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 Usnesení zastupitelstva města ze dne  22.01.2020 

Město Český Brod 
Zastupitelstvo města 

Souhrn (anonymizovaný) 
 

z 9. řádného jednání zastupitelstva města, které se konalo ve středu 22.01.2020 
 od 18:00 hod v: Obřadní síň českobrodské radnice  

  
 
 
1/2020 Petice za urgentní řešení havarijního stavu MŠ Kollárova 
 
Zastupitelstvo města  
 
projednalo 
petici za urgentní řešení havarijního stavu MŠ Kollárova. 
  
 
2/2020 Schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2020 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
rozpočet města Český Brod na rok 2020 ve znění, které je přílohou návrhu usnesení. 
Rozpočtové příjmy se schvalují ve výši 270.609 tis. Kč, rozpočtové výdaje provozní 
se schvalují ve výši 163.677 tis. Kč, rozpočtové výdaje investiční se schvalují ve výši 
120.072 tis. Kč, položka financování se schvaluje ve výši 13.140 tis. Kč schodku 
rozpočtu. 
 
 
3/2020 Schválení Střednědobého rozpočtového výhledu 2021-2023 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021-2023 pro město Český Brod ve znění, 
které je přílohou návrhu usnesení. 
  
 
4/2020 Naplňování strategického plánu města prostřednictvím akčního 
plánování 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. bere na vědomí 
vyhodnocení akčního plánu na období 2019-2020. 
  
 
II. schvaluje 
návrh akčního plánu na období 2020-2021, který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.  
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5/2020 Doporučení úpravy statutu Fondu obnovy komunikací města Český 
Brod a Fondu nemocnice. 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
Dodatek č. 1 k Statutu Fondu obnovy komunikací a Dodatek č. 1 k Statutu Fondu 
nemocnice.  
  
 
 
6/2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského 
kraje 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského 
kraje dle "Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z 
rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití" se Středočeským 
krajem, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČO: 70891095.  
  
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle "Zásad pro poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a 
způsobu kontroly jejich využití" se Středočeským krajem se sídlem Zborovská 81/11. 
15021 Praha 5, IČO: 70891095. 
  
 
7/2020 Prodej části pozemku (Žitomířská - ČEZ) 
 
Zastupitelstvo města 
 
I. revokuje 
usnesení č. 93/2019 ze dne 25. 9. 2019. 
 
II. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovité věci 
týkající se části pozemku KN p.č. 996/7 o výměře cca 45 m2 v obci a k.ú. Český 
Brod, dle zákresu, z vlastnictví Města Český Brod do vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., 
IČO: 24729035, za cenu určenou znaleckým posudkem. Návrh smlouvy je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
  
III. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené Smlouvy. 
  
 
 
 



  3   

 Usnesení zastupitelstva města ze dne  22.01.2020 

8/2020 Prodej části pozemku v k.ú. Štolmíř (F.M. a F.F.M.) 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Kupní smlouvy týkající se prodeje části pozemku KN p. č. 16/1 v obci 
Český Brod a k.ú. Štolmíř, a to část oddělenou geometrickým plánem č. 912-16/2019 
ze dne 26. 9. 2019 vyhotoveným Ing. M. N. a označenou jako pozemek č. 16/5 o 
výměře 5 m2, za cenu 8.050 Kč/pozemek, do vlastnictví F.F.M. a F.M z vlastnictví 
Města Český Brod. Návrh kupní smlouvy je nedílnou součástí originálu zápisu tohoto 
usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
 
9/2020 Souhlas s realizací akce „Zateplení a instalace VZT s rekuperací - ZŠ 
Tyršova v ul. Žitomířská 760 v Českém Brodě“ v roce 2021 a uzavření smlouvy 
s vítězem VZ. 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s realizací akce "Zateplení a instalace VZT s rekuperací - ZŠ Tyršova v ul. Žitomířská 
760 v Českém Brodě" na rok 2021. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu tohoto 
usnesení. 
  
