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Město Český Brod 
Zápis (anonymizovaný) 

9. řádné jednání zastupitelstva města,  
konané dne 22. ledna 2020 v 18:00 hod. 

v místě: Obřadní síň 
 
Přítomni: Hájek Václav, Mgr. Havlíček Jiří, Bc. Stuchl Jiří, Ing. Hovorková Lucie, Charvát 
Tomáš, Mgr. Janík Pavel, Mgr. Klinecký Tomáš, Ing. Kokeš Jaroslav, Mgr. Kratochvílová 
Jana, MUDr. Ing. Sýkora Jan, Ing. Majer Milan, Bc. Nekolný Jakub, Mgr. Slavík Jiří, Ing. 
Sýkora Jaroslav, Ing. Ulík Filip, Vlasák Martin, Ing. Baslová Lucie, Bc. Málek Metoděj  
 
Omluveni: PhDr. Mrvík Vladimír Jakub Ph.D., MVDr. Talacko Jaroslav, Korec Václav 
 
Přítomni přizvaní: Ing. Kašpar - tajemník MěÚ, JUDr. Marková Jana – právnička města 
 
Předsedající: Jakub Nekolný 
 
Zapsal: Petronela Matějková 
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 1/2020 - 22/2020 
 
Volební komise:   
 
Návrhová komise: Mgr. Kratochvílová Jana, Bc. Stuchl Jiří 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Baslová Lucie, Ing. Hovorková Lucie 
 
Pan starosta Bc. Nekolný zahájil (18:06 hod.) 9. řádné jednání ZM, přivítal členy ZM a 
konstatoval, že je přítomno 18 členů zastupitelstva (dle presenční listiny), což je nadpoloviční 
většina a zasedání je usnášeníschopné. 
 
Bc. Nekolný seznámil přítomné s programem dnešního jednání a navrhl menší změny v 
programu, a to: předsunutí bodu „Petice za urgentní řešení havarijního stavu MŠ Kollárova“ 
na začátek programu, vzhledem k tomu, že mezi přítomnými v publiku jsou i zástupci 
petičního výboru s malými dětmi.  
Dále bod Ing. Baslové „Veřejné sportoviště“ předsunout před bod „Koupaliště“, vzhledem k 
faktu, že tyto dva body se týkají jedné záležitosti, tudíž může proběhnout spojená diskuze. 
Poté uvedl, že k bodu „Terénní základna pro ekologickou a polytechnickou výchovu dětí a 
mládeže Vrátkov-přijetí dotace“ byla doplněna důvodová zpráva a jeden návrh usnesení, 
kvůli poslednímu dnu možnosti podání dotace. Proto leží na stole takto doplněný materiál k 
bodu. 
Poté se dotázal, zda má ještě někdo ze zastupitelů návrh na úpravu programu. Nikdo se 
nepřihlásil. 
 
Poté nechal o upraveném programu hlasovat. 
Schváleno: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Bc. Nekolný dal návrh na členy návrhové komise ve složení: Bc. Stuchl, Mgr. Kratochvílová 
Schváleno: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 1 – Bc. Stuchl 
 
Ověřovateli dnešního zápisu byli navrženi: Ing. Hovorková, Ing. Baslová 
Schváleno: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Zapisovatelkou dnešního zápisu byla jmenována:  P. Matějková 
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Bc. Nekolný se dotázal, zda byl ověřen zápis z 8. ZM (ověřovatelé V. Hájek a MUDr. Ing. 
Sýkora). 
V. Hájek i MUDr. Ing. Sýkora odpověděli, že zápis byl v pořádku. 
V. Hájek dodal, že zápis tentokrát nebylo jednoduché ověřit, jelikož kvůli technickému 
problému nebyl záznam ze zasedání pořízen. 
 
 
Bc. Nekolný – má ještě někdo dotazy než přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů? 
Ing. Sýkora – nikde nevidím bod „Změna územního plánu pro Liblické předměstí“? 
Bc. Nekolný – omlouvám se, ale chystáme seminář pro zastupitele kvůli akčnímu plánu, 
navíc pořád probíhají jednání na toto téma i s panem V., věcí k dořešení je víc. Bod bude 
předložen na příští jednání zastupitelstva, společně s doplněnou bytovou politikou. 
V. Hájek – pokud se na začátku schválí rozpočet, nenarazíme poté u dalších bodů? 
Bc. Nekolný – jednotlivé investiční akce se schvalují samostatně, v případě, že dojde ke 
změně, bude také předložena změna rozpočtového opatření. 
 
 
 
 
Program pro - 9. řádné jednání zastupitelstva města 
 
1. Schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2020 
2. Schválení Střednědobého rozpočtového výhledu 2021-2023 
3. Naplňování strategického plánu města prostřednictvím akčního plánování 
4. Doporučení úpravy statutu Fondu obnovy komunikací města Český Brod a Fondu 
nemocnice. 
5. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje 
6. Příslib synergie veřejných prostředků pro dotační žádost T.J.Sokol Český Brod 
7. Prodej části pozemku (Žitomířská - ČEZ) 
8. Prodej části pozemku v k.ú. Štolmíř (F.M. a F.F.M.) 
9. 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. 
10. Souhlas s realizací projektu "Stavební úpravy přechodu pro chodce ul. Jana Kouly, 
Český Brod" 
11. VZ Technika pro městské lesy-Český Brod 
12. Terénní základna pro ekologickou a polytechnickou výchovu dětí a mládeže Vrátkov - 
přijetí dotace. 
13. Koupaliště 
14. Zajištění provozu školního stravování - návrh variant 
15. Program podpory aktivit v sociální oblasti 
16. Petice za urgentní řešení havarijního stavu MŠ Kollárova 
17. Pravidla čerpání ze sociálního fondu 
18. Pravidla poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Český Brod (2020) 
19. Činnost kontrolního výboru 
20.  Informace - Zápisy z jednání finančního výboru 
21. Zpracování lesního hospodářského plánu pro "LHC Městské lesy Český Brod - 116402, 
na období 01.01.2021 - 31.12.2030. 
22. Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Kostelec n. Č. l. v rámci 
správního obvodu obce s rozšířenou působností Český Brod, na období 01.01.2021 - 
31.12.2030 
23. Dohoda o poskytnutí dotace_ Singltrek v Dolánkách 
24. Veřejné sportoviště 
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1. Petice za urgentní řešení havarijního stavu MŠ Kollárova 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dne 11.12.2019 byla doručena petice za urgentní řešení havarijního stavu budov MŠ 
Kollárova Český Brod. Zároveň je požadováno změření úniku formaldehydu v budovách 
školy. Blíže k obsahu petice viz příloha. 
Ze zákona je potřeba petici projednat a zaujmout stanovisko. Se stanoviskem k obsahu 
petice a způsobem jejího vyřízení je nezbytné následně seznámit petiční výbor. Lhůta pro 
vyřízení petice je do 30 dnů ode dne doručení. Z důvodu nezbytnosti projednání petice v 
orgánech města je možné lhůtu překročit. Petiční výbor byl starostou města informován o 
aktuálním vývoji dopisem ze dne 08.01.2020 (viz příloha). 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
doporučuje petici projednat v orgánech města a zaujmout stanovisko 
se stanoviskem a způsobem vyřízení petice by měl být panem starostou seznámen petiční 
výbor 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
 
Bc. Nekolný – petice byla dle petičního zákona zaregistrována. Úvodní slovo předám paní I. 
za petiční výbor. 
p. I. (občan) – stav budovy je již bohužel neúnosný, v interiéru je velkým problémem 
obrovský rozestup panelů, technický stav budovy je ohrožující pro děti i personál. Již v roce 
2018 se po zjišťování technického stavu, konstatovalo, že budova může spadnout. 
Bc. Nekolný – paní ředitelka Zumrová?  
Mgr. Zumrová – nyní je stav opravdu vážný a s budovou se musí něco dělat. 
Mgr. Klinecký – vedení města si plně uvědomuje žalostný stav budovy, která se v roce 1976 
stavěla na 25 let, tudíž už 20 let přesluhuje. Dnes jsem se tam byl opět podívat a stav 
budovy je opravdu kritický. V roce 2018 byla předložena architektonická soutěž, ale 
zastupitelstvo j neodhlasovalo. To samé se opakovalo po volbách, tudíž byly přípravné práce 
na projektové dokumentaci pozastavené, zastupitelstvo města další postup nenavrhlo. 
Model, jak vybrat projektanta, byl projednáván i na komisi, výsledkem bylo, že nejvyšší cena, 
neznamená nejvyšší kvalitu. Na podzim 2019 byla vyhlášena veřejná zakázka na zpracování 
projektové dokumentace MŠ Kollárova, osloveny byly 4 archit. kanceláře se zkušenostmi s 
projektováním mateřských školek, do března 2020 mají zpracovat nabídku, doufáme, že 
nabídky předloží všechny a poté komise s paní ředitelkou Zumrovou vybere vítěze. 
Zpracování projektové dokumentace by mělo vyplnit rok 2020, stavět by se mělo příští rok. 
Nejhorší je nyní pavilon do Sportovní ulice, kde se propadá podlaha, v případě potřeby 
budeme muset situaci urgentně řešit. 
Ing. Baslová – realizace 2020-22 je velmi dlouhá doba. Neměli bychom udělat náhradní 
řešení, kam děti umístit? Např. kontejnerová školka, jako mají v Úvalech? 
Bc. Nekolný – je potřeba domluvit se s paní ředitelkou. Je otevřena diskuze. 
Mgr. Zumrová – vidím to na odborné posouzení. 
Bc. Nekolný – necháme tedy znovu posoudit stav budovy. 
Ing. Sýkora – najít náhradu není jednoduché a není jisté, kolik by stálo náhradní řešení. Já 
bych byl za to, postavit novou školku. 
Bc. Nekolný – bylo projednáno několik variant a nejlépe vyšla varianta postavit novou školku 
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na stejném místě. Město nemá pozemky na školku, povolení, nic…jenom bychom se vraceli 
zpátky. 
Ing. Sýkora – při dobré vůli by šlo vše. 
Bc. Nekolný – zastupitelé se neshodli na způsobu řešení situace, tudíž půjdeme cestou 
většinové shody, abychom se někam posunuli. Hledáme varianty, kam dočasně děti umístit, 
budeme je muset rozdělit na přechodnou dobu. 
Ing. Baslová – v případě, že se znovu bude posuzovat stav budovy, vše se protáhne a 
realizace bude v roce 2023. 
Bc. Nekolný – do konce tohoto roku bude vybrán vítěz, začnou práce na projektové 
dokumentaci a v roce 2021 bude stavební povolení. 
Občan – přimlouvám se za novou budovu mateřské školy. 
Učitelka MŠ – já jsem ve školce od začátku, chce to určitě novou budovu, provizorium by 
byla konečná, všude kolem se staví nové domy, bude to chtít budovy aspoň dvě. Nicméně 
se celá situace měla řešit mnohem dřív.  
Bc. Nekolný – nová školka by se měla stavět na stejném místě za provozu, provizorium bude 
jen po nevyhnutnou dobu, nová školka by měla mít vyšší kapacitu cca 132 dětí. 
Učitelka MŠ – nová školka bude bez jídelny?  
Bc. Nekolný – jídelna bude, nebude kuchyň, jídlo se bude vozit. 
Učitelka MŠ – bohužel to není dobré řešení, dětem by se jídlo nemělo ohřívat.  
Mgr. Havlíček – tady se neplánuje, pouze se hasí problémy. Neposuzujte už havarijní stav, 
ale konejte co nejdřív. 
Mgr. Dočkalová – před 2 lety byl předložen návrh na architektonickou soutěž, zastupitelstvo 
ho neodsouhlasilo a já nedostala žádný jiný návrh, jak dál by měl v celé věci odbor rozvoje 
postupovat. 
Ing. Kokeš – já když chtěl dát syna do školky, musel jsem oddělat 50 hodin prací, již 25 let je 
jedno vedení města, tak neříkejte, že za to může zastupitelstvo. Rozhoduje koalice, my v 
opozici máme pouze 7 hlasů, které nerozhodnou. Problém MŠ Kollárova je známá už léta. 
Bc. Málek – 3x byla předložena architektonická soutěž, aby se ji povedlo protlačit, a nakonec 
utekl půl rok zbytečně. 
Mgr. Havlíček – architektonickou soutěž jsme zrušili před 2 lety, protože byla drahá. Proč 
nešlo situaci řešit standardní cestou?  
Mgr. Zumrová – myslím, že se celá situace měla řešit před 15 lety, prosím, abyste ji řešili vy 
teď, aby se nic nestalo a nevraceli se do minulosti. 
Mgr. Klinecký – standard je vybírat dodavatele dle nejnižší ceny, což není zejména v tomto 
případě nejšťastnější řešení. Nicméně cestu jsme našli, tak teď pojďme k výsledku. 
Bc. Nekolný – je otevřena diskuze, pokud se již nikdo nehlásí, diskuzi končím a nechám 
hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
s c h v á l e n o (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
                                                                                                 Usnesení č. 1/2020 
Zastupitelstvo města 
 
I.      projednalo 
 
   petici za urgentní řešení havarijního stavu MŠ Kollárova. 
  
