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Město Český Brod 
Zápis 

21. řádné zasedání zastupitelstva města,  
konané dne 9. února 2022 v 18:00 hod. 

v místě: Sál sokolovna 
 
Přítomni: Bc. Nekolný Jakub, Mgr. Klinecký Tomáš, Hájek Václav, Mgr. Havlíček Jiří, Charvát 
Tomáš, Ing. Kokeš Jaroslav, Ing. Majer Milan, Ing. Sýkora Jaroslav, Ing. Hovorková Lucie, 
Ing. Ulík Filip, MVDr. Talacko Jaroslav, Kvasnička Pavel, MUDr. Ing. Sýkora Jan, Vlasák 
Martin, Blažková Karolína, Ing. Přikryl Jan, Ing. Baslová Lucie 
 
Omluveni: Bc. Málek Metoděj, Korec Václav, Mgr. Janík Pavel, Mgr. Slavík Jiří 
 
Přítomni přizvaní: Ing. Kašpar - tajemník MěÚ, JUDr. Marková Jana - právnička města, 
vedoucí odborů 
 
Předsedající: Jakub Nekolný 
 
Zapsal: Petronela Matějková 
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 135/2022 - 171/2022 
 
Volební komise:   
 
Návrhová komise: Blažková Karolína, Kvasnička Pavel 
 
Ověřovatelé zápisu: Charvát Tomáš, Mgr. Havlíček Jiří 
 
Pan starosta Bc. Nekolný zahájil (18:02 hod.) 21. řádné zasedání ZM, přivítal členy ZM a 
konstatoval, že je přítomno 16 členů zastupitelstva, což je nadpoloviční většina a zasedání je 
usnášeníschopné. Z dnešního jednání jsou omluveni Bc. Málek, Mgr. Janík, Mgr. Slavík a V. 
Korec. MUDr. Ing. Sýkora se dostaví na zasedání později. 
 
Bc. Nekolný upozornil zastupitele na hlasovací lístky, které jim byly rozdány na stůl, tak jako 
na minulém jednání, a požádal je o zaznamenávání svého hlasování, vždy do řádku, který 
bude před hlasováním nahlášen.  
Dále upozornil přítomné, že dnešní jednání je vysíláno on-line a přítomné požádal, aby se v 
souladu se zákonem GDPR vyvarovali jmenování třetích osob, nepřítomných na dnešním 
jednání. 
 
Bc. Nekolný poté seznámil přítomné s programem dnešního jednání, na kterém je 39 bodů a 
informací. Dodal, že poslední bod programu byl předložen Mgr. Havlíčkem později, proto je 
materiál vytištěn pro každého zastupitele. Poté se dotázal zastupitelů, zda má někdo 
připomínky k navrženému programu a otevřel diskuzi. 
Ing. Sýkora uvedl, že v programu postrádá bod jako reakci na otevřený dopis z 12. 10. 2021, 
týkající se Liblického předměstí. 
Mgr. Klinecký uvedl, že na základě dopisu od společnosti NELI S.P.A., a.s., nyní fungující 
pod novým názvem MBFG invest a. s., se opět rozjela nová jednání, vše se posouvá vpřed. 
Bc. Nekolný doplnil, že se město s investorem blíží ke shodě, všechny kroky vedou k tomu, 
aby se plánovaná výstavba realizovala. 
Ing. Baslová požádala o předřazení bodu „39. Souhlas s přípravou a realizací investiční akce 
Biotop v Pivovarském rybníku“ před bod „20. Souhlas zastupitelstva města s realizací akce 
"Český Brod, ul. Tuchorazská - rekonstrukce chodníku - východní strana, výstavba 
vodovodního řadu včetně přípojek a oprava kanalizace", jelikož musí ve 21:00 hod. z jednání 
odejít a na zbytek se omluvit. 
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Bc. Nekolný i ostatní zastupitelé se změnou souhlasili, nikdo k navržené změně připomínky 
neměl. 
 
Poté nechal pan starosta hlasovat o upraveném programu jednání. 
Schváleno: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0  
 
Vzhledem k nepřítomnosti ověřovatelů zápisu z minulého jednání, se Bc. Nekolný dotázal, 
kanceláře vedení města, zda byl ověřen zápis z 20. ZM (ověřovatelé MUDr. Ing. Sýkora a V. 
Korec). 
P. Matějková odpověděla, že zápis byl oběma ověřovateli schválen, V. Korec jej již i 
podepsal, MUDr. Ing. Sýkora jej podepíše na dnešním zasedání. 
Poté se ještě dotázal směrem k ostatním zastupitelům, zda mají připomínky k zápisu z 
minulého jednání. 
Nikdo připomínky neměl. 
 
Ověřovateli dnešního zápisu byli navrženi: Mgr. Havlíček a T. Charvát. 
Schváleno: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Bc. Nekolný dal návrh na členy návrhové komise ve složení: K. Blažková a P. Kvasnička. 
Schváleno: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0  
 
Zapisovatelkou dnešního zápisu byla určena: Petronela Matějková. 
 
Bc. Nekolný poté přistoupil k projednávání upraveného programu. 
 
