši 51/100 bytové jednotky č. 1393/15 ul. 
Kounická č.p. 1393, Český Brod, za cenu 146.737 Kč a  podílu ve výši 51/100 nebytového 
prostoru - jednotky č. 1393/28 ul. Kounická, č.p. 1393, Český Brod, za cenu 17.360 Kč dle 
schválených pravidel privatizace č. 7 předem určenému zájemci nájemci T. K. Jednotka č. 
1393/15 - byt - vymezená podle občanského zákoníku v pozemku p. č. st. 2088 – zast. pl. a 
nádvoří, jehož součástí je budova čp. 1393 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 355/7489 
na společných částech nemovitosti, vše v k.ú. a obci Český Brod. Jednotka č. 1393/28 – 
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nebytový prostor - vymezený podle občanského zákoníku v pozemku parc. č.  st. 2088 – 
zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je Budova č.p. 1393 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 
231/7489 na společných částech nemovitosti, vše v k.ú. a obci Český Brod. Návrh smlouvy 
je nedílnou součástí originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje  
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
  
 
 
55/2020 Prodej bytové jednotky č. 1393/16 v ul. Kounická 1393, Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy podílu ve výši 51/100 na prodej bytové jednotky č. 1393/16 ul. 
Kounická č.p. 1393 Český Brod za cenu 214.394 Kč dle schválených pravidel privatizace č. 7 
předem určenému zájemci nájemci M.Ž. Jednotka č. 1393/16 - byt - vymezený podle 
občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2088 – zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova 
č.p. 1393 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 481/7489 na společných částech 
nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Návrh smlouvy je nedílnou součástí originálu 
zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
  
 
 
56/2020 Prodej bytové jednotky č. 1393/17 v ul. Kounická 1393, Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy na prodej podílu ve výši 51/100 bytové jednotky  č. 1393/17 ul. 
Kounická č.p. 1393 Český Brod za cenu 329.154 Kč dle schválených pravidel privatizace č. 7 
předem určenému zájemci nájemci P.K. Jednotka č. 1393/17 - byt - vymezený podle 
občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2088 – zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova 
č.p. 1393 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 771/7489 na společných částech 
nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Návrh smlouvy je nedílnou součástí originálu 
zápisu tohoto usnesení. 
 
  
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
  
 
 
57/2020 Prodej bytové jednotky č. 1393/18 v ul. Kounická 1393, Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy podílu ve výši 51/100 na prodej bytové jednotky č. 1393/18 ul. 
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Kounická č.p. 1393 Český Brod za cenu 144.779 Kč dle schválených pravidel privatizace č. 7 
předem určenému zájemci nájemci B.U. Jednotka č. 1393/18 - byt - vymezený podle 
občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2088 – zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova 
č.p. 1393 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 356/7489 na společných částech 
nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod.  Návrh smlouvy je nedílnou součástí originálu 
zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
  
 
 
58/2020 Prodej bytové jednotky č. 1393/19 v ul. Kounická 1393, Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy na prodej podílu ve výši 51/100 bytové jednotky č. 1393/19 ul. 
Kounická č.p. 1393 Český Brod za cenu 233.417 Kč dle schválených pravidel privatizace č. 7 
předem určenému zájemci nájemci J.C. Jednotka č. 1393/19 - byt - vymezený podle 
občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2088 – zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova 
č.p. 1393 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 529/7489 na společných částech 
nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod.  Návrh smlouvy je nedílnou součástí originálu 
zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
  
 
 
 
59/2020 Prodej bytové jednotky č. 1393/21 v ul. Kounická 1393, Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy na prodej podílu ve výši 51/100 bytové jednotky č. 1393/21 ul. 
Kounická č.p. 1393 Český Brod za cenu 218.912 Kč dle schválených pravidel privatizace č. 7 
předem určenému zájemci nájemci R.D. Jednotka č. 1393/21 - byt - vymezený podle 
občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2088 – zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova 
č.p. 1393 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 487/7489 na společných částech 
nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Návrh smlouvy je nedílnou součástí originálu 
zápisu tohoto usnesení. 
 