II. bere na vědomí 
vítěze veřejné zakázky "Zateplení a instalace VZT s rekuperací - ZŠ Tyršova v ul. 
Žitomířská 760 v Českém Brodě", společnost  SL HOLDING CZ s.r.o., Antala Staška 
1859/34, 140 00  Praha 4 - Krč, IČO: 28823001, nabídková cena 7.892.828,49 Kč 
bez DPH.  
  
III. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci akce "Zateplení a instalace VZT s rekuperací 
- ZŠ Tyršova v ul. Žitomířská 760 v Českém Brodě" se společností SL HOLDING CZ 
s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00  Praha 4 - Krč, IČO: 28823001.  
 
 IV. pověřuje  
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem smlouvy o dílo. 
  
 
10/2020 Souhlas s realizací projektu "Stavební úpravy přechodu pro chodce ul. 
Jana Kouly, Český Brod" 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s realizací projektu "Stavební úpravy přechodu pro chodce ul. Jana Kouly, Český 
Brod". 
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II. souhlasí 
s přijetím dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, program 
Bezpečnost, ve výši 918.000 na akci "Stavební úpravy přechodu pro chodce ul. Jana 
Kouly, Český Brod". 
  
 
11/2020 VZ Technika pro městské lesy-Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
přijetí dotace "Traktor pro hospodaření v lesích", z Programu rozvoje venkova. 
  
 
II. vyhlašuje 
veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení "Technika pro městské lesy-
Český Brod". Dokumentace veřejné zakázky je přílohou originálu zápisu tohoto 
usnesení. 
  
 
III. jmenuje 
hodnotící komisi výše uvedené veřejné zakázky ve složení: 
Členové: 
Bc. Jakub Nekolný, starosta města,  
Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí OR,  
Ing. Rostislav Vodička, vedoucí  OŽPZ,  
Ing. Šárka Jedličková, vedoucí FO, 
Ing. Jan Kopáček, správce lesa. 
 
Náhradníci:  
Ing. Aleš Kašpar, tajemník MěÚ,  
Ing. Lucie Tlamichová, projektový manažer OR,  
Lenka Farkasová, pracovník OR,  
Alena Jelínková, pracovník FO,  
Mgr. Tomáš Klinecký, místostarosta města. 
  
 
IV. pověřuje 
odbor rozvoje případnými úpravami zadávací dokumentace a zpracováním 
dodatečných informací k této veřejné zakázce.  
  
 
V. pověřuje 
Radu města Český Brod vyhodnocením vyhlášené veřejné zakázky "Technika pro 
městské lesy-Český Brod". 
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12/2020 Terénní základna pro ekologickou a polytechnickou výchovu dětí a 
mládeže Vrátkov - přijetí dotace. 
 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s realizací projektu „Terénní základna pro ekologickou a polytechnickou výchovu dětí 
a mládeže Vrátkov“. 
  
II. souhlasí 
s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, 2. výzva MAS 
Region Pošembeří, na projekt Terénní základna pro ekologickou a polytechnickou 
výchovu dětí a mládeže Vrátkov.  

 

III. schvaluje 
podání žádosti o dotaci na akci/projekt „Zajištění aktivit EVVO na terénní základně 
pro ekologickou a polytechnickou výchovu dětí a mládeže Vrátkov“ z Programu 
2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální 
vzdělávání, výchovu a osvětu a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši 
minimálně 50,01% z celkových nákladů projektu. 
  
 
13/2020 Veřejné sportoviště 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
se zpracováním studie využití pro veřejné sportoviště v prostorách nefunkčního 
koupaliště. 
  
 
 
14/2020 Koupaliště 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. bere na vědomí 
informaci o postupu při využití areálu koupaliště Na Kutilce. 
  
 
II. souhlasí 
s odstraněním staveb bazénů v areálu koupaliště a s využitím areálu koupaliště v 
souladu s územním plánem (plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní 
zařízení).  
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15/2020 Zajištění provozu školního stravování - návrh variant 
 
Zastupitelstvo města 
 
I. bere na vědomí 
informaci o předložených variantách zajištění provozu školního stravování.   
  
 
II. schvaluje 
variantu č. 1 zajištění provozu školního stravování, tj. vznik nové příspěvkové 
organizace pro všechny stravovací prostory. 
  