Program pro - 21. řádné zasedání zastupitelstva města 
1. Schválení střednědobého rozpočtového výhledu 2023-2025 
2. Schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2022 
3. Naplňování strategického plánu města prostřednictvím akčního plánování 
4. Akční plán rozvoje sociálních služeb a návazných služeb pro správní obvod ORP Český 
Brod na období 2022 - 2024 
5. Program podpory aktivit v sociální oblasti - aktualizace dokumentů pro rok 2022 
6. Programy podpory sportu, kultury a volného času - aktualizace dokumentů pro rok 2022 
7. Smlouva spolupráci s Regionálním muzeem v Kolíně 
8. Darovací smlouva na movitý majetek - Dobrovolný svazek obcí Český Brod - Doubravčice 
9. Žádost o přijetí dotace projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání na 
„Vzkvétání škol Českobrodska“ 
10. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Školní jídelna Český Brod 
11. Směna (částí) pozemků v k.ú. Liblice u Českého Brodu (K. H., M. H.) 
12. Odkup pozemku v k.ú. Liblice u Českého Brodu (M. H.) 
13. Prodej části pozemku Klučovská ul. (Dvojčata ČB, s.r.o.) 
14. Smlouva o bezúplatném převodu vodovodního řadu od Pennymarketu na parc.č. 708/34, 
parc.č. 919/7, parc.č.708/3, parc.č.2011 a parc.č.2013 a parc.č.2012, k.ú. Český Brod 
15. Osazení a dodávka biofiltrů - Dohoda o finanční spoluúčasti vlastníků provozně 
souvisejících kanalizací s obcí Tismice 
16. Studie proveditelnosti zajištění zásobování pitnou vodou města Český Brod 
17. Oprava místní komunikace, ul. Za Rybníkem 
18. Rekonstrukce části chodníků v ulici Tyršova 
19. Re-use centrum - Využití a Provoz 
20. Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Biotop v Pivovarském rybníku 
21. Souhlas zastupitelstva města s realizací akce "Český Brod, ul. Tuchorazská - 
rekonstrukce chodníku - východní strana, výstavba vodovodního řadu včetně přípojek a 
oprava kanalizace" 
22. Souhlas s realizací investiční akce - Liblice, ul. Nová - oprava chodníků 
23. Souhlas s realizací investiční akce - Celková rekonstrukce areálové TS a areálové 
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rozvodny NN 
24. Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Stezka kolem Kutilky 
25. Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Cyklostezka Klučovská 2. etapa 
26. Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Bezbariérový chodník, nový vodovod a 
oprava kanalizace v ul. Klučovská naproti P+R 
27. Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Nové komunikace v lokalitě Na Křemínku 
(Na Křemínku, V Lánech, U Dráhy, Na Prutě) 
28. Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Rekonstrukce chodníku Školní a Bylanská 
29. Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Rekonstrukce ulice Bedřicha Smetany 
30. Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Vybudování bezbariérového přístupu do 
čp. 70 
31. Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Vybudování zázemí knihovny ve 3 NP čp. 
1 
32. Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Hřiště s umělým povrchem v SOŠ Liblice 
33. Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Oprava fasády čp. 1 
34. Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Oprava střechy čp. 70 
35.  Informace - Činnost kontrolního výboru 
36.  Informace - Zápisy z jednání finančního výboru 
37. Žádost o výjimku Novostavba RD s prostorem pro komerční využití J. Kouly Český Brod - 
příspěvek na technickou, dopravní a veřejnou infrastrukturu města Český Brod 
38. Souhlas s poskytnutím investiční dotace ve výši 1,5 mil Kč na rekonstrukci suterénu 
sokolovny v Českém Brodě 
39.  Informace - Záznam z jednání pracovní skupiny - areál Kutilka 
 
 
1. Schválení střednědobého rozpočtového výhledu 2023-2025 
 
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 
2023-2025. 
 
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 – požádám rovnou o úvodní slovo paní vedoucí finančního odboru. 
Ing. Jedličková – tento bod samozřejmě souvisí s bodem následujícím „Schválení rozpočtu 
města Český Brod na rok 2022“. Schválení střednědobého rozpočtového výhledu ukládá 
zákon č. 250/2000 Sb., jde o předpokládané příjmy v následujících 3 letech bez účelových 
dotací. Návrh výhledu byl zveřejněn na úřední desce 19. 1. 2022. 
Bc. Nekolný – prosím o slovo pana předsedu finančního výboru. 
Ing. Ulík – záležitost byla projednána 31. 1., ale FV nebyl usnášeníschopný, členové výboru 
měli několik doplňujících dotazů ke střednědobému výhledu, které byly na místě 
zodpovězeny. 
Bc. Nekolný – rada města jej také projednala a doporučuje ke schválení. Otevírám diskuzi k 
tomuto bodu. 
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V. Hájek – výhled postrádá investiční akce, jako je dostavba ZŠ Žitomířská, nová MŠ 
Kollárova, oprava střechy penzionu Anna atd. 
Bc. Nekolný – výhled obsahuje pouze běžné výdaje a příjmy, veškeré investice jsou zde 
pouze v balíku celkového objemu plánovaných investic. Vše se aktualizuje průběžně, dle 
získaných dotací atd. Například přístavba ZŠ by měla být financována investorem, což je 
DSO a ne město. Na všech zmiňovaných akcí se pracuje. 
Ing. Jedličková – jak řekl pan starosta, na roky 2024-25 vidíte investice pouze pod jednou 
sumou, konkrétní položky jsou pouze na rok 2022. 
Bc. Nekolný – dodám, že i v případě získání dotace, je časové hledisko realizace akce v 
rozmezí dvou až tří let. 
Vidím, že se do diskuze již nikdo nehlásí, diskuzi tedy končím a nechám hlasovat o 
předloženém návrhu usnesení, tak, jak je předloženo v materiálu. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 14 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Václav Hájek, Ing. Lucie 
Hovorková, Ing. Jan Přikryl, Ing. Jaroslav Sýkora, MVDr. Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, 
Proti: 1 - Ing. Jaroslav Kokeš, Zdrželo se: 1 - Mgr. Jiří Havlíček) 
                                                                                                 Usnesení č. 135/2022 
Zastupitelstvo města 
 