 
 
2. Schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2020 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě dostupných informací a projednání s řediteli příspěvkových organizací a vedením 
města je předložen návrh rozpočtu města Český Brod na rok 2020. 
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2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
Bc. Nekolný – předám úvodní slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková – všechny kompletní informace jsou detailně popsané v důvodové zprávě a v 
komentáři. Rozpočet města je dlouhodobě vyrovnaný, ten celostátní se zpomaluje. Proti 
předchozím letem je celkové navýšení investičních výdajů obrovské, například v roce 2017 
to bylo 29 mil., 2018-19 32 mil. a letos 62 mil. vlastních prostředků. 
Bc. Nekolný – nyní předám slovo předsedovi finančního výboru. 
Ing. Ulík – finanční výbor se sešel v pondělí v 5členné sestavě, rozpočet byl projednán, 
doporučen ke schválení, nicméně k usnesení výbor nedospěl. Důležitá připomínka se týká 
kontokorentu, kdy by se mělo využívat spíš výhodnějších prostředků od banky, než je 
zmíněný nevýhodný kontokorent. 
Bc. Nekolný – rada města rozpočet projednala a doporučuje schválit. 
Ing. Sýkora - v komentáři se píše, že rozpočet je v souladu se schváleným výhledem, ale ten 
byl před rokem a letos ještě ne. Například hospodaření městských lesů bude letos dle mého 
spíše ztrátové, jejich příjmy nepokryjí výdaje. Dle mého názoru je v rozpočtu řada sporných 
položek, zejména částka 5,3 mil. z fondu bytového hospodářství, kterou byl posílen fond 
nemocnice, ale v bytovém hospodářství uvedena není. 
Bc. Nekolný – všechny vaše dotazy, jste již posílal emailem a vedoucí finančního odboru 
vám na vše podrobně odpověděla. Rozpočtový výhled počítá s opakujícími se výdaji. Je 
evidentní, že v případě velkých akcí za 120 mil. je nutné sáhnout do let minulých nebo 
naopak budoucích. Co se týče prodeje bytů, není pravdou, že se utržené finance neinvestují, 
z bytového hospodářství se právě bude budovat nemocniční kuchyň a finance se opět vrátí 
formou nájemného nebo předplacených nájmů. Tímto chci poděkovat Ing. Majerovi za tyto 
výpočty. 
Ing. Jedličková – na dotazy Ing. Sýkory jsem odpovídala prostřednictvím emailu celému 
zastupitelstvu. Návrh je finanční obraz všech akcí, které byly předschváleny. Co se týká 
předpokládaného vývoje daňových příjmů, může se stát, že bude lepší a kontokorent město 
nebude muset využít a bude možné získat výhodnější úrok u banky. 
Bc. Nekolný – závěrečný účet hospodaření se nikdy neshoduje, ale zpětné výsledky 
hospodaření jsou lepší, než byly plánované. 
V. Hájek – mám dotaz k položce č. 15 – 200 tis. na poplatcích za využívání veřejného 
prostranství. Denně chodím po městě jako asistent prevence kriminality a myslím, že je po 
městě reklamních cedulí, za které nikdo neplatí a celkovou částku by tudíž navýšily.  
Ing. Jedličková – co se týká záboru veřejného prostranství, vycházíme ze skutečných příjmů 
za rok 2019, odhady jsou vždy střízlivé. 
Bc. Nekolný – asistenti prevence kriminality spolupracují s městskou policií, a když zjistí 
neohlášený zábor, tak skutečnost mají nahlásit. 
V. Hájek – dále položka č. 39 – měření rychlosti. Uvedená částka 100 tis. se mi zdá nízká, 
musí se přece vybrat mnohem víc. 
Bc. Nekolný – jedná se pouze o radar v autě (ulice Jungmannova a Klučovská), částka je z 
čísel za rok 2019. 
V. Hájek – položka č. 52 – CVIK, částka 7,5 mil. se mi zdá příliš vysoká, měli by dostat 
méně. 
Bc. Nekolný – původní požadavky byly mnohem vyšší. 
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Ing. Jedličková – po zapracování podkladů za rok 2019 z městské knihovny a z ostatní 
hospodářské činnosti (činnosti ze střediska částečně přešly na CVIK) byla částka 
navrhovaná Mgr. Steklým ponížena. Nicméně dochází k navyšování platů, tudíž se zvyšují 
mzdové náklady a částky pro CVIK a Technické služby jsou proto vyšší než pro ostatní 
příspěvkové organizace, které mají dvojí financování (např. školství). 
V. Hájek – dále položka č. 61 – 300 tis. pro krizové záležitosti. V ORP máme 24 obcí, po 
zaplacení nutných výdajů (např. informační systémy) zbyde asi 80 tis., což je málo pro 
situaci, kdyby se něco stalo. Další věc je údržba č.p. 56, budova bývá od 16.30 prázdná, ale 
všude se svítí i v noci. 
Bc. Nekolný – ano, někdy se stane, že se svítí, ale denně to rozhodně není. Nicméně se na 
to zaměříme, zhasínalo by se přes kamerový dohled. 
Ing. Baslová – lze okomentovat rezervu na krizové věci prosím?  
Ing. Jedličková – ze zákona není stanovena žádná částka, v mimořádné situaci se může 
navýšit. Nicméně z důvodu vysokých investicí se město snaží uspořit. 
Bc. Nekolný – jestliže se do diskuze již nikdo nehlásí, diskuzi končím a nechám hlasovat o 
předloženém návrhu usnesení, tak jak je uvedeno v materiálu. 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 12, Proti: 6 – Ing. Kokeš, Mgr. Havlíček, Bc. Málek, Ing. Baslová, V. 
Hájek, Ing. Sýkora, Zdržel se: 0) 
  
 
                                                                                                  Usnesení č. 2/2020 
Zastupitelstvo města 
 
I.      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. Schválení Střednědobého rozpočtového výhledu 2021-2023 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě dostupných informací a v souladu s platnými právními předpisy je předložen 
návrh na schválení Střednědobého rozpočtového výhledu pro město Český Brod na rok 
2021-2023. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
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Bc. Nekolný – předávám úvodní slovo vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková – v souladu se zákonem 250/2000 Sb. je povinností obce předkládat 
střednědobý rozpočtový výhled, který byl sestaven dle dostupných informací. Součástí 
výhledu nejsou účelové dotace, které nejsou známé, a proto se výhled s rozpočtem liší.  
Ing. Ulík – finanční výbor bod projednal a doporučuje ho zastupitelstvu schválit. 
Bc. Nekolný – rada města ho také projednala a doporučuje ke schválení. Je otevřená 
diskuze. Pokud se do diskuze nikdo nehlásí, diskuzi uzavírám a nechám hlasovat o 
předloženém návrhu usnesení. 
 
s c h v á l e n o (Pro: 12, Proti: 6 – Ing. Kokeš, Mgr. Havlíček, Bc. Málek, Ing. Baslová, V. 
Hájek, Ing. Sýkora, Zdržel se: 0) 
  
 
                                                                                                 Usnesení č. 3/2020 
Zastupitelstvo města 
 
I.      schvaluje 
 
   Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021-2023 pro město Český Brod ve znění, které 
je přílohou návrhu usnesení. 
  
 
 
4. Naplňování strategického plánu města prostřednictvím akčního plánování 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V souladu se strategickým plánem města je realizováno akční plánování. Akční plán města 
obsahuje projekty, akce a aktivity naplňující cíle ve strategickém plánu. 
Zastupitelstvu města je předloženo vyhodnocení akčního plánu na období 2019-2020 a 
návrh akčního plánu na období 2020-2021. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje souhlasit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
AP je provázán na rozpočet města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
KO 9 Řízení rozvoje, správa města a spolupráce, podoblast 9.5 Řízení rozvoje, SC 9.5.1 
Vytvořit podmínky a zajistit naplňování cílů Strategického plánu (SP) 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
  
Bc. Nekolný – o úvodní slovo poprosím pana tajemníka. 
Ing. Kašpar – naplňování strategického plánu reaguje na všechny projekty, ty před realizací, 
stejně tak, jako ty co se již realizují. V tomto plánu je popsáno, v jakém stavu se který projekt 
nachází. 
Bc. Nekolný – poprosím o vyjádření předsedu finančního výboru. 
Ing. Ulík – finanční výbor bod projednal a vzal na vědomí. 
Bc. Nekolný – rada města také projednala a doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí 
vyhodnocení akčního plánu 2019-2020 a schválit návrh akčního plánu na nové období. Je 
otevřená diskuze k tomuto bodu. 
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Ing. Sýkora – dle mého je akční plán v přímém rozporu s rozpočtem, odporují si. Krom toho 
by vše mělo být projednáno i s komisí pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu. Vše jsem 
opět posílal sepsané v emailu. 
Bc. Nekolný – akce nejsou pouze stavebního rázu, proto se na komisi neprojednávaly, ale 
můžou se tam dát k projednání. Ale akční plán je na dva roky, nekryje se s rozpočtem. Jsou 
v něm i návrhy, idey a rozpracované projekty, nebo projekty, u kterých je teprve zažádáno o 
dotaci. Je tam mnohem více aktivit, které rozpočet nezahrnuje, proto se nemůžou krýt. 
Ing. Jedličková – akce 2020 v rozpočtu jsou, na email Ing. Sýkory jsem odpověděla v kopii 
na všechny zastupitele, kde jsem vše podrobně vypsala. 
Ing. Sýkora – mělo by to jít ke schválení jako informace, jelikož se jedná o živý dokument. 
Bc. Nekolný – můžeme vše projednat na stavební komisi. Bylo nám vytknuto, že jen hasíme 
problémy, a když navrhneme plán, tak je to zase špatně. 
Mgr. Janík – akční plán je mezi strategickým a rozpočtem. Komise by se měly vyjádřit, ale 
jedná se o směs akcí, plán nezáleží pouze na lidech, ale i na dotacích, je výsledkem 
současného stavu. 
Bc. Nekolný -  pokud se do diskuze již nikdo nehlásí, diskuzi uzavírám a nechám hlasovat o 
předloženém návrhu usnesení. 
 
s c h v á l e n o (Pro: 12, Proti: 5 – Mgr. Havlíček, Bc. Málek, Ing. Baslová, V. Hájek, Ing. 
Sýkora, Zdržel se: 1 - Ing. Kokeš) 
  
 
                                                                                                 Usnesení č. 4/2020 
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.  
  
 
5. Doporučení úpravy statutu Fondu obnovy komunikací města Český Brod a Fondu 
nemocnice. 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na jednání zastupitelstva města dne 4. 12. 2019 byl na návrh PhDr. Vladimíra Jakuba 
Mrvíka schválen Statut fondu obnovy komunikací města Český Brod. Ohledně jeho obsahu 
byla ze strany vedoucí finančního odboru vyslovena obava, že takto přijatý statut fondu může 
za určitých okolností komplikovat sestavení rozpočtu města. Jedná se zejména o znění čl. III. 
písm. c) statutu fondu. Vedoucí FO se obává, že by bylo možné toto ustanovení vyložit tak, 
že příjmem fondu jsou veškeré dotace, které město získá v daném kalendářním roce.  
Na tuto námitku PhDr. V. J. Mrvík upozornil na skutečnost, že při zpracování statutu 
vycházel ze shodného znění statutu fondu nemocnice (zejména čl. III. písm. c), který byl 
schválen zastupitelstvem v prosinci 2016, a doposud k žádnému obdobnému problému 
nedošlo. Další okolností je, že statut fondu přesně definuje účel fondu a současně každá 
dotace, kterou město obdrží, je určena ke konkrétnímu účelu.  
Je proto potřeba konstatovat, že výklad statutu fondu komunikací i statutu fondu nemocnice 
není jednoznačný a tato situace vede k závěru, že je nutné přistoupit k jeho zpřesnění.   
O stanovisko v této věci byl požádán auditor (Atlas audit, s. r. o.), který po telefonické a 
emailové komunikaci doporučil postupovat tak, jak je v přiloženém písemném vyjádření. 
Příjmem fondu nejsou získané dotace, které nejsou v souladu s účelem fondu. Současně 
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auditor konstatoval, že Statut fondu komunikací, jakož i dříve schválený Statut fondu 
nemocnice, nejsou obsahově zcela jednoznačné, způsobují výkladové obtíže a do budoucna 
by mohly způsobit komplikace při sestavování rozpočtu města. Auditor doporučil, aby byla 
radou doporučena a zastupitelstvem města přijata úprava obou statutů. Pro odstranění 
pochybností, jakým způsobem postupovat při sestavování rozpočtu města na rok 2020 
auditor dále doporučil radě města, aby vedoucí finančního odboru uložila sestavit návrh 
rozpočtu města na rok 2020 v souladu s upraveným zněním statutů. 
S navrženým postupem vyslovila souhlas i právnička města JUDr. Jana Marková, která 
doporučila schválit buď dodatek ke statutům anebo nový statut vč. zrušení původního. 
Pokud jde o usnesení rady města ze dne 27. 11. 2019, kterým bylo doporučeno zřídit fond 
infrastruktury, navrhujeme, aby tato otázka byla řešena následně. Jednou z možností je 
transformace fondu obnovy komunikací na fond infrastruktury s tím, že fond infrastruktury by 
byl vnitřně členěn na jednotlivé oblasti. Druhou možností je zřízení dvou fondů. Návrh statutu 
fondu infrastruktury v duchu usnesení RM ze dne 27. 11. 2019 bude dopracován po jednání 
zastupitelstva 22. 1. 2020, v dostatečném čase řádně projednán, posouzen auditorem a 
projednán finančním výborem, přičemž předpokládáme jeho předložení na dubnové jednání 
ZM.  
  
