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 Usnesení zastupitelstva města ze dne 22. 9. 2021   

Město Český Brod 
Zastupitelstvo města 

Souhrn 
 
z 19. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve středu 22. 9. 2021 od 18:00 

hod v: Sál sokolovna, Tyršova 314  
  
 
72/2021 Investiční úvěrový rámec 
 
Zastupitelstvo města  
 
vyhlašuje 
výzvu k podání nabídek na Investiční úvěrový rámec pro město Český Brod ve znění, které 
je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
 
73/2021 Fond infrastruktury - zapojení do rozpočtu města na rok 2021 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
zapojení Fondu infrastruktury ve výši 11.000.000 Kč do rozpočtu města na rok 2021 v 
souladu s návrhem rozpočtového opatření č. 3 na dofinancování investiční akce 
Českobrodské moderní poradenské centrum. 
  
 
74/2021 Schválení rozpočtového opatření č. 3 k rozpočtu 2021 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města na rok 2021 ve znění, které je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení.  
  
 
75/2021 Programy podpory sportu, kultury a volného času - aktualizace dokumentů 
pro rok 2021 - upřesnění výzvy Program č. 3 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
úpravu formuláře žádosti Programů podpory sportu, kultury a volného času.  
  
 
II. souhlasí 
aby v rámci výzvy v Programu č. 3, Podpora investičních a neinvestičních akcí NNO v roce 
2021 z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod, mohly být uplatněny akce 
realizované od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. 
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76/2021 Revokace - Memorandum o spolupráci se Středočeským krajem (SOŠ Liblice, 
obchvat Českého Brodu) 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. revokuje 
usnesení č. 67/2021 ze dne 16. 6. 2021. 
  
 
II. schvaluje 
upravené znění Memoranda o spolupráci při transformaci Střední odborné školy Český Brod 
– Liblice a přípravě přeložky silnice č. II/ 272 (obchvat Českého Brodu) mezi Středočeským 
krajem, IČO: 70891095 a městem Český Brod. Upravený návrh memoranda je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
 
 
77/2021 Smlouva o převodu činností, práv, povinností a závazků - Střední odborná 
škola Český Brod - Liblice 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
smlouvu o převodu činností, práv, povinností a závazků týkající se Střední odborné školy 
Český Brod - Liblice se Středočeským krajem, IČO: 70891095. Návrh výše uvedené smlouvy 
je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o převodu činností, 
práv, povinností a závazků za podmínky současného uzavření smlouvy o výpůjčce areálu 
střední školy na dobu nejméně 2 let a smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku 
střední školy na město Český Brod. 
  
 
 
78/2021 Zřizovací listina nové příspěvkové organizace - Střední odborná škola Český 
Brod - Liblice 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
se vznikem příspěvkové organizace Střední škola managementu a grafiky, jako organizace 
města, která bude namísto současné příspěvkové organizace Středočeského kraje Střední 
odborné školy, Český Brod - Liblice, Školní 145, se sídlem Školní 145, 282 20 Český Brod, 
IČO: 48665746, vykonávat vzdělávací činnost a související činnosti školských zařízení, 
domov mládeže a školní jídelna, a současně souhlasí s dalšími nezbytnými kroky potřebnými 
k naplnění této činnosti. 
  
 
II. schvaluje 
zřizovací listinu nové příspěvkové organizace Střední škola managementu a grafiky s datem 
vzniku ke dni 1. 10. 2021. Návrh zřizovací listiny je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
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79/2021 Pozemek KN p.č. 65 v k.ú. Štolmíř 
 
Zastupitelstvo města  
 
zamítá 
navrženou kupní cenu 407.600 Kč za odkup pozemku KN p.č. 65 v k.ú. Štolmíř z vlastnictví 
Záveská a spol., v.o.s., se sídlem, Ostrovského 253, 150 00 Praha 5 - Smíchov, jako 
insolvenční správce úpadce Státní statek Čáslav, se sídlem Nad Rezkovcem 1114, okres 
Kutná Hora, IČO: 00104248, jejímž jménem jedná pověřený společník JUDr. Hana Záveská, 
do vlastnictví Města Český Brod. 
  
 
80/2021 Odkup podílů pozemků v k.ú. Liblice u Českého Brodu 
 
Zastupitelstvo města  
 
zamítá 
nabídku na odkup spoluvlastnických podílů na pozemcích p. č. 387/16, orná půda, p.č. 
479/24, orná půda, a p. č. 479/14, orná půda, v k. ú. Liblice u Českého Brodu od společnosti 
VIAGEM a. s, IČO: 04817320, do majetku města Český Brod. 
  