I.      schvaluje 
 
   střednědobý rozpočtový výhled na roky 2023 - 2025 pro město Český Brod ve znění 
přílohy, která je součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
2. Schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2022 
 
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 2022. 
 
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 opět předal slovo Ing. Jedličkové, která shrnula informace k bodu dle důvodové 
zprávy, přiloženého komentáře a příloh. Poukázala také na prezentace k rozpočtu, které mají 
zastupitelé vytištěné před sebou. 
Bc. Nekolný – děkuji finančnímu odboru za přípravu rozpočtu v této nelehké době, kde 
velkou roli hraje stále rostoucí inflace i nemalé výdaje spojené s fungováním příspěvkových 
organizací. U dvou příspěvkových organizací (CVIK a TS) došlo ke snížení finančního 
příspěvku, plus se snížily náklady úřadu. Nicméně, podobně jako v loňském roce, je těžké 
odhadnout další vývoj finanční situace na rok 2022. Z tohoto důvodu budou opět na 
jednotlivá zasedání ZM předkládána rozpočtová opatření dle aktuálního vývoje situace. 
Nyní prosím o slovo předsedu FV. 
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Ing. Ulík – rozpočet FV projednal, v 5 členech při hlasování již nebyl usnášeníschopný, proto 
nebylo přijato doporučující usnesení. 
Bc. Nekolný – rada města rozpočet projednala a doporučuje jej ke schválení. Otevírám 
diskuzi k tomuto bodu. 
V. Hájek – chtěl bych se zeptat na řádek 94 – příspěvek 300 tis. CVIKu. 
Ing. Jedličková – jde o investiční příspěvek do fondu majetku na promítací zařízení. CVIK 
neměl ve fondu majetku dostatek financí na akontaci. 
V. Hájek – na řádku 95 je 1,5 mil. pro technické služby. To je na nový vůz?  
Ing. Jedličková – ano také, plus jim dobíhají dvě úvěrové smlouvy na vozový park, jedna z 
nich končí letos v říjnu. 
V. Hájek – nevidím mezi položkami koupi nové sekačky pro TS. 
Mgr. Klinecký – bohužel tuto informaci u přípravy rozpočtu ještě FO neměl. Probíhají 
komunikace s Ing. Krulišem, TS potřebují obnovovat vozový park, a také techniku na údržbu 
městské zeleně. Loni měly TS zisk cca 1 mil. Kč, z čehož můžou čerpat, případně by se 
potřebné finance řešily navýšením rozpočtu. Návrh rozpočtu je sestaven tak, aby se na 
potřebné další výdaje finance našly. 
V. Hájek – na jednání FV, kde jsem byl, bylo řečeno, že schodek v rozpočtu pokryly zisky z 
minulých let. 
Ing. Jedličková – ano, je to tak. 
Ing. Kokeš – chci upozornit na rozdíl v investicích mezi prezentací na stole a předloženým 
materiálem, kde je částka něco přes 33 mil. a v prezentaci je 44,8 mil. 
Ing. Jedličková – rozdíl tam není, k 33 mil. je potřeba přičíst ještě 11 mil. z fondu komunikací. 
Ing. Sýkora – mám podobný dotaz, jde mi o investice a po vysvětlení, že zde nejsou 
zahrnuty investice týkající se fondu komunikací, ale ty jdou do komunikací. Je tam krom toho 
ještě investice 4 mil. do trafostanice v nemocnici, také 3,4 mil. Re-use centrum, 200 tis. do 
parkovacího pavilonu. Podstatné jsou ty 4 mil., trafostanice je potřeba, a to tady nevidím, 
fond komunikací to asi není. 
Ing. Jedličková – co se týká trafostanice, máme 3 hospodářská střediska, která nehospodaří 
na základě rozpočtu, ale samostatně, to znamená bez rozpočtových příjmů a výdajů, stejně 
jak hospodaří PO na základě nákladů a výnosů. Návrhy těchto jednotlivých hospodářských 
středisek byly přílohou k návrhu rozpočtu. V návrhu je i plán investic všech hospodářských 
středisek (bytového hospodářství, městských lesů a ostatní hospodářské činnosti). 
Bc. Nekolný – přebytek z hospodářských středisek je převáděn do rozpočtu města, nebo 
také naopak, rozpočet může posílit hospodářská střediska. 
Ing. Baslová – mám dotaz k PO CVIK a ZŠ Žitomířská, kde je nárůst skoro o milion. 
Bc. Nekolný – u CVIKu jde o realizaci některých programů, prodané vstupy na představení, 
které poté kvůli covidu-19 nešlo odehrát, realizace se očekávají až letos. U ZŠ je důvod 
obdobný – v „covidové“ době mohli dostat menší příspěvek, ušetřilo se na provozních 
nákladech, kdy byla škola uzavřena. Z těchto důvodů, je lepší porovnávat rok 2022 s rokem 
2019 před covidem. 
Bc. Nekolný – jestliže se do diskuze již nikdo další nehlásí, diskuzi končím a nechám 
hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 11 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Karolína Blažková, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jan Přikryl, MVDr. 
Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, Proti: 4 - Ing. Lucie Baslová, Mgr. Jiří Havlíček, Václav 
Hájek, Ing. Jaroslav Kokeš, Zdrželo se: 1 - Ing. Jaroslav Sýkora) 
                                                                                                 Usnesení č. 136/2022 
Zastupitelstvo města 
 