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Návrh byl vypracován ve spolupráci s FO, doporučujeme schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Souvislost se sestavováním rozpočtu je vyložena ve vyjádření auditora. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Není relevantní. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní. 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
Bc. Nekolný – úvodní slovo má pan místostarosta. 
Mgr. Klinecký – na minulém jednání zastupitelstva města, konaného 4. prosince, byl na 
návrh PhDr. Mrvíka Ph.D. přijat statut fondu obnovy komunikací. Po konzultaci s JUDr. 
Markovou je potřeba upravit statut, aby nedocházelo k pochybnostem o přijetí dotace. V 
souvislosti s navrženou úpravou obou fondů je navrženo je přijetí dvou dodatků.  
Bc. Nekolný – rada města bod projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit takto navržené 
dodatky. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. 
Ing. Sýkora – dle mého názoru měl by být fond trochu obecnější, takže by bylo rozumné 
rozšířit fond obnovy komunikací na fond obnovy města. Myslím, že příspěvek na 
infrastrukturu není v souladu se zákonem. 
Bc. Nekolný – musíme být v souladu se zákonem i s rozpočtem, fond infrastruktury je na 
pořadu dne. Nyní jde pouze o zákonnou úpravu toho, co již bylo schváleno. 
Ing. Kokeš – když fondem rozškatulkujeme finance na chodníky, atd., tak nemáme volné 
ruce. Mělo by se posoudit, co se bude dělat a co ne. 
Bc. Nekolný – tento fond byla vůle většiny zastupitelů, ale souhlasím, že tímto fondem si 
svazujeme ruce, na druhou stranu fond nemocnice je v pořádku.  
Jestliže se do diskuze již nikdo nehlásí, diskuzi končím a nechám hlasovat o předloženém 
návrhu usnesení. 
 
s c h v á l e n o (Pro: 14, Proti: 2 – Ing. Sýkora, Ing. Kokeš Zdržel se: 2 – Ing. Baslová, Mgr. 
Havlíček) 
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                                                                                                 Usnesení č. 5/2020 
Zastupitelstvo města 
 
I.      schvaluje 
 
   Dodatek č. 1 k Statutu Fondu obnovy komunikací a Dodatek č. 1 k Statutu Fondu 
nemocnice.  
  
 
6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Tato veřejnoprávní smlouva je podmínkou pro získání dotace z Krajského úřadu 
Středočeského kraje v rámci podpory lesního hospodářství - finanční příspěvek na 
hospodaření v lesích. 
Konkrétně se jedná o dotaci na zřizování nových oplocenek, protože ostatní dotace přešly 
pod Ministerstvo zemědělství. 
Bohužel z termínových důvodů jsem nucen tuto smlouvu předložit narychlo a není dodržena 
lhůta pro připomínkování. Tento bod jednání je podmíněn odsouhlasením smlouvy Radou 
města dne 15.01.2019 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme smlouvu odsouhlasit a podepsat. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Jedná se o rozpočet Městských lesů. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
Mgr. Klinecký – jedná se o dotaci pro městské lesy. 
Ing. Kopáček – je to dotace na oplocení. Jelikož je to z rozpočtu Středočeského kraje, 
schválení smlouvy je pouze formalita. 
Bc. Nekolný – rada města bod projednala a doporučuje schválit. Je otevřena diskuze k 
tomuto bodu, pokud se nikdo nehlásí, diskuzi končím a nechám hlasovat o předloženém 
návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 6/2020 
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.  
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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. Příslib synergie veřejných prostředků pro dotační žádost T.J. Sokol Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v rámci Státní podpory sportu pro rok 
2020 investiční Program 133530, podprogram 133D 531. 
Programy jsou veřejně vyhlašovány v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů, a s usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím 
ústředními orgány státní správy, ve znění pozdějších předpisů.  
Dotace ze státního rozpočtu jsou poskytované spolkům, které splňují podmínky zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník a pro územní samosprávné celky – obce (dále jen ÚSC)a 
resortní sportovní centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva obrany a 
Ministerstva vnitra. 
T.J. Sokol Český Brod chce nadále upravovat suterén pod historickou budovou - příprava na 
další část úpravy. Projekt na celkovou rekonstrukci suterénu, vypracovaný v roce 2009 
počítá s částkou 18 mil. na celý suterén. Některé práce již byly provedeny. 
V rámci tohoto programu je požadována synergie veřejných prostředků: 
Synergie veřejných prostředků 
V podmínkách výzvy programu je stanoven minimální limit poskytnuté dotace ve výši 4 mil. 
Kč s 30% podílem vlastních zdrojů. Náklady na akci spočítali ve výši 6,5 milionu Kč. Povinný 
30% podíl je 1,95 mil. Kč. T.J. Sokol Český Brod předpokládá, že z vlastních zdrojů bude 
financovat výši 200 tisíc Kč a žádá o příslib spoluúčasti ve výši 1,7 mil. Kč 
 Rozhodnutí nebo příslib se dokládá výpisem usnesení příslušného orgánu, oprávněného 
rozhodovat. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Jde o kompetenci ZM 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
V současné době (rok 2020) jde o deklaratorní příslib finanční spoluúčasti pro podání 
žádosti, což je jedna z povinných příloh žádosti o dotaci.  
Rozpočet na rok 2020 neovlivní.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Jde o naplňování klíčové oblasti č10: Rekreace, sport a aktivity volného času, Specifického 
cíle 10.1.2 Rekonstruovat a udržovat sportovní, kulturní a další zařízení. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
V případě získání finanční dotace se veřejné zakázky budou vyhlašovat v souladu s 
požadavky donátora i Směrnice města. 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
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Bc. Nekolný – rada města záležitost projednala a doporučuje zastupitelstvu bod stáhnout a 
uložit ÚKOL finančnímu odboru - vyžádat od T. J. Sokol Český Brod, IČO: 00662402, 
doplnění podkladů k žádosti o příslib synergie veřejných prostředků (příslib spoluúčasti z 
veřejného zdroje ve výši 1,7 milionu Kč) k investiční žádosti T. J. Sokol Český Brod, IČO: 
00662402 na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, v rámci 
programu 133530 ze státní podpory sportu na projekt Rekonstrukce suterénních prostorů 
sokolovny. 
Ing. Petrásek – jsme rádi, že jste žádost vzali na vědomí, teď vzniká projektová 
dokumentace, měli jsme jen předběžný rozpočet, ale chtěli jsme s tím přijít včas. Z dotace by 
se opravila druhá část suterénu Sokolovny, je historická a sami to opravit nezvládneme. 
Zatím se nic neděje, budeme v přípravách pokračovat dál. 
Bc. Nekolný – měli bychom se Sokolem udržovat dobré vztahy, chtěli bychom tam dát 
provizorně část mateřské školy. Je otevřena diskuze k tomuto bodu. 
Ing. Petrásek – samozřejmě vyjdeme vstříc, stejně jako tomu bylo v případě ZUŠ, i když se 
to nakonec vyřešilo jinak, jsme připraveni pomoct. 
Mgr. Janík – přísliby byly požadavkem žádosti. Můžeme o tom diskutovat, až bude jasné, že 
Sokol dotaci dostane. 
Bc. Nekolný – pokud se již nikdo nehlásí, diskuzi končím a nechám hlasovat o stažení bodu 
na základě doporučení rady města a uložení navrženého úkolu (viz výše). 
 
s c h v á l e n o (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
Bod byl stažen a zastupitelstvem bude zadán finančnímu odboru úkol. 
  
Původní návrhy usnesení: 
Zastupitelstvo města 
I.      souhlasí  -  n e p ř i j a t o ! ! ! 
    s příslibem synergie veřejných prostředků (příslib spoluúčasti z veřejného zdroje ve výši 
1,7 milionu Kč ) projektu investiční žádosti T.J. Sokol Český Brod,  IČO: 00662402 na MŠMT 
v rámci programu 133530 ze státní podpory Sportu na Rekonstrukci suterénních prostorů 
sokolovny. Skutečnou výši spoluúčasti schválí zastupitelstvo následně dle výše získané 
finanční dotace žadatelem. 
  
 
8. Prodej části pozemku (Žitomířská - ČEZ) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na Město Český Brod se obrátila společností ČEZ Distribuce, a.s. se žádostí o odkoupení 
části pozemku KN p.č. 996/7 v obci a k.ú. Český Brod. Jedná se o část pozemku (o výměře 
cca 45 m2 z celkové výměry 449 m2) za účelem postavení nové trafostanice. Na tomto 
pozemku se nachází jiná trafostanice, která bude zbourána. 
Na začátku srpna proběhlo jednání mezi Městem Český Brod a ČEZ Distribuce, a.s., kde 
bylo dohodnuto, že bude uzavřena Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy za cenu 
určenou znaleckým posudkem. 
Rada města na jednání dne 04.09.2019 přijala usnesení č. 365/201, kterým doporučila 
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením Smlouvy za cenu určenou znaleckým posudkem. 
Zastupitelstvo města přijalo usnesení č. 3/2019, kterým I. souhlasilo s uzavřením Smlouvy o 
uzavření budoucí kupní 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, z vlastnictví Města Český Brod do vlastnictví 
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, za cenu určenou znaleckým posudkem. Návrh smlouvy 
je nedílnou součástí originálu zápisu tohoto usnesení. 
II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené 
smlouvy. 
Na budoucí odkoupení pozemku nebyl vyhlášen záměr, z tohoto důvodu rada města na 
jednání dne 27. 11. 2019 přijala usnesení č. 490/2019, kterým vyhlásila záměr na budoucí 
prodej části pozemku. 
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Záměr byl na úřední desce 04. - 30.12.2019, nebyla přijata žádná připomínka. 
Původní usnesení Zastupitelstva města Český Brod č. 93/2019 ze dne 25.09.2019 bude 
revokováno z důvodu předložení nové Smlouvy k odsouhlasení. 
Radě města Smlouva předložena na jednání dne 15.01.2020. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje souhlasit s uzavřením Smlouvy. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Kupní cena bude příjmem do rozpočtu Města Český Brod. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
x 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
x 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
  
  
 
 
Bc. Nekolný – úvodní slovo předám vedoucí odboru rozvoje.  
Mgr. Dočkalová – vše je podrobně popsáno v materiálech. Jde o část pozemku, který se 
nachází v rohu pozemku školy a nová trafostanice by měla být přístupná od silnice. 
Bc. Nekolný – otevírám diskuzi. 
Ing. Sýkora – už se ví cena, dle posudku?  
Mgr. Dočkalová – zatím ne, je to budoucí smlouva. Cena bude až se smlouvou. 
Ing. Ulík – je tam dohoda o reciprocitě za stejnou cenu? 
Mgr. Dočkalová – cena bude tržní dle aktuálního stavu, je to v areálu školy. 
Bc. Nekolný - je otevřena diskuze k tomuto bodu, pokud se nikdo nehlásí, diskuzi končím a 
nechám hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 7/2020 
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. 
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9. Prodej části pozemku v k.ú. Štolmíř (F.M. a F.F.M.) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na odbor rozvoje byla doručena žádost od paní M. F. o odkoupení, a nebo pronájmu části 
pozemku KN p.č. 16/1 v obci Český Brod a k.ú. Štolmíř z vlastnictví Města Český Brod. 
Jedná se o veřejný prostor v těsné blízkosti parku ve Štolmíři. Dle vyjádření odboru 
stavebního a územního plánování se jedná o plochu, kde dle platné legislativy a vydaného 
ÚP nelze část pozemku zaplotit, plocha musí zůstat veřejně přístupná. 
Zastupitelstvo Města na jednání dne 28. 11. 2018 řešilo podobnou žádost, o odkoupení části 
pozemku ve veřejném prostoru ve Štolmíři a přijalo usnesení č. 89/2018, kterým zamítla 
žádost o odkoupení části pozemku. 
Rada Města projednávala tuto žádost paní F. dne 12. 12. 2018, bod byl stažen z důvodu 
nejasností s hranicí pozemku.  
Paní F. doručila zaměření skutečného stavu oplocení od Ing. M. N. Bylo zjištěno, že manželé 
F. si koupili dům s pozemkem, který měl zaplocenou i část pozemku ve vlastnictví Města 
Český Brod. Veranda domu již zasahuje do pozemku Města. Takto oplocený je pozemek již 
mnoho let. 
Manželé F. by nyní rádi narovnali skutečný stav a část pozemku ve vlastnictví Města Český 
Brod, která je nyní zaplocena, by odkoupili. Zaměření skutečného stavu oplocení a hranice 
pozemku je v příloze. 
Tato záležitost byla předložena do následujících komisí: 
Komise pro regeneraci městské památkové zóny - nedoporučuje prodávat část pozemku z 
vlastnictví města Český Brod, doporučuje pronajmout část pozemku pod již postavenou 
"verandou", výrazné oplocení objektu je vzhledem k poloze v ochranném památkovém 
pásmu nevhodné. 
Komise pro místní části města Český Brod - souhlasí s prodejem oplocené části pozemku za 
1.000 Kč/m2. 
Komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu - souhlasí s prodejem části pozemku za 
cenu 1.000 Kč/m2. 
Komise životního prostředí - doporučuje pozemek neprodávat, ale pronajmout 
Odbor rozvoje navrhoval narovnat skutečný stav, tj. prodat zaplocené části pozemku z 
vlastnictví Města Český Brod. Manželé F. objednali znalecký posudek kvůli zjištění kupní 
ceny a geometrický plán na oddělení pozemků. 
Rada města Český Brod na jednání dne 31.7.2019 přijala usnesení č. 298/2019, kterým 
pověřuje odbor rozvoje přípravou prodeje částí pozemků v k.ú. Štolmíř z vlastnictví Města 
Český Brod do vlastnictví manželů F. 
Na prodej části pozemku v k.ú. Štolmíř byl přidělen úkol. 
Jedná se o pozemek pod částí verandy, která se z části nachází na pozemku ve vlastnictví 
Města Český Brod. Manželé F. již dodali geometrický plán a znalecký posudek, předkládáme 
vyhlášení záměru. 
Podle geometrického plánu se jedná se o pozemek oddělený z pozemku KN p.č. 16/1 a 
označený jako pozemek č. 16/5 o výměře 5 m2.  Cena obvyklá dle znaleckého posudku je ve 
výši 8.050 Kč. 
Rada města na jednání dne 11. 12. 2019 usnesením č. 524/2019 vyhlásila záměr na prodej 
části pozemku o výměře 5m2, který byl na úřední desce vyvěšen od 17. 12. 2019 do 3. 1. 
2020. Dosud nebyla přijata žádná připomínka. 
Rada města projednává uzavření Smlouvy na jednání dne 15. 1. 2020. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Kupní cena bude příjmem do rozpočtu města. 
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4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
x 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
x 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
 