  
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
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60/2020 Prodej bytové jednotky č. 1393/22 v ul. Kounická 1393, Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy na prodej podílu ve výši 51/100 bytové jednotky č. 1393/22 ul. 
Kounická č.p. 1393 Český Brod za cenu 149.002 Kč dle schválených pravidel privatizace č. 7 
předem určenému zájemci nájemci V.N. Jednotka č. 1393/22 - byt - vymezený podle 
občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2088 – zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova 
č.p. 1393 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 367/7489 na společných částech 
nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Návrh smlouvy je nedílnou součástí originálu 
zápisu tohoto usnesení. 
 
  
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
  
 
 
61/2020 Prodej bytové jednotky č. 1393/23 a nebytové jednotky č.1393/25 v ul. 
Kounická 1393, Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy na prodej podílu ve výši 51/100 bytové jednotky č. 1393/23 ul. 
Kounická č.p. 1393 Český Brod za cenu 354.011 Kč a podílu ve výši 51/100 nebytového 
prostoru - jednotky č. 1393/25 ul. Kounická č.p. 1393 Český Brod za cenu 17.289 Kč dle 
schválených pravidel privatizace č. 7 předem určenému zájemci nájemci V.B. Jednotka č. 
1393/23 - byt - vymezený podle občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2088 – zast. pl. a 
nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1393 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 808/7489 
na společných částech nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Jednotka č. 1393/25 – 
nebytový prostor - vymezený podle občanského zákoníku v pozemku parc. č.  st. 2088 – 
zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je Budova č.p. 1393 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 
230/7489 na společných částech nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Návrh smlouvy je 
nedílnou součástí originálu zápisu tohoto usnesení. 
 
  
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
  
 
 
62/2020 Prodej bytové jednotky č. 1393/24 a nebytové jednotky č.1393/27 v ul. 
Kounická 1393, Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy na prodej podílu ve výši 51/100 bytové jednotky č. 1393/24 ul. 
Kounická č.p. 1393 Český Brod za cenu 218.821 Kč a podílu ve výši 51/100 nebytového 
prostoru - jednotky č. 1393/27 ul. Kounická č.p. 1393 Český Brod za cenu 17.442 Kč dle 
schválených pravidel privatizace č. 7 předem určenému zájemci nájemci M.L. Jednotka č. 
1393/24 - byt - vymezený podle občanského zákoníku v pozemku p.č. st. 2088 – zast. pl. a 
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nádvoří, jehož součástí je budova čp. 1393 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 498/7489 
na společných částech nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Jednotka č. 1393/27 – 
nebytový prostor - vymezený podle občanského zákoníku v pozemku parc. č.  st. 2088 – 
zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je Budova č.p. 1393 – bytový dům, spolu s podílem ve výši 
232/7489 na společných částech nemovitosti vše v k.ú. a obci Český Brod. Návrh smlouvy je 
nedílnou součástí originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
  
 
 
63/2020 Finanční podpora projektu SK Český Brod: „Rekonstrukce hlavního 
fotbalového hřiště na Kutilce“. 
 
Zastupitelstvo města  
 
 
souhlasí 
s poskytnutím synergie finanční prostředků, v souladu s požadavkem VÝZVY k doložení 
dalších podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu 
ČR na rok 2020, na investiční akci "Rekonstrukce hlavního fotbalového hřiště Na Kutilce", 
zapsanému spolku SK Český Brod, z.s., IČO: 61883824, z rozpočtu města - investiční akce, 
ve výši 1 075 763  Kč.  
  
 
 
64/2020 Dodatek č. 1 k Programům podpory sportu, kultury a volného času - 
nevyhlášení výzvy k podávání žádostí v Programu č. 3 pro rok 2020 
 
Zastupitelstvo města  
 
 
I. rozhoduje 
o nevyhlášení výzvy v Programu č. 3, Podpora investičních a neinvestičních akcí NNO v roce 
2020 z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod.  
  