I.      schvaluje 
rozpočet města Český Brod na rok 2022 ve znění přílohy, která je součástí originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
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3. 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 a aktivity naplňující cíle ve strategickém plánu. 
Zastupitelstvu města je předloženo vyhodnocení akčního plánu za období roku 2021 a návrh 
akčního plánu na období 2022-2023. 
Podklady předloženy na jednání RM dne 19. 1. 2022 a 2. 2. 2022. 
 
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 – jedná se o standardní bod, který se opakuje. Plán z roku 2012 je platný do 
roku 2022, proto bude letos zpracovaný nový strategický plán. Rada města záležitost 
projednala a doporučuje ji ke schválení. Je otevřena diskuze. 
Ing. Sýkora – spousta položek je v pořádku, o některých pochybuji a s jinými nesouhlasím. 
Očekával bych projednání materiálu na stavební komisi, k čemuž nedošlo, proto se zdržím 
hlasování. 
Bc. Nekolný – jde o plán, který se aktualizuje dle potřeb. Cokoliv si členové komisí vyžádají k 
projednání, MěÚ jim poskytne. Nechceme zbytečně zahlcovat komise, předkládají se tam 
aktuální záležitosti, ostatní je na vyžádání. Vidím, že se již nikdo další nehlásí, diskuzi proto 
končím a nechá hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 15 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav 
Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, MVDr. Jaroslav Talacko, 
Martin Vlasák, Proti: 0, Zdrželo se: 1 - Ing. Jaroslav Sýkora) 
                                                                                                 Usnesení č. 137/2022 
Zastupitelstvo města 
 
I.      bere na vědomí 
 
   vyhodnocení akčního plánu za období roku 2021. 
  
 
II.      schvaluje 
 
   návrh akčního plánu na období 2022 - 2023, který je nedílnou součástí originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
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4. Akční plán rozvoje sociálních služeb a návazných služeb pro správní obvod ORP 
Český Brod na období 2022 - 2024 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Tvorba plánu sociálních a návazných služeb je jedním ze strategických cílů formulovaných 
ve Strategickém plánu města Český Brod do roku 2022. Cílem komunitního plánování je 
vytvořit takový systém sociálních služeb, který bude reagovat na zjištěné potřeby v území.   
Město Český Brod využívá metodu komunitního plánování již od roku 2008 a od této doby 
bylo zpracováno 5 komunitních plánů sociálních služeb. Poslední plán byl schválen ZM dne 
4. 12. 2019, kdy byly nově schváleny dva dokumenty, Komunitní plán sociálních a 
návazných služeb pro správní obvod ORP Český Brod na období 2020 – 2024 a Akční plán 
rozvoje sociálních služeb a návazných služeb pro správní obvod ORP Český Brod na období 
2020 - 2021.  
Nyní je předkládán ke schválení aktualizovaný Akční plán na období 2022 až 2024, který je 
prováděcím dokumentem ke Komunitnímu plánu sociálních a návazných služeb pro správní 
obvod ORP Český Brod pro období 2020 - 2024.  
Tento dokument obsahuje rozpracovaná opatření dle jednotlivých tematických oblastí 
Komunitního plánu: 
Oblast 1 - Společné cíle sociálních služeb  
Oblast 2 – Senioři a osoby se zdravotním postižením   
Oblast 3 – Rodina, děti a mládež 
Oblast 4 – Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením  
Velká část opatření zůstává v původní podobě, je to dáno tím, že jejich potřeba je trvalá. 
Možnosti realizace také ovlivnila epidemiologická situace v roce 2020 a 2021, v jejímž 
důsledku nebylo možné některé aktivity zrealizovat. K vypracování plánu byly využity závěry 
ze schůzek v rámci komunitního plánování, podněty od veřejnosti, výsledky individuálních 
schůzek s aktéry komunitního plánování a rovněž vlastní činnost odboru sociálních věcí a 
školství.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OSVŠ doporučuje schválení tohoto návrhu. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Na realizaci komunitního plánu je vyčleněna v rozpočtu města částka 180.000 Kč.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Obsahově návrh na podání žádosti 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 
Není relevantní.  
 