Bc. Nekolný – o úvodní slovo poprosím vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová – jedná se o pozemek pod částí verandy, která se z části nachází na 
pozemku ve vlastnictví Města Český Brod. Veškeré podrobnosti jsou podrobně popsány v 
materiálu. 
Bc. Nekolný – rada města záležitost projednala a doporučuje zastupitelstvu prodej schválit. 
Je otevřena diskuze k tomuto bodu, pokud se nikdo nehlásí, diskuzi končím a nechám 
hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 8/2020 
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. 
  
 
10. 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. 
               
1) Informace o materiálu pro RM (ZM)      
Zastupitelstvo města Český Brod souhlasilo Usnesením č.  109/2019 ze dne 25.09.2019 s 
realizací projektu "Zateplení budovy ZŠ Žitomířská čp. 760 - Český Brod" a  Usnesením č. 
108/2019 ze dne 25.09.2019 s realizací projektu "Energetická úspora ZŠ Zitomířská čp 760 - 
Český Brod - rekuperace". V rámci těchto usnesení souhlasilo Zastupitelstvo také s přijetím 
dotace z rozpočtu OPŽP na oba dva projekty v celkové výši 3.104.882,- Kč. Oba dva 
projekty na sebe navazují. Odbor rozvoje vyhlásil dne 04.11.2019 veřejnou zakázku ve 
zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Zateplení a instalace VZT s rekuperací - ZŠ 
Tyršova v ul. Žitomířská 760 v Českém Brodě“. Předmětem zakázky jsou stavební práce 
spočívající v zateplení části budovy, podkroví, půdy, výměny výplní otvorů, rekuperace 
větrání a instalace nového osvětlení učeben. Požadované práce budou prováděny na 
historické budově, veškeré práce musí být prováděny v souladu se závaznými stanovisky a v 
souladu s vyjádřením památkové péče. Termín realizace akce byl stanoven na duben až 
říjen 2021. 
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Ve stanovené lhůtě byly doručeny 4 nabídky uchazečů.  Rada města určila vítězného 
uchazeče. Vzhledem k tomu, že realizace akce je naplánována až v roce 2021 podmínila 
Rada města uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem na výše uvedený projekt 
schválením realizace akce Zastupitelstvem města Český Brod v roce 2021.  
                
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)    
Přijmout navržené usnesení    
 
3) Dopady řešení na rozpočet města         
Akce bude hrazena z rozpočtu města v roce 2021          
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města    
 1.1. Veřejná prostranství a veřejné budovy 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu       
 
 
 
 
 
  
Bc. Nekolný – o úvodní slovo poprosím vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová – zastupitelstvo města již souhlasilo s realizací projektu. Byla vyhlášena 
veřejná zakázka, ve stanovené lhůtě byly doručeny 4 nabídky uchazečů, ze kterých rada 
města určila vítěze. Nyní potřebujeme odsouhlasit akci, realizace akce je naplánována až v 
roce 2021. 
Bc. Nekolný – rada města záležitost projednala a doporučuje schválit. Je otevřená diskuze. 
Ing. Sýkora – jedná se o vzduchotechniku nebo jen o výměnu vzduchu s rekuperací?  
Mgr. Dočkalová – v každé části objektu bude rekuperační jednotka. 
Bc. Nekolný – navrhuji doplnit návrhy usnesení o návrh, který tam technicky chybí a to, že 
„Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci akce……….“ 
je otevřena diskuze k tomuto bodu, pokud se nikdo nehlásí, diskuzi končím a nechám 
hlasovat o předloženém návrhu usnesení s doplněním jednoho návrhu. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 9/2020 
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 
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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. 
  
 
11. Souhlas s realizací projektu "Stavební úpravy přechodu pro chodce. ul. Jana 
Kouly, Český Brod" 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Zastupitelstvo města Usnesením č. 75/2019 ze dne 05.06.2019 vzalo na vědomí informaci o 
získání dotace na projekt "Stavební úpravy  přechodu pro chodce, ul. Jana Kouly, Český 
Brod". Zastupitelstvo současně souhlasilo v tomto usnesení s realizací přeložky kabelu ČEZ, 
potřebné pro pozdější realizaci stavebních úprav přechodu pro chodce. Rada města 
Usnesením č. 458/2019 ze dne 13.11.2019 souhlasila s vyhlášením VZ " Stavební úpravy  
přechodu pro chodce, ul. Jana Kouly, Český Brod". V rámci této akce je plánována také 
instalace optochráničky a kabelové komory pro instalaci datových sítí města ČB (IT). 
Odbor rozvoje vyhlásil 03.12.2019 VZ  "Stavební úpravy  přechodu pro chodce, ul. Jana 
Kouly, Český Brod" s termínem podání nabídek do 06.01.2020. Předpokládaná výše plnění 
veřejné zakázky byla stanovena na 1.700.000 Kč bez DPH. Vyžádáním informace k 
položkovému rozpočtu uchazečem o veřejnou zakázku byla posunuta lhůta pro podání 
nabídek na 09.01.2020 do 9:00 hod. V současné době probíhá hodnocení doručených 
nabídek.  
Odbor rozvoje doporučuje Zastupitelstvu města souhlasit s realizací projektu v roce 2020 a 
se zařazením akce do rozpočtu města na rok 2020.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje Zastupitelstvu města souhlasit s realizací akce "Stavební úpravy přechodu 
pro chodce, ul. Jana Kouly, Český Brod" 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Celkové předpokládané náklady: 2,057.000 Kč včetně DPH  
(celkové náklady zahrnují vybudování bezbariérového přechodu pro chodce s dělicím 
ostrůvkem a přisvětlení, spolu s uložením chrániček HD-PE pro kabelovou komoru)  
Dotace činí: 918.000,- Kč 
Spoluúčast na financování projektu bude zařazena do rozpočtu města na rok  2020.          
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
3.3.3.  Vybudovat bezbariérové chodníky a přechody pro chodce 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
VZ je v souladu se směrnicí města 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 
  
Bc. Nekolný – o úvodní slovo opět poprosím vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová – jedná se opět o jednu z investičních akcí 2020. Žádali jsme o dotaci, nyní 
je předložen návrh na odsouhlasení přijetí dotace a zahájení akce. Akce je v rozpočtu 
zahrnuta. 
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Bc. Nekolný – rada města záležitost projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit. Je 
otevřena diskuze k tomuto bodu, pokud se nikdo nehlásí, diskuzi končím a nechám hlasovat 
o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 10/2020 
Zastupitelstvo města 
 
I.      souhlasí 
 
   s realizací projektu "Stavební úpravy přechodu pro chodce. ul. Jana Kouly, Český Brod". 
  
 
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". 
  
 
12. VZ Technika pro městské lesy-Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod získalo dotaci v rámci opatření 8.6.1. technika a technologie pro lesní 
hospodářství, Státní zemědělský intervenční fond.  
V rámci projektu dojde k zakoupení nové lesní techniky: 
- kolový traktor 
- profesionální naviják na tříbodu  
- čelní nakladač 
Realizací projektu dojde k rozšíření techniky určené pro údržbu a správu lesa. Město Český 
Brod je vlastníkem 814,89 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa. V současné době je 
jedinou technikou sloužící k údržbě lesních cest, porostu, těžbě dřeva, správcovské činnosti 
traktor, který byl vyroben před 30 lety. Vzhledem k špatné situaci v lesnickém sektoru, kdy 
bojujeme s kůrovcovou kalamitou a nedostatkem mechanizace i pracovníků, se město Český 
Brod rozhodlo pro rozšíření své lesní techniky a zefektivnění prací v lese. 
Podání žádosti na SZIF bylo schváleno usnesením  128/2018, v prvním kole nebyla 
podpořena. Podařilo se uspět až v druhém kole v letošním roce. Došlo k navýšení finančních 
prostředků fondu SZIF. 
V současné době je projekt ve stavu doporučen k financování, to znamená, že pokud do 
18.02.2020 předložíme podklady k zrealizovanému výběrovému řízení s podepsanou kupní 
smlouvou, bude druhé kolo hodnocení, které hodnotí jen správný postup při VZ. Až poté 
bude Město Český Brod vyzváno k podpisu Dohody se SZIF. 
Zastupitelstvu se předkládá veřejná zakázka na výběr dodavatele lesní techniky. Doba 
dodání techniky je leden 2021.  
Předpokládaná cena veřejné zakázky je 3 800 000 Kč bez DPH. Výše dotace je 50%. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje realizovat VZ. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Dotace je do výše 50% ceny bez DPH požadavek bude zapracován do roku 2021 a 
spolufinancování bude zajištěno z rozpočtu městských lesů. 
Maximálně však 1 900 000 Kč. 
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4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
1.4.2. Obnovit a udržovat zeleň podél komunikací a cest, vodních toků a ploch, mezí a další 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
Připomínky p. Janíka byly v LN vypořádány. 
 
  
 
  
Bc. Nekolný – předávám úvodní slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký – je navrženo přijetí dotace, kterou jsme získali na techniku pro městské lesy, 
které se snaží majetek zlepšovat. S žádostí lesy uspěly až v druhém kole, v současné době 
je projekt ve stavu doporučen k financování, to znamená, že pokud do 18. února předložíme 
podklady k zrealizovanému výběrovému řízení s podepsanou kupní smlouvou, bude druhé 
kolo hodnocení, které hodnotí jen správný postup při veřejné zakázce. 
Zastupitelstvu se předkládá veřejná zakázka na výběr dodavatele lesní techniky. 
Předpokládaná cena veřejné zakázky je 3,8 mil. a výše dotace je 50%. 
Ing. Kopáček – v současné době máme pouze jeden 30 let starý traktor, plánujeme šetrné 
hospodaření, nový traktor je nezbytný pro fungování do budoucna.  
Bc. Nekolný – je otevřena diskuze k tomuto bodu. 
Ing. Sýkora – jak to souvisí s rozpočtem města? Náklady na těžbu jsou nyní vyšší, než tržby 
za dřevo. Jaký to bude mít vliv na hospodářský výsledek střediska?  
Bc. Nekolný -  plánované výdaje a příjmy městských lesů odpovídají skutečnosti. Stejně jak 
se projednával rozpočet příspěvkových organizací, tak i se správci kapitol a hospodářského 
střediska. Smlouva s Kolínskou lesní končí za rok a půl a je na městě, co dál. 
Ing. Jedličková – v 2020 nepočítáme se zažádanými dotacemi (např. na kůrovce), takže 
pokud nějakou dostaneme, bude vše lepší. Návrh rozpočtu na rok 2021 je střízlivý, není 
možné zapracovat dotace, které ještě nevíme, zda získáme. 
Ing. Kopáček – lesy jsou v krizi, zisky jsou minimální, ale snažíme se vydělat přímým 
prodejem dřeva palivového dřeva, vánočních stromků atd., nicméně jsme pořád v kladných 
číslech, předpoklad je, že rok bude srovnatelný s rokem 2019. Počítáme s dotacemi, jisté 
jsou ty z let 2018, 2019, co bude letos je otázkou. Traktor bude využíván na více věcí, než 
jen na těžbu dřeva. Problém s kůrovcem může trvat ještě 3 roky, naše technika je zastaralá a 
nedostačující, lidé v lesním hospodářství ubývají, získáním nové techniky dojde k zlepšení 
hospodaření a kvality práce. 
Bc. Nekolný – jestliže se již nikdo nehlásí, diskuzi končím a nechám hlasovat o předloženém 
návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 11/2020 
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. 
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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". 
  