 
81/2021 Nabídka k využití zákonného předkupního práva (stavba bez č.p./č.ev. 
Zahrady) 
 
Zastupitelstvo města  
 
nesouhlasí 
s využitím předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.ev., jiná stavba, která se nachází na 
pozemku KN p.č. st. 1898 v obci a k.ú. Český Brod. Stavba není součástí pozemku. 
  
 
82/2021 Vyrozumění o výpovědi veřejnoprávní smlouvy na úseku obecní policie obcí 
Tuklaty 
 
Zastupitelstvo města  
 
bere na vědomí 
výpověď veřejnoprávní smlouvy č. 2/2007 uzavřené mezi městem Český Brod a obcí Tuklaty 
dne 19. 3. 2007 podle zákona o obecní policii podanou obcí Tuklaty.  
  
 
83/2021 Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Břežany II 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Český Brod a 
obcí Břežany II, uveřejněné ve Věstníku Středočeského kraje pod č. 64/VS/2006, k 
zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. Návrh dodatku ke smlouvě 
je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem dohody o změně veřejnoprávní 
smlouvy. 
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84/2021 Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Černíky 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Český Brod a 
obcí Černíky, uveřejněné ve Věstníku Středočeského kraje pod č. 66/VS/2006, k zajišťování 
výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. Návrh dodatku ke smlouvě je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem dohody o změně veřejnoprávní 
smlouvy. 
  
 
85/2021 Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Hradešín 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Český Brod a 
obcí Hradešín pod č. 68/VS/2006, k zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech 
přestupků. Návrh dodatku ke smlouvě je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem dohody o změně veřejnoprávní smlouvy. 
  
 
86/2021 Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Chrášťany 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením dohody o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Český Brod a 
obcí Chrášťany, uveřejněné ve Věstníku Středočeského kraje pod č. 69/VS/2006, k 
zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. Návrh dodatku ke smlouvě 
je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem dohody o změně veřejnoprávní 
smlouvy. 
  
 
87/2021 Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Krupá 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Český Brod a 
obcí Krupá č. 70/VS/2006, k zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. 
Návrh dodatku ke smlouvě je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
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II. pověřuje 
starostu města Český brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem dohody o změně veřejnoprávní 
smlouvy. 
  
 
88/2021 Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Kšely 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Český Brod a 
obcí Kšely, uveřejněné ve Věstníku Středočeského kraje pod č. 72/VS/2006, k zajišťování 
výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. Návrh dodatku ke smlouvě je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem dohody o změně veřejnoprávní 
smlouvy. 
  
 
89/2021 Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Masojedy 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Český Brod a 
obcí Masojedy, uveřejněné ve Věstníku Středočeského kraje pod č. 73/VS/2006, k 
zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. Návrh dodatku ke smlouvě 
je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem dohody o změně veřejnoprávní 
smlouvy. 
  
 
90/2021 Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Mrzky 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Český Brod a 
obcí Mrzky, uveřejněné ve Věstníku Středočeského kraje pod č. 74/VS/2006, k zajišťování 
výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. Návrh dodatku ke smlouvě je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení.   
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem dohody o změně veřejnoprávní 
smlouvy. 
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91/2021 Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Poříčany 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Český Brod a 
obcí Poříčany, uveřejněné ve Věstníku Středočeského kraje pod č. 75/VS/2006, k zajišťování 
výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. Návrh dodatku ke smlouvě je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem dohody o změně veřejnoprávní 
smlouvy. 
  
 
92/2021 Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Přehvozdí 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Český Brod a 
obcí Přehvozdí, uveřejněné ve Věstníku Středočeského kraje pod č. 77/VS/2006, k 
zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. Návrh dodatku ke smlouvě 
je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem dohody o změně veřejnoprávní 
smlouvy. 
  
 
93/2021 Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Přišimasy 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod a obcí 
Přišimasy, uveřejněné ve Věstníku Středočeského kraje pod č. 79/VS/2006, k zajišťování 
výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. Návrh dodatku ke smlouvě je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem dohody o změně veřejnoprávní 
smlouvy. 
  
 
94/2021 Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Přistoupim 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Český Brod a 
obcí Přistoupim, uveřejněné ve Věstníku Středočeského kraje pod č. 78/VS/2006, k 
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zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. Návrh dodatku ke smlouvě 
je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem dohody o změně veřejnoprávní 
smlouvy. 
  
 
95/2021 Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Rostoklaty 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Český Brod a 
obcí Rostoklaty, uveřejněné ve Věstníku Středočeského kraje pod č. 80/VS/2006, k 
zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. Návrh dodatku ke smlouvě 
je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem dohody o změně veřejnoprávní 
smlouvy. 
  