 
Bc. Nekolný - požádám o slovo pana místostarostu. 
Mgr. Klinecký - podrobné informace k bodu jsou popsány v důvodové zprávě.  
Bc. Nekolný – je otevřena diskuze, nikdo se nehlásí, proto nechám hlasovat o předloženém 
návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 16 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav 
Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, Ing. Jaroslav Sýkora, 
MVDr. Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
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                                                                                                 Usnesení č. 138/2022 
Zastupitelstvo města 
 
I.      schvaluje 
 
   Akční plán rozvoje sociálních služeb a návazných služeb pro správní obvod ORP Český 
Brod na období 2022 - 2024, který je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
5. Program podpory aktivit v sociální oblasti - aktualizace dokumentů pro rok 2022 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Od r. 2014 lze získat finanční prostředky na sociální služby a další aktivity v sociální oblasti v 
rámci dotačního titulu města Český Brod „Program podpory aktivit v sociální oblasti“, jehož 
poslední znění bylo schváleno ZM dne 22. 1. 2020. 
Praktické poznatky v poskytování dotací ukázaly potřebu tento dotační program aktualizovat. 
Rovněž bylo nutné reagovat na novou právní úpravu, zejména na nabytí účinnosti zákona č. 
37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů a související novelizaci zákona č. 250/2000 Sb. 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dále byly provedeny úpravy vedoucí k 
sladění procesu poskytování dotací s Programem podpory sportu, kultury a volného času., 
především v oblasti kontroly a vyúčtování dotací a sankčních ustanovení. 
Přehled hlavních změn:  
Dokument Program podpory aktivit v sociální oblasti  
- zrušeno předložení výroční zprávy jako povinné přílohy k žádosti   
- upřesněna časová způsobilost výdajů 
- upřesněn postup při žádosti o změnu projektu 
- v části Kontrola a vyúčtování dotací, Zvláštní ustanovení a Závěrečná ustanovení 
provedeny úpravy v souladu se zněním Programu podpory sportu, kultury a volného času.  
 
Smlouva o poskytnutí dotace  
- tento dokument byl upraven v článku III. Práva a povinnosti smluvních stran, v čl. IV. 
Kontrola realizace projektu a použití dotace a čl. V. Sankční ustanovení a čl. VI. Další 
ustanovení a čl. VII. Závěrečná ustanovení v souladu se zněním smlouvy dle Programu 
podpory sportu, kultury a volného času.  
 
Formulář žádosti 
- formulář byl upraven v souladu s obsahem tohoto formuláře příslušného pro Program 
podpory sportu, kultury a volného času.  
- provedena úprava reagující na zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. 
 
Čestné prohlášení  
- ve formuláři nebyly provedeny žádné změny.     
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor sociálních věcí a školství doporučuje schválit předložené dokumenty. 
  
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Na rok 2022 je vyčleněno z rozpočtu města vyčleněno na Program aktivit v sociální oblasti 
700.000 Kč. 
 
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. 
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5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní.  
 
  
Bc. Nekolný – jedná se spíše o administrativní záležitost, uvedení vnitřních předpisů do 
souladu s platnou legislativou. Rada města bod projednala a doporučuje jej schválit. 
Otevírám diskuzi. Pokud se nikdo nehlásí, diskuzi končím a nechám hlasovat o návrhu 
usnesení, tak, jak je navrženo v materiálu. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 16 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav 
Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, Ing. Jaroslav Sýkora, 
MVDr. Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 139/2022 
Zastupitelstvo města 
 
I.      schvaluje 
 
   Program podpory aktivit v sociální oblasti, smlouvy a související přílohy, které jsou 
nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
6. Programy podpory sportu, kultury a volného času - aktualizace dokumentů pro rok 
2022 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Programy podpory sportu, kultury a volného času z fondu sportu, kultury a volného času 
města Český Brod byly schváleny zastupitelstvem města Český Brod usnesením č. 
116/2019 dne 4. 12. 2019 a následných dodatků. 
Na základě zkušeností s realizací programů a poskytováním dotací z fondu sportu, kultury a 
volného času v roce 2020 a 2021, s cílem zajištění souladu s požadavky zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou předloženy následující úpravy 
programů, statutu fondu a souvisejících dokumentů. 
Při zpracování jsme vycházeli z následujících skutečností: 
 

 statut je dokument, kterým byl zřízen fond, do statutu byl doplněn dodatek č. 1. 

 programy jsou nástrojem čerpání prostředků z fondu, čerpání je možné na základě 
programové výzvy (viz čl. 2 odst. 1 statutu), byly zde doplněny dodatky č. 1, č. 2 a č. 
3, termín pro vyhlášení výzvy programu 3 navrhujeme na základě poznatků od NNO 
na březen aby finanční prostředky mohly být rozděleny do poloviny kalendářního 
roku. 

 ve smlouvě musí být uvedena nejen celková částka poskytnuté dotace, ale také 
rozpis poskytnuté dotace na jednotlivé akce, vč. konkrétních částek (týká se 
programů č. 2 a 3). Dále je do smlouvy vložena informace, že minimální spoluúčasti 
na projekt/akci činí 30 %. Snažili jsme se o zjednodušení sankčních ustanovení v 
článku V. 

 formuláře k žádosti - žádost o dotaci - doplněn řádek v přílohách k žádosti o výpis 
z evidence skutečných majitelů, požadavek dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech. 