 
13. Terénní základna pro ekologickou a polytechnickou výchovu dětí a mládeže 
Vrátkov - přijetí dotace. 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
a)Město Český Brod podalo žádost o dotaci na rekonstrukci patra stodoly v objektu hájovny 
městských lesů ve Vrátkově na terénní základnu. Dotace z IROP 85% v absolutní výši 3 561 
493 Kč bude použita na stavební úpravy stodoly a na pořízení nezbytného vybavení - 
nábytku, učebních pomůcek. 
Záměrem je vytvořit víceúčelový prostor využitelný především pro výše uvedený projekt, 
zároveň však sloužící i dalším aktivitám města, městských lesů a organizací působících na 
území města a v jeho okolí - lesní pedagogika, vzdělávání pedagogů, jednorázové akce 
externích subjektů. 
V rámci podpořeného projektu je však třeba přijmout závazek pravidelné vzdělávací činnosti 
tak, jak je uvedeno v příloze "Aktivity TZ Vrátkov", ve které je uvedena i předpokládaná 
finanční náročnost a případné zdroje financování. 
Pětiletý závazek pravidelné vzdělávací činnosti je jediným rizikem tohoto projektu, na druhou 
stranu, po projednání s vedením města, je reálný předpoklad požadované aktivity zajistit, 
neboť existují partnerské smlouvy s místními školami.  
Materiál byl projednáván na jednání ZM 04.12.2019, kde byl projednán bez rozhodnutí o 
přijetí, či zamítnutí a kde byly vzneseny připomínky k některým ne zcela jednoznačným 
postupům. V tomto podruhé předloženém materiálu jsou ve dvou nově připojených 
materiálech  (DZ ZM 22.01.2020 a Návrh financování) zpracovány komentáře k negativním 
připomínkám a předložen realistický rozbor financování. 
b) Do 23. 1. 2020 je možné podávat žádosti o dotaci do Programu pro poskytování dotací z 
rozpočtu Středočeského kraje na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu. V souvislosti 
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s plánovanou výstavbou terénní základny na Vrátkově a zajištění činnosti se jeví jako velmi 
vhodné, pokusit se tuto dotací získat i vzhledem ke skutečnosti, že je bodově bonifikována 
spoluúčast, kterou můžeme vykázat v podobě přiznané dotace na vybavení.  Je připravena k 
podání žádost na „Zajištění aktivit EVVO na terénní základně pro ekologickou a 
polytechnickou výchovu dětí a mládeže Vrátkov“ v maximální výši 500.000 Kč, která by 
pokryla náklady na poloviční úvazek koordinátora činností střediska po dobu 10 měsíců, dále 
lektory, náklady na režii a vybavení pomůckami v 1. školním roce 2020/2021 (zajištěno jako 
služba prostřednictvím NNO).  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
a) Po projednání s vedením města a odborem rozvoje doporučujeme dotaci přijmout. 
 
b) Souhlasí s podáním žádostí o dotaci z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu na realizaci projektu 
„Zajištění aktivit EVVO na terénní základně pro ekologickou a polytechnickou výchovu 
dětí a mládeže Vrátkov“ v maximální výši 500.000 Kč s dobou realizace od 1. 7. 2020 do 
30. 6. 2021.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
a) Předpokládaná spoluúčast města je 575 246 Kč. 
 
b)  

Rok 2020 2021 CELKEM 

Příjmy 
Dotace 
Středočeský 
kraj  

500 000 0 500 000 

Dotace – 
IROP (část 
začleněná do 
projektu) 

496 500 0 496 500 

Příjmy 
celkem  

996 500 0 996 500 

Výdaje 
celkem  

850 000 170 000 1 020 000 

Rozdíl/Spolu
účast města  

146 500 -170 000 -23 500 

 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
a) 8.2.1 Zajistit odpovídající prostory a jejich 
kapacitu pro předškolní, školní i zájmové 
vzdělávání 
8.2.2 Zajistit dostatek didaktických pomůcek 
a techniky 
 
b) V souladu se Strategickým plánem města Český Brod do r. 2022 
Projekt má vazbu na následující strategické dokumenty města  
- V souladu se Strategickým plánem města Český Brod do r. 2022 
Cíl: 8.5.3 Realizovat společné projekty v oblasti vzdělávání 
 
- V souladu s Lokální strategií rozvoje výchovy a vzdělávání ve správním obvodu 
ORP Český Brod do r. 2025 
Strategický cíl: 1-III Rozvíjet mimoškolní činnosti včetně celoživotního vzdělávání 
Specifické cíle: 1.3.2 Rozvíjet mimoškolní činnosti pro nadané a talentované děti 



 

 22 

             1.3.3 Zvyšovat nabídku a rozmanitost kroužků pro děti, včetně 
polytechnického vzdělávání … 
             1.3.4 Rozvíjet alternativní způsoby mimoškolní práce s dětmi, např. lesní 
družinu 
  1.3.5 Pořádat příměstské tábory v době prázdnin     
V souladu s Místním akčním plánem výchovy a vzdělávání ve správním obvodu ORP 
Český Brod, schváleným dne 4. 10. 2017 (str. 106) 
Priorita VI.: Rozvíjet mimoškolní a neformální vzdělávání 
Cíl VI.3: Zvyšovat nabídku a rozmanitost kroužků včetně polytechnického vzdělávání a 
rozvoj pohybových aktivit dětí  
Aktivita. VI.3 C2: Vybudování základny pro environmentální výchovu ve Vrátkově. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Výběr zhotovitele bude probíhat v souladu, zajišťuje OR. 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 
 
 
  
Bc. Nekolný – na stole máte doplněný materiál k tomuto bodu, byl doplněn i návrh usnesení, 
můžeme totiž rozšířit prostředky z grantu Středočeského kraje. V případě, že budete chtít, 
můžeme hlasovat každé usnesení zvlášť, ale pokud se první část neodsouhlasí, hlasovat 
druhou nemá smysl. Na minulém jednání zastupitelstva návrh neprošel, ale nepadlo ani 
variantní řešení. Poprosím vás o přijetí nějakého usnesení, abychom se vypořádali s touto 
situací. Bc. Stuchl se celé záležitosti věnoval, proto ho poprosím o slovo.  
Bc. Stuchl – od minulého zastupitelstva, kde chyběly odpovědi na otázky doby udržitelnosti a 
kolik přesně bude vše stát, jsem se soustředil na dopracování materiálu. V důvodové zprávě 
vidíte tabulku s předběžným odhadem, kolik bude vše stát, plus v příloze najdete návrh 
financování ve 3 variantách: úsporná varianta bez koordinátora, reálná varianta bez dotace a 
reálná varianta s dotací. Co se týče třetí varianty, je možnost získání dotací z Ministerstva 
životního prostředí, zemědělství i Středočeského kraje, ale bariérou je, že žadatelem na 
ministerstvech nemůže být město, městské lesy ani příspěvková organizace, ale pouze 
organizace nezisková. Tudíž by bylo ideální sehnat neziskovku, která by dotaci získala a 
zajistila následně chod celého projektu. Již jsem vše konzultoval s odborníkem, kterému se 
projekt líbil, jelikož jsme „bílé město“ mezi Říčany a Poděbrady, to znamená, že v okolí 
žádný podobný projekt není a jistě by byl úspěšný. Jedinou otázkou je doprava na Vrátkov, 
která by šla určitě vyřešit vyjednáním podmínek s ROPIDem i Středočeským krajem na 
prodloužení linky a vybudování zastávky. 
Bc. Nekolný – s ROPIDem již proběhlo jednání, šlo by prodloužit linku č. 435 nebo linku č. 
491 odklonit z Doubravčic. Případně zřízení linky nové, ale jednodušší řešení je prodloužit 
linku stávající, ROPID se ničemu nebrání.  
Bc. Stuchl – základna může sloužit jako výchozí bod, akce můžou probíhat i v okolí a může 
na sebe navázat i další investice, jelikož investice do environmentálního prostředí budou 
podporovány. 
Ing. Soukupová – jen chci uvést fakt, že paní ředitelka mateřské školy Tuchoraz chodí s 
dětmi na Vrátkov pěšky a ujdou to, takže školáci by to měli také zvládnout.  
Bc. Nekolný – nyní předám slovo spoluzakladateli ekocentra Huslík v Poděbradech. 
p. V. – děkuji za slovo. Chtěl bych vám říct, že všechny environmentální aktivity na sebe 
vážou další a další. Co se týče financování, neměl bych obavy. Zpracovali jsme všechny 
podněty z minulého jednání zastupitelstva, pomáhal jsem celý proces optimalizovat a vím, že 
zájem bude velký. Také z důvodu, že nejbližší takové středisko je až v Poděbradech a Český 
Brod má velký potenciál, pokryl by i Kolínsko. Zájem o aktivity tohoto druhu je enormní, my je 
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zabezpečujeme pro 3 tis. žáků, na kroužky k nám dojížděly i děti z Českého Brodu. Vrátkov 
bychom odborně zastřešili (zaškolili lektory atd), část financí lze získat z environmentálních 
programů. 
Bc. Nekolný – rada města doporučila ke schválení již minule. Je otevřená diskuze k tomuto 
bodu. 
Ing. Sýkora – jak může město přijmout dotaci, když to může pouze neziskovka?  
Bc. Nekolný – nyní se jedná o program kraje, takže může i město, v jiných případech ne. 
Ing. Soukupová – nemusí vše zastřešovat jedna organizace, některé aktivity může pořádat 
město a některé neziskovka. 
Bc. Nekolný – předpoklad je, že budeme hledat provozovatele. 
Ing. Sýkora – máte nějakou odpovědnou osobu?  
Bc. Stuchl – vyjednávám s neziskovkou, kdo by převzal odpovědnost za udržitelnost, rád by 
se toho chopil Český svaz ochránců přírody. Než se začne stavět, měla by být smlouva s 
koordinátorem jasná. Jako radní garantuji, že to bude fungovat. 
Ing. Kokeš – nebude projekt ve ztrátě? 
Bc. Stuchl – finanční předpoklady jsem nastínil ve variantách v materiálu. Pokud se dotace 
dobře připraví, šance jejího získání je 93%, případná ztráta jde za městem. 
Bc. Nekolný – když nebudou prostředky na provoz, může město přenést odpovědnost na 
jinou organizaci, výdaje pak budou minimální. 
Ing. Sýkora – podstatná ztráta by ale bylo 75 % dotace, kdyby ji město muselo vrátit. 
p. V. – úspěšnost dotačních toků je více než 93 %, jsou vyhlašovány každoročně. 
Mgr. Janík – dle mého názoru máme prioritní projekty, které zajišťují aktivity (Kutilka, TJ 
Sokol) plus nás čeká nejdůležitější věc, kterou je školka projednávaná na začátku jednání, 
potom projekt v nemocnici, kde dochází k navyšování nákladů a v neposlední řadě 
koupaliště. 
Bc. Stuchl – tady je jasně daná investice s 85% dotací, je to poslední šance ve spolupráci s 
Pošembeřím, jde jen o to, abychom o dotaci zažádali. 
Ing. Kopáček – tímto bychom získali zázemí, které je zásadní pro environmentální výchovu. 
Pomocí dotace by šlo vybudovat rychle to, o co se už dlouho snažíme.  
Ing. Sýkora – v případě, že např. po třech letech nedodržíme udržitelnost, tak musíme vrátit 
dotaci celou nebo jen poměrnou část? 
Ing. Soukupová – nejdůležitější v žádosti je vybudování základny, v průběhu udržitelnosti je 
pak vždy možnost podání žádosti o změny. 
Bc. Stuchl – toto je přes MAS, vychází vstříc a udržitelnost by neměla být žádný problém. 
Ing. Ulík – já osobně jsem pro, za externí peníze dojde ke zhodnocení majetku města. 
Ing. Majer – kvůli špatně připravenému materiálu na minulé jednání zastupitelstva jsem byl 
proti, nyní byl materiál rozšířen a doplněn o žádost o dotaci. Důvěřuji Bc. Stuchlovi, že 
neziskovka to spravovat zvládne, protože si nepřeji, aby to spravovalo město. Chtěl bych 
garanci. 
Bc. Nekolný – slovo máte, pokud to stačí. 
Ing. Majer – ano, slovo mi stačí. 
p. K. (občan) – projekt je super, ale pro nás je podstatná doprava. 
Bc. Nekolný – ano, na tom se pracuje.  
JUDr. Marková – materiál jsem připomínkovala již minulý týden, je potřeba doplnit usnesení 
o první část ve znění „Zastupitelstvo města souhlasí s realizací projektu „Terénní základna 
pro ekologickou a polytechnickou výchovu dětí a mládeže Vrátkov“. Zbylé dva návrhy 
usnesení zůstávají, jak byly předloženy. 
Bc. Nekolný - jestliže se do diskuze již nikdo nehlásí, diskuzi končím a nechám hlasovat o 
doplněném návrhu usnesení. 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 12, Proti: 1 – Bc. Málek, Zdržel se: 5 - Mgr. Havlíček, Ing. Sýkora, Ing. 
Kokeš, Mgr. Janík, M. Vlasák) 
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                                                                                                 Usnesení č. 12/2020 
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. 
  