 
III. pověřuje 
odbor rozvoje rozpracováním schválené varianty. 
  
 
 
16/2020 Program podpory aktivit v sociální oblasti 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
Program podpory aktivit v sociální oblasti a související formuláře pro žadatele o 
dotace. 
  
 
 
 
17/2020 Pravidla čerpání ze sociálního fondu 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
Pravidla čerpání ze sociálního fondu. 
  
 
 
18/2020 Pravidla poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města 
Český Brod (2020) 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
Pravidla poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Český Brod, 
jejichž znění je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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19/2020 Činnost kontrolního výboru 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. doporučuje 
radě města, aby vždy v zápisu i v usnesení při využití čl. 7.3 směrnice o zadávání 
zakázek malého rozsahu, tento článek uvedla a zdůvodnila. 
  
II. doporučuje 
vedení města, resp. tajemníkovi úřadu, vypracovat změnu směrnice o zadávání 
zakázek malého rozsahu, a to tak, aby přímo z čl. 7.3 vyplynula povinnost v zápisu a 
v usnesení uvádět, že bylo rozhodováno podle čl. 7.3 a toto i řádně odůvodnit.  
  
 
20/2020 Zpracování lesního hospodářského plánu pro "LHC Městské lesy 
Český Brod - 116402, na období 1.1.2021 - 31.12.2030. 
 
Zastupitelstvo města 
 
I. souhlasí  
s pořízením lesního hospodářského plánu pro "LHC Městské lesy Český Brod - 
116402, na období 1.1.2021 - 31.12.2030". 
 
II. schvaluje 
výběr zhotovitele lesního hospodářského plánu LHC Městské lesy Český Brod - 
116402,  na období 1.1.2021 - 31.12.2030, a to firmu Lesprojekt Stará Boleslav 
s.r.o., Šarochova 1328, 250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČO: 
25065602. 
  
III. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování lesního hospodářského plánu LHC 
Městské lesy Český Brod - 116402,  na období 1.1.2021 - 31.12.2030, s firmou 
Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o., Šarochova 1328, 250 02 Brandýs nad Labem – 
Stará Boleslav, IČO: 25065602. 
 
IV. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem smlouvy o dílo na 
zpracování lesního hospodářského plánu LHC Městské lesy Český Brod - 116402, 
na období 1.1.2021 - 31.12.2030, s firmou Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o., 
Šarochova 1328, 250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČO: 25065602. 
  
 
21/2020 Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod 
Kostelec n. Č. l. v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností 
Český Brod, na období 1.1.2021 - 31.12.2030 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s pořízením lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Kostelec n. Č. l. v 
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rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Český Brod, na období 
1.1.2021 - 31.12.2030. 
 
II. schvaluje 
výběr zhotovitele lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Kostelec n. Č. l.  
na období 1.1.2021 - 31.12.2030, a to firmu Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o., 
Šarochova 1328, 250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČO: 25065602. 
 
III. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování lesních hospodářských osnov pro 
zařizovací obvod Kostelec n. Č. l. v rámci správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Český Brod,  na období 1.1.2021 - 31.12.2030 s firmou Lesprojekt Stará 
Boleslav s.r.o., Šarochova 1328, 250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČO: 
25065602. 
 
IV. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem smlouvy o dílo na 
zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Kostelec n. Č. l. v 
rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Český Brod,  na období 
1.1.2021 - 31.12.2030 s firmou Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o., Šarochova 1328, 
250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČO: 25065602. 
  
 
22/2020 Dohoda o poskytnutí dotace_ Singltrek v Dolánkách 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s realizací investiční akce "Singltrek v Dolánkách". 
  
II. souhlasí 
s přijetím dotace na projekt "Singltrek v Dolánkách" z Programu rozvoje venkova ČR. 
  
III. pověřuje 
finanční odbor zapracováním přijaté dotace ze Státního zemědělského fondu do 
rozpočtu města na rok 2020. 
  
IV. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem Dohody o poskytnutí 
dotace z Programu rozvoje venkova ČR na realizaci projektu " Singltrek v 
Dolánkách". 
  
 
 

 
 
 

Jakub Nekolný   Tomáš Klinecký 

starosta města místostarosta města 
 