      Rozpočet žádosti o dotaci - odstraněn řádek výnos z projektu.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme schválit. 
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3) Dopady řešení na rozpočet města 
V rámci rozpočtu města schvaluje ZM výši příspěvku do fondu sportu, kultury a volného 
času. Dílčí dotace jsou následně schvalovány RM nebo ZM (viz podmínky uvedené ve 
statutu). 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Klíčová oblast 10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času, podoblast 10.3 
Financování kulturních, sportovních a volnočasových aktivit a investičních akcí, SC 10.3.1 
Naplňovat programy pro podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit a investičních akcí.  
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
  
Bc. Nekolný – jedná se o obdobnou záležitost, jako v předcházejícím bodě. Otevírám rovnou 
diskuzi. 
Ing. Baslová – jelikož jde o fond kultury a sportu, měla bych návrh - do budoucna vyčlenit 
alespoň nějakou procentuální položku, která by šla na veřejná sportoviště, aby šlo o jakýsi 
závazek fondu, ne mít pouze obecná pravidla a finance pak rozdat organizacím. 
Bc. Nekolný – rozumím, ale nyní jde o administrativní záležitost. Na komisi sportu došlo k 
větší změně, schvalované již před konce roku, a to, že se programy vypisují dřív. Termíny se 
posunuly tak, že schválením rozpočtu, mohly být ukončeny jednotlivé výzvy a mohlo se 
rozhodnout na základě příchozích dotací, komu a kolik financí bude poskytnuto. Díky tomuto 
posunu termínů, může město již začátkem jara, neziskovým organizacím sdělit částku, se 
kterou můžou na letošní rok počítat.  
Ing. Jedličková – problém je, že pokud by šlo o veřejné sportoviště v majetku města, nemůže 
město samo sebe žádat o finance. 
Bc. Nekolný – navyšovat částky bude město u participativního rozpočtu. 
Mgr. Klinecký – jde o dotační titul pro jiné subjekty. Co se týče veřejných sportovišť, letos 
jsou v plánu nové herní prvky na hřiště a skatepark. 
Ing. Kokeš – mluvíte o podpoře sportu, kultury a volného času a v rozpočtu je odečteno 200 
tis.? 
Ing. Jedličková – do fondu je přidělena částka 3 mil., těch 200 tis. je zůstatek z loňska k 
vyčerpání letos. 
Ing. Kokeš – proč město vyčleněné peníze neutratilo a zůstaly tam?  
Ing. Jedličková – některé akce se bohužel kvůli covidu nemohly uskutečnit, některé dotace 
musely být vráceny. Z těchto důvodů, zůstaly vratky z akcí, které se nemohly uskutečnit. 
Bc. Nekolný – pokud se do diskuze již nikdo další nehlásí, diskuzi končím a nechám hlasovat 
o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 15 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav Hájek, Ing. Lucie 
Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, Ing. Jaroslav Sýkora, MVDr. Jaroslav 
Talacko, Martin Vlasák, Proti: 1 - Ing. Lucie Baslová, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 140/2022 
Zastupitelstvo města 
 