 
14. Veřejné sportoviště 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod má nedostatek veřejných hřišť pro své obyvatele. Doporučená výměra 
plochy pro neorganizovanou tělovýchovu mládeže a dospělých je 700 m2 na 1000 obyvatel. 
Plochy pro neorganizovaný sport a tělovýchovu jsou určené pro děti, mládež i dospělé. 
Možností využití hřiště je spousta např. hřiště s basketbalovým košem, workoutové hřiště, 
prostor pro odpočinek a relaxaci. V areálu je dostatek prostoru pro vybudování skate parku 
pro 
jízdu na skateboardu, kolech a in-line bruslích. 
Na financování projektu je možné využít dotace a také Fond podpory sportu, kultury a 
volného 
času. 
Současné vedení města dlouhodobě podporuje koncepci financování tělocvičných jednot a 
spolků. Veřejně přístupných hřišť, kam mohou občané zdarma nebo za symbolickou finanční 
částku chodit sportovat, je minimum. 
Nyní se rozhoduje o zbourání koupaliště, a tak je jedinečná příležitost nejprve navrhnout co 
bude město v uvedeném prostoru realizovat v budoucnu, dříve, než se prodá nebo pronajme 
subjektům, které využijí prostor pro potřeby svých členů, nikoliv pro širokou veřejnost. 
Pojďme zpracovat návrh veřejného sportoviště pro všechny občany Českého Brodu. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
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Bc. Nekolný – předám úvodní slovo předkladatelce Ing. Baslové. 
Ing. Baslová – předložila jsem tento bod kvůli plánované demolici koupaliště a hlavně kvůli 
tomu, že Český Brod nemá dostatek veřejných sportovišť dostupných všem, a něco 
podobného by na místě po koupališti mohlo vzniknout. 
Bc. Nekolný – navrhuji spojit diskuzi k tomuto bodu s bodem následujícím „Koupaliště“, 
protože spolu souvisí a požádám o úvodní slovo k následujícímu bodu vedoucí odboru 
rozvoje. 
Mgr. Dočkalová – prosím vás o směr, kterým se máme vydat, jak prostor využít co nejlépe. 
Nápad byl koupaliště obnovit nebo dokonce vybudovat „bio koupaliště“, ale jsou to velice 
nákladné záležitosti. 
Bc. Nekolný – rada města záležitost koupaliště projednala a doporučuje schválit navržené 
usnesení. Na konci diskuze budeme nejdříve hlasovat návrh Ing. Baslové a poté usnesení k 
bodu „Koupaliště“. Připomínám, že tato záležitost je dlouhodobá, je potřeba se někam 
posunout. Je otevřená diskuze k oběma bodům. 
Ing. Sýkora – otázkou je, zda se zdemoluje nebo zasype. V materiálu se píše, že demolice je 
drahá, naopak zasypání materiálem z okolních staveb by bylo zdarma a ještě se ušetří za 
skládku. Poté by šlo postavit koupaliště nové. 
Bc. Nekolný – nyní žádná demolice v rozpočtu není. Nicméně lokalita dle posouzení v rámci 
územního plánu, není vhodná ke koupání vzhledem ke vzrostlým stromům, které vytvářejí 
všude stín a také stísněným prostorům a v neposlední řadě nedostatkem místa k parkování. 
Celkově je místo stísněné, šel bych cestou přestavby a jiného využití. Lokalita pro koupání 
by mohla být například u pivovarského rybníka. 
Ing. Sýkora – sportoviště se mi líbí, ale ne bourání. 
Ing. Majer – vše se musí podrobně projednat. 
Mgr. Janík – souhlasím s tím, že lokalita se řeší již dlouho, obnova koupaliště je nyní 
nerealizovatelná, byla by potřeba ověřovací studie na prostorovou kapacitu. 
Ing. Baslová – demolici by samozřejmě předcházela studie, možná by šla stávající stavba 
využít třeba pro „skate park“. 
Ing. Ulík – měl jsem strach říct, že koupaliště nebude a teď se na tom shodujeme všichni. 
Dle územního plánu musí být na místě sportoviště. 
Mgr. Klinecký – podporuji oba dva body, akorát bych poupravil usnesení k „Veřejnému 
sportovišti“ tím, že se vymění slovo „projekt“ za „studie využití“. 
Ing. Baslová – s úpravou souhlasím, mojí podmínkou je veřejné sportoviště. 
Ing. Kokeš – je v projektu „Liblické předměstí“ počítáno s vybudováním bazénku?  
Bc. Nekolný – mluví se o tom, ale zatím to nemáme ani v územním plánu. 
Mgr. Klinecký – místo pro sportoviště tam je, ale zda to bude bazén, či hala, zatím nevíme. 
Bc. Nekolný – vidím, že se do diskuze již nikdo nehlásí, proto ji končím a nechám hlasovat 
nejdříve o upraveném usnesení dle Mgr. Klineckého k bodu „Veřejné sportoviště“: 
 
s c h v á l e n o (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
 
                                                                                                 Usnesení č. 13/2020 
Zastupitelstvo města 
 
I.      souhlasí 
 
   se zpracováním studie využití pro veřejné sportoviště v prostorách nefunkčního koupaliště. 
  
 
15. Koupaliště 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Rozhodnutí o budoucím využití areálu by mělo být projednáno v zastupitelstvu města.  
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Město Český Brod je vlastníkem pozemků v areálu koupaliště, jedná se o pozemky: 
523/3 ostatní plocha o výměře 147 m2 

523/4 ostatní plocha o výměře 24 m2 

604/3 ostatní plocha o výměře 3.781 m2 

604/5 vodní plocha o výměře 1.499 m2 

2093 ostatní plocha o výměře 97 m2 

2094 ostatní plocha o výměře 23 m2 

2095 ostatní plocha o výměře 94 m2 

a dále je vlastníkem podílu ideální poloviny pozemku č. 521/25 ostatní plocha o výměře 640 
m2, druhým vlastníkem pozemku je TJ Slavoj Český Brod, z.s. - část komunikace podél 
koupaliště 
Pozemky jsou v současné době nevyužívané. Výměra všech pozemků je 5.665 m2 tj. 0,567 
ha.  
TJ Slavoj Český Brod, z.s. je vlastníkem pozemků sportovního areálu za areálem koupaliště 
a spoluvlastníkem části komunikace. 
Usnesením rady města Český Brod č. 81/2016 ze dne 24.02.2016 byl vyhlášen záměr na 
pronájem prostor koupaliště. nabídky nebyly předloženy.  
Usnesením rady města Český Brod č. 118/2016 ze dne 13.04.2016 byl vyhlášen záměr 
vyhlášen opakovaně a byly doručeny 2 nabídky. Z jednání vzešel úkol přípravy výpůjčky 
pozemků.  
Závěrem schůzky, která měla řešit podrobnosti smlouvy o výpůjčce  byla dohoda o směně 
pozemků v areálu koupaliště ve vlastnictví města za pozemky hřiště v ulici Žitomířská ve 
vlastnictví TJ Slavoj.   
K dohodě o smlouvě o výpůjčce nedošlo, došlo dokonce k návrhu na směnu pozemků za 
koupaliště za horní hřiště za školou Žitomířská, ale při předložení návrhu na vyhlášení 
záměru na směnu pozemků  do RM dne 04.04.2018 byl materiál na směnu pozemků byl 
stažen, protože zástupce TJ Slavoj Mgr. Pavel Janík sdělil městu záměr TJ Slavoj na 
výstavbu nové kryté haly na horním hřišti. 
Později bylo i od tohoto záměru ustoupeno a v roce 2019 TJ Slavoj získala dotaci na 
rekonstrukci atletického stadionu Na Kutilce.               
V současné době koupaliště neslouží svému účelu a plocha je používána jako parkoviště 
návštěvníků sportovního areálu Kutilka, případně jako deponie stavebního materiálu pro 
městské stavby v okolí. Absence koupaliště  je sice popsána i ve Stategickém plánu města a 
případné využití tohoto areálu je veřejností velmi sledováno, ale výše pořizovacích nákladů a 
později i pravidelných provozních nákladů z tohoto záměru nečiní prioritu. 
Pozemky jsou dle územního plánu zařazeny mezi plochy pro tělovýchovu a sport (převážně 
komerční, klubový i individuální relaxační)  
Určené využití (dominantní): plochy a souvislá území určená pro sportovní areály, stavby a 
zařízení.  
Přípustné využití: doprovodné služby pro provoz sportovního zařízení. 
Zastupitelstvu města je předkládáno k rozhodnutí, zda myšlenku zachování koupaliště stále 
nechat jako možnou, nebo zda připustit, že se tato plocha může stát v souladu s územním 
plánem i plochou sportoviště a tedy může být koupaliště zdemolováno a zavezeno. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
  
 



 

 27 

 
Bc. Nekolný – navrhuji ještě před hlasováním tohoto bodu upravit 2. část usnesení dle 
usnesení rady města, tedy „Zastupitelstvo města 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)“. Nikdo nemá připomínky, proto 
nechávám nyní hlasovat o usneseních s úpravou k bodu „Koupaliště“. 
 
s c h v á l e n o (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
  
 
                                                                                                 Usnesení č. 14/2020 
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).  
  
 
16. Zajištění provozu školního stravování - návrh variant 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Předložený materiál popisuje návrhy variant možností zajištění správy a provozu školního 
stravování ve městě Český Brod. 
Důvody: 
Nyní je stravování pro místní školy (ZŠ Žitomířská, ZŠ Tyršova, Gymnázium, Základní škola 
a Praktická škola) pouze pod správou ZŠ Žitomířská - Školní jídelna B. Smetany čp. 1307 
(vlastní provoz) a Výdejna čp. 1099 (externí provoz).  
Po vybudování nové školní kuchyně a jídelny v areálu nemocnice (č.p. 1099) dojde k 
velkému navýšení stravovacích kapacit pro místní ZŠ a SŠ. Celková kapacita kuchyní (B. 
Smetany a čp. 1099) by měla být přibližně 2 100 obědů/den. S tím je spojena vyšší 
administrativní a provozní náročnost a obslužnost obou školních kuchyní a všech jídelen. Do 
budoucna se uvažuje i o dovážení obědů do místních MŠ a o stravování veřejnosti 
(důchodci). Vše je odvislé od počtu strávníků místních škol a kapacitních možnostech 
stravovacích zařízení. Proto je předložen tento materiál, který navrhuje různé možnosti 
řešení správy a provozu všech těchto zařízení.  
Bližší popis v přílohách tohoto materiálu: 
Návrh variant řešení školního stravování - příloha: Skolni_stravovani_prehled_variant 
Popis navrhované varianty č. 1 - příloha: Varianta_1 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje návrhy posoudit a schválit jednu z navrhovaných variant. Tento materiál byl 
předložen na jednání RM dne 15.01.2020. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Závislé dle vybrané varianty řešení 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
8. Vzdělávání / 8.2 Materiálně – technické zajištění včetně stravování ve školských zařízení / 
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8.2.4 Zajistit dostatečnou kapacitu pro stravování ve školách 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní 
 
 
 
 
 
 
  
Bc. Nekolný – předám úvodní slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová – vše k bodu najdete podrobně popsané v materiálu, v příloze jsou všechny 
možné varianty zajištění provozu školního stravování. V případě, že by měla vzniknout nová 
příspěvková organizace dle navrhované varianty č. 1, je nyní vhodný čas to říct, do konce 
školního roku zbývají pouze dvě jednání zastupitelstva a bude potřeba souhlasy, zřizovací 
listiny atd. Termín vybudování je září, může se případně posunout. 
Bc. Nekolný – rada města záležitost projednala a navrhuje variantu č. 1 - novou 
příspěvkovou organizaci. ZŠ Žitomířská provozuje stávající jídelnu a kuchyň. 
Mgr. Slavík – jedná se o provozovnu v ulici Bedřicha Smetany. Shodli jsme se na variantě č. 
1 – jedna příspěvková organizace se zřizovací listinou, která bude zastřešovat celý 
stravovací systém pro 1300 lidí. Tato varianta by byla ideálním řešením. 
Bc. Nekolný – je otevřena diskuze k tomuto bodu. Bylo by na místě předjednat vedení 
organizace. Současná školní jídelna v ul. Bedřicha Smetany je úspěšná, ale paní vedoucí 
příspěvkové organizaci šéfovat nechce. Máme předjednaného pana H., který sem jezdí na 
různé akce i pro rodiče a byl by ochotný novou příspěvkovou organizaci vést, současná paní 
vedoucí by mu dělala zástupkyni. 
Ing. Sýkora – příspěvková organizace je v pořádku, jen aby se nepřefinancovala. 
Bc. Nekolný – zdraží to logicky, jelikož roste počet žáků. 
Ing. Sýkora – jde mi o to, aby nebylo dražší jídlo. 
Bc. Nekolný – mzdy budou hrazeny ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství), náklady na 
potraviny hradí rodiče a provozní náklady hradí provozovatel. Nyní vozíme 400 jídel z 
Milovic, centralizovat to je efektivnější. 
Mgr. Slavík – obědy nezdraží, cena 26 Kč za oběd, nesmí být překročena. 
V. Hájek -  varianta č. 1 je super. 
Bc. Nekolný – museli jsme v minulosti zrušit obědy pro důchodce a učitele, nyní budeme 
moct vařit i pro ně. 
Ing. Kokeš – je na čase na tom pracovat. Ale já bych se přimlouval sice sjednotit vše pod 
jednu hlavičku, ale nechat fungovat dvě výdejny samostatně, nechat fungující a 
zdokonalovat nové. 
Bc. Nekolný – naopak, jde o to, přenést to fungující ze „Smetanky“ do nového většího. Paní 
vedoucí chce zůstat dělat, co dělá, pouze se necítí na vedení příspěvkové organizace. 
Představu toho, kdo to bude zastřešovat máme, musí být ale výběrové řízení. Nejtěžší je 
zajistit kvalitní personál. 
p. K. (občan) – takže první jídlo by mohlo být v lednu 2021? 
Bc. Nekolný – těžko říct, dotaci musíme vyčerpat do konce roku. Záleží také na zajištění 
stravování nemocnice, vybavení je již složené. 
Nyní navrhnu doplnit do usnesení variantu č. 1 i s popisem. Do diskuze se již nikdo nehlásí, 
diskuzi uzavírám a nechám hlasovat o doplněném návrhu usnesení. 
  