 
II. schvaluje 
Dodatek č. 1 k Programům podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a 
volného času města Český Brod, který je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
III. rozhoduje 
o rozdělení finančních prostředků v Programu č. 2, Podpora tradičních akcí města, 
vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města v 
částce nejvýše 328 000 Kč pro rok 2020.  
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65/2020 Přidělení finančních prostředků z Programů podpory sportu, kultury a volného 
času - Program č. 2 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
poskytnutí dotace z Programu č. 2:  
Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi, mládeží a 
seniory, reprezentace města ve výši 328.000 Kč dle následujícího seznamu: 
 
Žadatel:                                                    IČO:             Dotace v Kč 
Corridoor z.s.                                                                                     27013251            10.000 
Českobrodský spolek šachovní                                                         03925471              9.000 
Guardia Broda Bohemicalis z.s                                                         28552474              8.000 
Junák - český skaut, středisko Ing. Ládi Nováka Český Brod, z.s.   61882241            13.000 
Junák - český skaut, středisko Psohlavci Český Brod, z.s.               61882186            10.000 
Klub českých turistů, odbor Český Brod                                            72072750            22.000 
Římskokatolická farnost Český Brod                                                 48664006            11.000 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Český Brod                             61884979              7.000 
S. R.                                                                                                                                 5.000 
Společnost přátel gymnázia Český brod, z.s.                                    44678754            23.000 
Spolek přátel obce Liblice                                                                  03875482            13.000 
Srdcovky z.s.                                                                                      07156693              6.000 
TJ Liblice z.s.                                                                                      14800764              5.000 
LECCOS z.s.                                                                00855811          13.000 
SK Český Brod z.s.                                                               61883824          25.000 
T. J. Sokol Český Brod                                                              00662402          18.000 
TJ Slavoj Český Brod z.s.                                                              00663191        130.000 
 
  
 
66/2020 Zpracování urbanistické studie areálu Kutilka 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. bere na vědomí 
informaci o dosavadním postupu v jednáních a varianty týkající se využití areálu koupaliště. 
  
 
II. rozhoduje 
o zpracování urbanistické studie využití pro celý areál Kutilka - na pozemcích TJ Slavoj, na 
pozemcích města, na pozemcích soukromých vlastníků pro potřeby budoucí cyklostezky. 
  
 
III. jmenuje 
pracovní skupinu pro zadání studie o využití areálu Kutilka ve složení: 
Bc. Jakub Nekolný,  
Ing. Filip Ulík,  
Ing. Milan Majer, 
Mgr. Pavel Janík, 
Ing. Lucie Baslová,  
Martina Jelínková, 
Mgr. Hana Dočkalová, 
Ing. Miroslav Kruliš, 
RNDr. Luboš Holý, 
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Ing. Jaroslav Sýkora, 
Martin Vlasák. 
Jednání skupiny se uskuteční za přítomnosti právníka města. 
Komise též stanoví obsah smluv partnerských či o spolupráci pro další postup. 
  
 
67/2020 Žádost o schválení územního souhlasu pro Region Pošembeří o. p. s. na 
období 2021 - 2027 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
zařazení území města Český Brod do územní působnosti Region Pošembeří o. p. s. na 
programové období 2021 - 2027. 
  
 
68/2020 Nové pojmenování ulice v Českém Brodě Nad Malechovem 
 
Zastupitelstvo města  
 
rozhoduje 
o pojmenování ulice na pozemku p. č. 631/9 v obci a k. ú. Český Brod názvem Nad 
Malechovem. 
  
 
69/2020 Akce města Český Brod na rok 2020 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
v roce 2020 akce z rozpočtu města v celkové částce 180.000 Kč, a to: 
Oslavy 150. výročí založení TJ Sokol Český Brod, Tělocvičná jednota Sokol Český Brod, 
IČO: 00662402, částka 50.000 Kč,  
Adventní akce (vánoční strom, průvod světýlek), Město Český Brod, IČO: 00235334, částka 
130.000 Kč. 
 
 
70/2020 Plán činnosti finančního výboru 2020 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
plán činnosti finančního výboru města Český Brod na rok 2020, který je nedílnou součástí 
originálu zápisu tohoto usnesení.  
  
 
 
 

 
 
 
 

Jakub Nekolný   Tomáš Klinecký 

starosta města místostarosta města 
 