 
I.      schvaluje 
 
   úpravu statutu a programů podpory sportu, kultury a volného času, vč. souvisejících příloh, 
které jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  
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7. Smlouva spolupráci s Regionálním muzeem v Kolíně 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dne 23. 11. 2021 byla městu doručena žádost Regionálního muzea v Kolíně o finanční 
podporu při úpravě výstavních prostor v Podlipanském muzeu v Českém Brodě. Muzeum se 
dlouhodobě potýká s neutěšeným stavem interiérů budovy, kvůli kterému muselo před 
časem uzavřít stálou expozici "Bitva u Lipan" a další výstavy, kde skončila životnost 
multimediálních prvků, také se zhoršil stav proskleného stropu hlavního výstavního sálu. 
Dále je pro veřejnost uzavřena i historická archivní síň v přízemí budovy, proto se veřejnosti 
nabízí pouze zanedbatelné množství přístupných prostor muzea. Zřizovatel muzea 
Středočeský kraj přislíbil přistoupení k celkové rekonstrukci budovy, která je zatím v 
nedohlednu. Město se do této záležitosti na straně muzea vložilo a iniciovalo jednání se 
zástupci krajského úřadu.  
Do doby rekonstrukce budovy, na kterou zatím není připravena ani projektová dokumentace, 
chce Regionální muzeum v Kolíně přistoupit k nejnutnější základní obnově výstavních 
prostor a expozice v 1. patře muzea. Odhadovaná cena oprav je 120.000 - 150.000 Kč. 
Radě města je předloženo ke schválení, zda a v jaké výši je město ochotno se na aktuálních 
úpravách podílet. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku tvoří přílohu tohoto materiálu. 
Materiál byl předložen na jednání rady města 15. 12. 2021 jako informace s tím závěrem, že 
město vstoupí do jednání se zástupci muzea. Následně proběhla jednání vedení města s 
ředitelem Regionálního muzea v Kolíně, p. Vladimírem Rišlinkem. Předběžně bylo 
dohodnuto, že město poskytne muzeu finanční podporu ve výši 100.000 Kč a muzeum zajistí 
instalaci expozice o bitvě u Lipan ve zpřístupněných prostorách a dále zajistí rozsáhlejší 
zpřístupnění prostor budovy a pozemku muzea pro potřeby obyvatel a návštěvníků města 
Český Brod. Vzájemné závazky jsou obsahem smlouvy o spolupráci, která je navržena radě 
a zastupitelstvu města ke schválení.    
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuji schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Částka 100.000 Kč by byla v případě schválení hrazena z rozpočtu města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Klíčová oblast 7, cestovní ruch a památky, specifický cíl 7.2.6 Zkvalitnit služby Regionálního 
muzea (kvalitní výstavní projekty a akce pro veřejnost, publikační a vydavatelská činnost ad.)  
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný - požádám o slovo pana místostarostu. 
Mgr. Klinecký – jedná se o jednorázový příspěvek města muzeu, aby mohlo přistoupit k 
nejnutnější základní obnově výstavních prostor, budova je opravdu ve špatném stavu, 
veškeré podrobnosti jsou popsané v důvodové zprávě. Nejvyšší priorita muzea je zřízení 
depozitáře, probíhají jednání, zda by mohl být v Českém Brodě. Druhá priorita je oprava celé 
budovy Podlipanského muzea. 
Bc. Nekolný – jde o komplexní záležitost, která by vedla k rekonstrukci celého objektu. Rada 
města svým usnesením doporučuje zastupitelstvu smlouvu o spolupráci schválit.  
Je otevřena diskuze, pokud se nikdo nehlásí, diskuzi končím a nechám hlasovat o 
předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 15 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav 
Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, Ing. Jaroslav Sýkora, 
MVDr. Jaroslav Talacko, Proti: 0, Zdrželo se: 1 - Martin Vlasák) 
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                                                                                                 Usnesení č. 141/2022 
Zastupitelstvo města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s finanční spoluúčastí města na obnově výstavních prostor a expozice v budově 
Podlipanského muzea částkou ve výši 100.000 Kč. 
  
 
II.      souhlasí 
 
   s uzavřením smlouvy o spolupráci s Regionálním muzeem v Kolíně, IČO 00410047. Návrh 
smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
III.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o spolupráci. 
  
 
8. Darovací smlouva na movitý majetek - Dobrovolný svazek obcí Český Brod - 
Doubravčice 
 
1) Informace o materiálu pro ZM 
Předkládáme ZM k souhlasu darovací smlouvu mezi Městem Český Brod a Dobrovolným 
svazkem obcí Český Brod - Doubravčice, na převod majetku pořízeného v rámci realizace 
projektu Sdílené radosti a strasti škol III. Níže vysvětlení situace Ing. Jiřinou Soukupovou: 
"K 31. 12. 2021 byly ukončeny aktivity projektu podpořeného z Operačního programu 
Výzkum, vývoj, vzdělávání na realizaci projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, který 
realizovalo město Český Brod v partnerství s Regionem Pošembeří od 1. 1. 2018.  Vzhledem 
ke svému charakteru není u projektu požadována udržitelnost. Na základě usnesení Řídícího 
výboru MAP ORP Český Brod byl regionální radou Středočeského kraje potvrzen DSO 
Český Brod – Doubravčice jako nositel pokračovacího projektu Vzkvétání škol 
Českobrodska. Hlavními aktivitami projektu je pokračování spolupráce mezi MŠ a ZŠ ve 
správním obvodu ORP Český Brod a aktualizace dokumentu místní akční plán výchovy a 
vzdělávání v tomto území a to v období od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2023, což je maximálně 
možná doba stanovená výzvou. Žádost o podporu projektu z Operačního programu Výzkum, 
vývoj, vzdělávání byla dne 25. 11. 2021 doporučena k financování Hodnotící komisí MŠMT v 
celkové maximálně možné výši 95 % z částky 2 578 998,80 Kč, o čemž byl DSO informován 
14. 12. 2021. V současné době se připravuje rozhodnutí o přidělení dotace, přičemž výdaje 
jsou uznatelné od 1. 1. 2022. Dle bodu 8) článku VII. Stanov DSO je k přijmutí dotace nutný 
souhlas obou členů DSO, který uděluje zastupitelstvo členské obce. Realizaci projektu 
budou zajišťovat pracovnice DSO, které byly do konce roku 2021 členkami původního 
realizačního týmu (Soukupová, Svěcená, Vraj) a zároveň zaměstnankyněmi města Český 
Brod. Vzhledem ke skutečnosti, že DSO nevlastní žádný majetek, navrhujeme, aby město 
DSO darovalo pro realizaci projektu část vybavení, které bylo nakoupeno z dotačních 
prostředků minulých projektů. Obdobně tak učinila i o.p.s Region Pošembeří.      
Seznam darovaného majetku vč. pořizovacích cen je nedílnou přílohou darovací smlouvy. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje ZM souhlasit s uzavřením darovací smlouvy.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nejsou. 
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4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
V souladu se Strategickým plánem města Český Brod do r. 2022. 
8.5.3 Realizovat společné projekty v oblasti vzdělávání. 
8.5.5 Zabezpečit pracovní setkávání vedení škol a školských zařízení a zástupců města k 
řešení otázek vzdělávání ve městě a okolí. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
  