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
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                                                                                                 Usnesení č. 15/2020 
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. 
  
 
17. Program podpory aktivit v sociální oblasti 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Od r. 2014 lze získat finanční prostředky na sociální služby v rámci dotačního titulu města 
Český Brod – „Program podpory aktivit v sociální oblasti“, který byl schválen zastupitelstvem 
města jako jeden ze způsobů financování aktivit v sociální oblasti v následujících letech. 
V tomto dokumentu a jeho přílohách byly provedeny změny, které odpovídají právní úpravě 
dané zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  
Dále byly provedeny úpravy vedoucí k sladění procesu poskytování dotací z Programu 
podpory sportu, kultury a volného času a úpravy pro zpřesnění a zvýšení transparentnosti 
dotačního procesu.  
 Dále byly provedeny formulační úpravy navazující na změny v organizační struktuře úřadu.  
Přehled hlavních změn:  
Dokument Program podpory aktivit v sociální oblasti  
- doplněna další aktivita, na kterou je možné žádat finanční prostředky a to „programy 
primární prevence“ 
- zpřesněny a doplněny další neuznatelné výdaje  
- v části Kontrola a vyúčtování dotací provedeny úpravy ve shodě s Programy podpory 
sportu, kultury a volného času  
- doplněna možnost podat žádost prostřednictvím datové schránky a elektronickou poštou. 
Smlouva o poskytnutí dotace  
- tento dokument byl upraven shodně se zněním smlouvy dle Programů podpory sportu, 
kultury a volného času.  
Čestné prohlášení  
- formulář byl upraven shodně se zněním tohoto dokumentu dle Programů podpory sportu, 
kultury a volného času. 
Formulář žádosti 
- provedeny pouze drobné formální úpravy 
Radě města bude projednávat předložený materiál na svém jednání dne 15. 1. 2020. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor sociálních věcí a školství doporučuje schválit předložené dokumenty. 
  
3) Dopady řešení na rozpočet města 
V roce 2019 bylo z rozpočtu města vyčleněno na Program aktivit v sociální oblasti 650 000 
Kč. Na rok 2020 je v návrhu rozpočtu částka 700 000 Kč.  
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4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Obsahově návrh vychází z klíčové oblasti 5 Zdravotnictví a sociální služby, podoblast 5.2. 
Sociální služby pro ohrožené před sociálním vyloučením, seniory, rodiny s dětmi, zdravotně 
a tělesně postižené, děti a mládež, specifický cíl 5.2.2 Realizovat a aktualizovat Komunitní 
plán sociálních služeb.  
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
- netýká se tohoto bodu 
 
 
  
Mgr. Klinecký – v důvodové zprávě a přílohách je detailně popsáno k jakým změnám by 
došlo, jedná se o vícero úprav. 
Bc. Novotná – vše je možné po schválení podat elektronicky, datovou schránkou. 
Bc. Nekolný – je otevřena diskuze k tomuto bodu. Jestliže se do diskuze nikdo nehlásí, 
diskuzi končím a nechám hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 16/2020 
Zastupitelstvo města 
 
I.      schvaluje 
 
   Program podpory aktivit v sociální oblasti a související formuláře pro žadatele o dotace. 
  
 
 
18. Pravidla čerpání ze sociálního fondu 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod zřídilo sociální fond v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dále dle 
zákona č. 128/2000 Sb.  
o obcích, ve znění pozdějších předpisů.  Příspěvky ze sociálního fondu jsou používány k 
péči o zaměstnance města Český Brod  
v pracovním poměru a o uvolněné členy zastupitelstva města. Čerpání ze sociálního fondu 
se řídí Pravidly, které schvaluje zastupitelstvo města. Poslední úpravy Pravidel proběhly v 
letech 2017 a 2019 a týkaly se zejména daňové optimalizace čerpaných příspěvků - zejména 
byl podstatně redukován příspěvek na oblečení a naopak významně navýšen příspěvek na 
dovolenou. Další drobné úpravy se týkaly příspěvku věrnostního a příspěvku zdravotně 
regeneračního, zcela byl naopak zrušen příspěvek k životnímu jubileu. 
Navržené úpravy pravidel pro rok 2020 nemění stávající strukturu příspěvků. Reagují jednak 
na cenový vývoj v oblasti stravování (navýšení příspěvku na stravné) a dále upřesňují 
možnost čerpání příspěvku na realizaci akcí a služeb pořádaných městem Český Brod pro 
vlastní zaměstnance (tmelení týmu). Tento námět vyplynul z výročních jednání vedení města 
s vedením jednotlivých odborů. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Navrhuji přijetí předložených úprav pravidel. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
příspěvek na stravné ze SF navýšení o 150.000 Kč 
příspěvek na stravování zaměstnanců z rozpočtu (orj. 50) navýšení o 20.000 Kč (vzhledem k 
nedočerpání jiných položek orj. 50) 
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akce pořádané pro zaměstnance v rámci budování vztahů na pracovišti - navýšení o 20.000 
Kč 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
nerelevantní 
 
  
 
 
Bc. Nekolný – o úvodní slovo poprosím pana tajemníka. 
Ing. Kašpar - navržené úpravy pravidel pro rok 2020 nemění stávající strukturu příspěvků. 
Upřesňují možnost čerpání příspěvku na realizaci akcí a služeb pořádaných městem Český 
Brod pro vlastní zaměstnance, aby se zaměstnanci jednotlivých odborů měli možnost poznat 
se i jinde, což obnáší navýšení o 20 tis. Dále se jedná o navýšení příspěvku na stravování, 
který reaguje na vývoj ceny jídel. Část navýšené částky 10 Kč půjde z rozpočtu a část z 
fondu. 
Bc. Nekolný – rada města záležitost projednala a doporučuje schválit. Je otevřena diskuze k 
tomuto bodu, nikdo se nehlásí, diskuzi tedy končím a nechám hlasovat o předloženém 
návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 17/2020 
Zastupitelstvo města 
 
I.      schvaluje 
 
   Pravidla čerpání ze sociálního fondu. 
  
 
19. Pravidla poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Český Brod 
(2020) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dle § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, je zastupitelstvu obce 
vyhrazeno stanovit pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce. 
Dále dle § 81 zákona o obcích: 
(1) Členovi zastupitelstva obce náleží v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní náhrady 
ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance obce a v 
jejich mezích podle pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce, 
stanovených zastupitelstvem obce. 
(3) Nestanoví-li v pravidlech pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce 
zastupitelstvo obce jinak, podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních 
náhrad, zejména dobu a  místo nástupu a  ukončení cesty, místo plnění úkolů, způsob 
dopravy a  ubytování, určuje členům zastupitelstva obce před zahájením pracovní cesty 
písemně starosta.  
V souladu s výše uvedeným schválilo zastupitelstvo města dne 4.4.2018 usnesením č. 
19/2018 Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Český 
Brod. 
Nyní je předložen návrh aktualizovaného znění pravidel zohledňujícího organizační změnu 
úřadu, absenci pozice neuvolněného místostarosty a změnu ve způsobu předkládání žádosti 
o vyslání na pracovní cestu (blíže viz soubor s revizemi).  
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2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
doporučuje souhlasit 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
cestovní náhrady zastupitelů jsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2020 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
nerelevantní 
 
  
 
 
Bc. Nekolný – o úvodní slovo poprosím pana tajemníka. 
Ing. Kašpar – jedná se pouze o sjednocení s legislativou od 01.01.2020. 
Bc. Nekolný – rada města záležitost projednala a doporučuje schválit. Je otevřena diskuze k 
tomuto bodu, nikdo se nehlásí, diskuzi tedy končím a nechám hlasovat o předloženém 
návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 18/2020 
Zastupitelstvo města 
 
I.      schvaluje 
 
   Pravidla poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Český Brod, jejichž 
znění je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
  
 
20. Činnost kontrolního výboru 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Činnost kontrolního výboru 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
  
Bc. Nekolný – poprosím o úvodní slovo předsedu kontrolního výboru. 
Bc. Málek – kontrolní výbor doporučuje usnesení pro zastupitelstvo města, viz návrhy 
usnesení. Jde o zakázku parkovacího domu v ZZN, informace byla podána z rady města, 
pan místostarosta Klinecký se dostavil na jednání kontrolního výboru, kde vysvětlil detaily, 
zakázka byla výjimkou směrnice, která byla použita, ale nikde tato informace nezazněla. Z 
tohoto důvodu kontrolní výbor doporučuje doplnit informace o výjimkách ze směrnice a v 



 

 33 

případě, že bude tato výjimka použita, musí být zapsána. Toto je hlavním důvodem 
usnesení. 
Bc. Nekolný – za vedení souhlasím. Je otevřena diskuze k tomuto bodu, nikdo se nehlásí, 
diskuzi tedy končím a nechám hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 19/2020 
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.  
  
 
21. Zápisy z jednání finančního výboru 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na zastupitelstvo města jsou předkládány zápisy z jednání finančního výboru dne 9. 9. 2019 
a 25. 11. 2019 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
  
Bc. Nekolný – poprosím o úvodní slovo hlavní účetní M.J. 
M. J. – zápisy musí dle jednacího řádu finanční výbor předložit, proto je bod předložen jako 
informace. 
Ing. Ulík – plán byl projednán a schválen v pondělí, nestihlo se to dát do tohoto 
zastupitelstva, bude proto předložen na příští jednání. 
Bc. Nekolný – nikdo nemá k informaci žádné připomínky, tudíž můžeme přejít k dalšímu 
bodu. 
 
Informaci vzalo zastupitelstvo města na vědomí. 
  