 
96/2021 Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Tismice 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Český Brod a 
obcí Tismice, uveřejněné ve Věstníku Středočeského kraje pod č. 82/VS/2006, k zajišťování 
výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. Návrh dodatku ke smlouvě je přílohou 
originálu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem dohody o změně veřejnoprávní 
smlouvy. 
  
 
97/2021 Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Tuchoraz 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Český Brod a 
obcí Tuchoraz, uveřejněné ve Věstníku Středočeského kraje pod č. 18/VS/2007, k 
zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. Návrh dodatku ke smlouvě 
je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem dohody o změně veřejnoprávní 
smlouvy. 
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98/2021 Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Tuklaty 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Český Brod a 
obcí Tuklaty, uveřejněné ve Věstníku Středočeského kraje pod č. 84/VS/2006, k zajišťování 
výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. Návrh dodatku ke smlouvě je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem dohody o změně veřejnoprávní 
smlouvy. 
  
 
99/2021 Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Vrátkov 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Český Brod a 
obcí Vrátkov, uveřejněné ve Věstníku Středočeského kraje pod č. 60/VS/2012, k zajišťování 
výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. Návrh dodatku ke smlouvě je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem dohody o změně veřejnoprávní 
smlouvy. 
  
 
100/2021 Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Vitice 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Český Brod a 
obcí Vitice, uveřejněné ve Věstníku Středočeského kraje pod č. 85/VS/2006, k zajištění 
výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. Návrh dodatku ke smlouvě je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem dohody o změně veřejnoprávní 
smlouvy. 
  
 
101/2021 Přijímání movitého a nemovitého majetku - sociální pohřby 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
s přijímáním movitého a nemovitého majetku v rámci zastavení dědických řízení z titulu 
vypravitele pohřbu. 
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102/2021 Předplacené pachtovné 
 
Zastupitelstvo města  
 
bere na vědomí 
rozhodnutí rady města (usnesení č. 382/2021) ze dne 1. 9. 2021 o požadované výplatě 
předplaceného pachtovného ve výši 30 mil. Kč ke dni 31. 12. 2021 v souladu s článkem XXIII 
koncesní smlouvy ze dne 20. 10. 2020.  
  
 
103/2021 Polabské komunální družstvo - rozhodnutí o založení, schválení stanov a 
souhlas se splněním vkladové povinnosti 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. rozhoduje 
o založení právnické osoby Polabské komunální družstvo, a to dohodou zakladatelů na 
obsahu stanov ve smyslu ust. § 561a zák. č. 90/2012 Sb. v platném znění. 
  
 
II. schvaluje 
stanovy Polabského komunálního družstva, které tvoří přílohu originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
 
  
III. schvaluje 
splnění vkladové povinnosti města jako člena družstva ve výši 30.000 Kč, kterým se každý 
člen podílí na základním kapitálu družstva. 
  
 
 
104/2021 Polabské komunální družstvo - souhlas s navržením do funkce člena 
představenstva 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
s navržením starosty města Bc. Jakuba Nekolného do funkce člena představenstva 
právnické osoby Polabské komunální družstvo. 
  
 
 
105/2021 Činnost kontrolního výboru 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. revokuje 
usnesení č. 70/2021 ze dne 16. 6. 2021. 
  
 
II. pověřuje 
kontrolní výbor k provedení kontroly příspěvkové organizace Centrum vzdělávání, informací 
a kultury, náměstí Arnošta z Pardubic 1, 282 01 Český Brod, IČO: 46390472 a příspěvkové 
organizace Technické služby Český Brod, Palackého 339, 282 01 Český Brod, IČO: 
00875180 a pověřuje provedením kontrol všechny členy kontrolního výboru, kontrolované 
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období bude rok 2020 a 2021. Předmětem kontroly u obou organizací budou zakladatelské 
dokumenty, agenda veřejných zakázek a smluvních vztahů, směrnice BOZP a PO a 
související agenda, GDPR a související agenda. 
  
 
 
106/2021 Postup a pravidla participativního rozpočtu pro rok 2022 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
postup a pravidla participativního rozpočtu pro rok 2022, která jsou přílohou originálu zápisu 
k tomuto usnesení.   
  
 
 
107/2021 Souhlas s ručením v souvislosti s úvěrovou smlouvou technických služeb 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
uzavření smlouvy o ručení mezi městem Český Brod a Komerční bankou, a. s., IČO: 
45317054, zajišťující čerpání úvěru příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, 
IČO: 00875180, na základě smlouvy o úvěru č. 99031176858. Návrh výše uvedené smlouvy 
o ručení je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o ručení. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

Jakub Nekolný   

starosta města  
 