 
22. Zpracování lesního hospodářského plánu pro "LHC Městské lesy Český Brod - 
116402, na období 01.01.2021 - 31.12.2030. 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Zadavatelem zpracování lesního hospodářského plánu (dále jen LHP) je v souladu s §§ 24 - 
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27 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon a vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb., o lesním 
hospodářském plánování, vlastník lesních pozemků Město Český Brod. 
LHP se zpracovává na období 10 let pro všechny lesní pozemky ve vlastnictví Města Český 
Brod na období 01.01.2021 - 31.12.2030. Celkově se jedná o výměru 817 ha. 
Finanční prostředky na zpracování LHP budou čerpány z rozpočtu Městských lesů Český 
Brod. Ministerstvo zemědělství poskytne dotaci na zpracování LHP ve výši 300 Kč/ha na 
základě žádosti vlastníka. 
Město Český Brod, jako zadavatel vyzval uchazeče v uzavřené výzvě dne 26.11.2019 k 
přeložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na „Zpracování LHP pro LHC 
Městské lesy Český Brod - 116402, na období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2030.“ Na tuto výzvu 
nebyla nabídka předložena. Dále Město Český Brod, jako zadavatel vyzval uchazeče v 
otevřené výzvě dne 12.12.2019 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na 
https://ezak.cesbrod.cz, k přeložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
„Zpracování LHP pro LHC Městské lesy Český Brod - 116402, na období 1. 1. 2021 – 31. 12. 
2030.“  
Nabídku na zpracování LHP v určené lhůtě předložila jedna firma, Lesprojekt Stará Boleslav 
s.r.o., Šarochova 1328, 250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Nabídková cena 
včetně DPH je 514,25 Kč/1 hektar.  Nabídková cena za kompletní dodávku je 420 142 Kč vč. 
DPH. Tato firma zpracovávala v dané lokalitě pro období 2006-2015 a období 2016-2025 
lesní hospodářské osnovy, které byly zpracovány v souladu s lesním zákonem a 
souvisejícími předpisy a řádně byla dodržena všechna ujednání tehdejší smlouvy o dílo. 
Odbor životního prostředí a zemědělství doporučuje Zastupitelstvu města Český Brod 
pořízení, výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na zpracování LHP schválit a pověřit 
starostu města podpisem smlouvy. 
Odkaz na jednání Rady města konané dne 15.01.2020. Rada města doporučila 
zastupitelstvu města výběr zhotovitele a smlouvu o dílo na pořízení LHP schválit. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme smlouvu o dílo schválit 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Jedná se o rozpočet městských lesů. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Jedná se o zakázku malého rozsahu II. kategorie - Poptávka 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
 
 
 
 
Bc. Nekolný – k bodům „Zpracování lesního hospodářského plánu pro "LHC Městské lesy 
Český Brod - 116402, na období 01.01.2021 - 31.12.2030“ a „Zpracování lesních 
hospodářských osnov pro zařizovací obvod Kostelec n. Č. l. v rámci správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Český Brod, na období 01.01.2021 - 31.12.2030“ 
navrhuji spojit diskuzi, jelikož se oba dva týkají městských lesů. Předám slovo Ing. 
Kopáčkovi. 
Ing. Kopáček – jedná se v prvním bodě o lesní hospodářský plán, který se zpracovává na 
období 10 let pro všechny lesní pozemky ve vlastnictví Města Český Brod. Finanční 
prostředky na jeho zpracování budou čerpány z rozpočtu Městských lesů Český Brod. 
Ministerstvo zemědělství poskytne dotaci na zpracování ve výši 300 Kč/ha na základě 

https://ezak.cesbrod.cz/
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žádosti vlastníka. Město, jako zadavatel vyzval uchazeče v uzavřené výzvě k předložení 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, nabídku předložila jedna firma, Lesprojekt 
Stará Boleslav s.r.o., Šarochova 1328, 250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. 
Všechny detaily zakázky jsou popsané v materiálu. 
Stejně tak tomu bylo v případě zakázky na zpracování lesních hospodářských osnov, kde ale 
finanční prostředky na zpracování nebudou čerpány z rozpočtu města. Náklady na 
zpracování LHO hradí stát. 
Bc. Nekolný – rada města oba body projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit. Je 
otevřena diskuze, pokud se do diskuze nikdo nehlásí, diskuzi uzavírám a nechám hlasovat 
jednotlivě o usneseních. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 20/2020 
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. 
  
 
23. Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Kostelec n. Č. l. v 
rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Český Brod, na období 
01.01.2021 - 31.12.2030 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Zadavatelem zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen LHO) je v souladu s § 25 
zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon a § 13 vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb., o lesním 
hospodářském plánování, místně příslušný orgán státní správy lesů. 
LHO se zpracovávají na období 10 let pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve 
vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není vypracovaný lesní hospodářský 
plán. V tomto případě se jedná o zpracování LHO pro zařizovací odvod Kostelec n. Č. l., na 
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období 01.01.2021 - 31.12.2030. V tomto obvodu se budou zpracovávat LHO pro lesy v 
katastrálních územích Břežany II, Bylany u Českého Brodu, Český Brod, Dobré Pole u Vitic, 
Doubravčice, Hradešín, Hřiby, Chotouň, Chotýš, Chrášťany u Českého Brodu, Klučov u 
Českého Brodu, Krupá u Kostelce nad Černými lesy, Kšely, Liblice u Českého Brodu, 
Limuzy, Lstiboř, Lipany u Vitic, Masojedy, Mrzky, Nová Ves II, Přehvozdí, Přistoupim, 
Přišimasy, Rostoklaty, Skramníky, Štolmíř, Tismice, Tlustovousy, Tuchoraz, Tuklaty, Vitice, 
Vrátkov a Žhery, které spadají pod obec s rozšířenou působností Český Brod. Celkově se 
jedná o výměru 228 ha. 
Finanční prostředky na zpracování LHO nebudou čerpány z rozpočtu města. Náklady 
na zpracování LHO hradí stát - § 26 odst. 2 lesního zákona. 
Město Český Brod jako zadavatel vyzval uchazeče v uzavřené výzvě dne 19.11.2019 k 
přeložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na „Zpracování LHO pro zařizovací 
obvod Kostelec n. Č. l., na období 1.1.2021 - 31.12.2030.“ Na tuto výzvu nebyla nabídka 
předložena. Dále Město Český Brod, jako zadavatel vyzval uchazeče v otevřené výzvě dne 
12.12.2019 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na https://ezak.cesbrod.cz, k 
přeložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na „Zpracování LHO pro zařizovací 
obvod Kostelec n. Č. l., na období 1.1.2021 - 31.12.2030.“ 
Nabídku na zpracování LHO v určené lhůtě předložila jedna firma, Lesprojekt Stará Boleslav 
s.r.o., Šarochova 1328, 250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Nabídková cena 
včetně DPH je 1 028,50 Kč/1 hektar. Nabídková cena za kompletní dodávku je 234 498,- Kč 
vč. DPH. Tato firma zpracovávala LHO v dané lokalitě i pro období 2006-2015 a období 
2016-2025. LHO byly zpracovány v souladu s lesním zákonem a souvisejícími předpisy a 
řádně byla dodržena všechna ujednání tehdejší smlouvy o dílo. 
Odbor životního prostředí a zemědělství doporučuje Zastupitelstvu města Český Brod 
pořízení, výběr zhotovitele a předložený návrh smlouvy na zpracování LHO schválit a pověřit 
starostu města podpisem smlouvy. 
Odkaz na jednání Rady města. Rada města na jednání dne 15. 1. 2020 doporučila 
zastupitelstvu výběr zhotovitele a smlouvu o dílo schválit. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme pořízení a smlouvu o dílo schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Finanční prostředky na zpracování LHO nebudou čerpány z rozpočtu města. Náklady na 
zpracování LHO hradí stát - § 26 odst. 2 lesního zákona. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Jedná se o zakázku malého rozsahu II. kategorie - poptávka. 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
 
 
 
Na základě spojené diskuze k bodům „Zpracování lesního hospodářského plánu pro "LHC 
Městské lesy Český Brod - 116402, na období 01.01.2021 - 31.12.2030“ a „Zpracování 
lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Kostelec n. Č. l. v rámci správního 
obvodu obce s rozšířenou působností Český Brod, na období 01.01.2021 - 31.12.2030“ bylo 
přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
s c h v á l e n o (Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 

https://ezak.cesbrod.cz/
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                                                                                                 Usnesení č. 21/2020 
Zastupitelstvo města 
 
I.      souhlasí 
 
   s pořízením 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. 
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. 
  
 
24. Dohoda o poskytnutí dotace_ Singltrek v Dolánkách 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod plánujeme na pozemcích městských lesů, mezi Tuchorazí a Plynovodem 
několik tras singltreku s mírnou obtížností, které budou končit pod Plynovodem. Délka 
plánovaných tras je cca 4 km. 
Singltrek je jednosměrná cesta lesem vedená po vytvořené a udržované cestě s označením 
její náročnosti. Lehká cesta umožňuje pohodovou a zábavnou jízdu lesem rychlostí 12-
15km/hod bez nutnosti šlapat nebo brzdit. Náročnost může stoupat například zařazením 
klopených zatáček nebo průjezdem roklí. 
Žádost o dotaci na MAS Pošembeří do výzvy na podporu neproduktivních investic v lesích 
byla doporučena k financování.  
Realizace projektu je v roce 2020. Na  ŘO SZIF byly doloženy veškeré podklady již 
provedené veřejné zakázky. 
Na základě provedené kontroly jsme vyzváni k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace z 
PRV. 
Nabídková cena bez DPH činí 878.400,00 Kč.  
Na středisku Městských lesů je DPH uplatňováno na Finančním úřadě. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Dotace je 100%. Do rozpočtu města je třeba zahrnout předfinancování akce na rok 2020. 
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4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
10.1.3. Vybudovat, resp. vyčistit, a následně udržovat chybějící kulturní, sportovní a další 
zařízení a VČ a zajistit údržbu 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
  
 
 
  
Bc. Nekolný – úvodní slovo předám vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová – jde o přijetí dotace, jedná se o trasy v městských lesích, o místech, kde by 
měly být vybudovány.   
Bc. Nekolný – rada města záležitost projednat nestihla, ale doporučuje souhlasit s přijetím 
dotace. Musíme doplnit navržená usnesení ještě o jedno v tomto znění: „Zastupitelstvo 
města souhlasí s realizací akce „Singltrek v Dolánkách“. 
Je otevřena diskuze, pokud se do diskuze nikdo nehlásí, diskuzi uzavírám a nechám 
hlasovat o doplněném návrhu usnesení k předloženým usnesením. 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
 
                                                                                                 Usnesení č. 22/2020 
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". 
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Obecná rozprava 
Bc. Nekolný – nyní po projednání všech bodů programu, zahajuji obecnou rozpravu. 
 
Ing. Sýkora – jak jsem již psal ve svém emailu, hledal jsem v národním investičním plánu, ale 
stavby v Českém Brodě tam nejsou. Výzva o doplnění akcí již proběhla, důležité akce by se 
tam doplnit měly. 
Bc. Nekolný – podívám se na to, ale město s ničím takovým osloveno nebylo. 
Ing. Sýkora – já mám informaci od pana Hermanna, že se Český Brod nepřihlásil. 
Bc. Nekolný – existuje státní zásobník projektů, dáme návrh, co by se mělo doplnit, a 
předložíme na komisi. 
 
Ing. Sýkora – dále se chci zeptat na bytovou politiku, zda probíhají diskuze, dal jsem nějaké 
návrhy. Město utržilo peníze za prodeje bytů, ale investice nevidím (např. startovní byty nebo 
byty pro policii). Měl by se zpracovat nějaký program a zařadit do akčního plánu. 
Bc. Nekolný – bytová politika byla na minulém jednání předložena jako informace, 
připomínky přišly pouze od vás. Na příštím jednání zastupitelstva bude předložena jako 
řádný bod. 
 
V. Hájek – chtěl bych se zeptat, co je nového s ozvučením a hlasovacím zařízením. 
Ing. Kašpar – hlasovací zařízení testujeme, proběhly tři zkušební sezení, je potřeba doladit 
ještě pár nezbytných detailů.   
Co se týče ozvučení, v budově pořád probíhají přestavby, tady v obřadní síni donedávna 
sídlil odbor pro výstavbu a územní plánování, v průběhu pár týdnů zde bude provizorní 
kancelář vedení města. Po ukončení všech prací se budeme moci věnovat novému ozvučení 
místnosti. 
 
V. Hájek – z pochůzek po městě mám poznatek, že by bylo potřeba pokračovat s čištěním 
Šembery (je zanešená na mnoha místech), aby v budoucnu nenastaly problémy. Povodí 
Labe prý nemá lidi, nelze to nějak zařídit?  
Bc. Nekolný – jsme na půdě samosprávy, Povodí Labe je státní podnik. Město čistilo cca 
250m u Pivovaru, technické služby dělají práce i na ne městských pozemcích a také Povodí 
jsme několikrát dohnali k čištění. 
 
V. Hájek – kdo krom hasičů zkouší výstražný informační systém? 
Ing. Kašpar – vyškoleni byli A. Č. a K. Š. 
 
Ing. Kokeš – v souvislosti se záležitostí MŠ Kollárova vznáším požadavek, aby koalice 
neříkala „nevracejme se do minulosti“, když jsme my jako opozice nemohli nic ovlivnit, vše 
bylo na rozhodnutích koalice. Hlaste se prosím k tomu, za co odpovídáte. Navíc byl v ČBZ o 
mě uveřejněn zcela nepravdivý článek a když jsem něco chtěl uveřejnit, tak se tak nestalo. 
V. Hájek – ze sebe bych chtěl říct, i když jsem z opozice, na obranu koalice, že se mi nikdy 
nestalo, že by můj článek nebyl otištěn, i když hezký rozhodně nebyl. 
 
Mgr. Klinecký – navrhl bych udělat seminář zastupitelů o regulačním plánu v pondělí 17. 
února, prosím podívejte se, zda vám tento termín vyhovuje. Seminář bude neveřejný, 
pozvánka bude zaslána emailem. 
 
 
Bc. Nekolný – pokud se do obecné rozpravy již nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím a 
poprosím návrhovou komisi o shrnutí dnešního jednání. 
Bc. Stuchl za návrhovou komisi přečetl shrnutí výsledků usnesení z dnešního jednání. 
 
Bc. Nekolný poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. 
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Jednání bylo ukončeno ve 21:12 hod. 
 
  
 
 
 
 
 

 
Bc. Jakub Nekolný       Mgr. Tomáš Klinecký 
starosta města       místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ing. Lucie Baslová       Ing. Lucie Hovorková 
ověřovatelka zápisu       ověřovatelka zápisu 

 
 
 