Bc. Nekolný – jedná se o majetek (základní vybavení) pořízený z dotačních titulů v rámci 
projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“ a jeho převod do DSO v souvislosti s fungováním 
pokračujícího projektu „Vzkvétání škol Českobrodska“. Realizaci projektu budou zajišťovat 
pracovnice DSO, které byly do konce roku 2021 členkami původního realizačního týmu a 
zaměstnankyněmi MěÚ. Otevírám diskuzi. 
 
Odchod v 18:57 hod. Ing. Majer 
 
Ing. Kokeš – dobrovolný svazek obcí má nekonečné trvání nebo skončí kolaudací přístavby 
ZŠ?  
Bc. Nekolný – udržitelnost projektu je 10 let. Pokud po uplynutí doby udržitelnosti, dojde k 
dohodě o rozvázání svazku, majetek bude převeden opět na město. 
Ing. Kokeš – takže to, co se teď převede, může přejít zpět na město?  
Bc. Nekolný – hypoteticky ano, ale v tomto případě se jedná o movitý majetek, jako jsou 
židle, počítače, stoly atd., což za 10 let zřejmě nebude v nejlepším stavu. 
Pokud se do diskuze již nikdo další nehlásí, diskuzi končím a nechám hlasovat o 
předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 15 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Pavel 
Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav Hájek, Ing. 
Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, Ing. Jaroslav Sýkora, MVDr. Jaroslav 
Talacko, Martin Vlasák, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 142/2022 
Zastupitelstvo města 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením darovací smlouvy na movitý majetek, podle přílohy smlouvy, mezi městem 
Český Brod a Dobrovolným svazkem obcí Český Brod - Doubravčice, se sídlem nám. 
Husovo 70, 282 01 Český Brod, IČO: 09748989. Návrh smlouvy je přílohou k originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené darovací smlouvy. 
  
 
9. Žádost o přijetí dotace projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání 
na „Vzkvétání škol Českobrodska“ 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
K 31. 12. 2021 byly ukončeny aktivity projektu podpořeného z Operačního programu 
Výzkum, vývoj, vzdělávání na realizaci projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, který 
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realizovalo město Český Brod v partnerství s Regionem Pošembeří od 1. 1. 2018.   
Vzhledem ke svému charakteru není u projektu požadována udržitelnost.  
Na základě usnesení Řídícího výboru MAP ORP Český Brod byl regionální radou 
Středočeského kraje potvrzen DSO Český Brod – Doubravčice jako nositel pokračovacího 
projektu Vzkvétání škol Českobrodska. Hlavními aktivitami projektu je pokračování 
spolupráce mezi MŠ a ZŠ ve správním obvodu ORP Český Brod a aktualizace dokumentu 
místní akční plán výchovy a vzdělávání v tomto území a to v období od 1. 1. 2022 do 30. 11. 
2023, což je maximálně možná doba stanovená výzvou.  
Žádost o podporu projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání  byla dne 25. 
11. 2021 doporučena k financování Hodnotící komisí MŠMT v celkové maximálně možné 
výši 95 % z částky 2 578 998,80 Kč, o čemž byl DSO informován 14. 12. 2021.  
V současné době se připravuje rozhodnutí o přidělení dotace, přičemž výdaje jsou uznatelné  
od  1. 1. 2022.  Dle bodu 8) článku VII. Stanov DSO je k přijmutí dotace nutný souhlas obou 
členů DSO, který uděluje zastupitelstvo členské obce. Realizaci projektu budou zajišťovat 
pracovnice DSO, které byly do konce roku 2021 členkami původního realizačního týmu 
(Soukupová, Svěcená, Vraj) a zároveň zaměstnankyněmi města Český Brod.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Navrhuje zastupitelstvu města Český Brod udělit  Dobrovolnému svazku obcí Český Brod – 
Doubravčice souhlas  s přijetím dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání 
na realizaci projektu „Vzkvétání škol Českobrodska“, reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022927 v částce 2.450.048,86 Kč. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Bez dopadu. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
V souladu se Strategickým plánem města Český Brod do r. 2022. 
8.5.3 Realizovat společné projekty v oblasti vzdělávání. 
8.5.5 Zabezpečit pracovní setkávání vedení škol a školských zařízení a zástupců Města k 
řešení otázek vzdělávání ve městě a okolí. 
 
V souladu s MAP výchovy a vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod, schváleným 
dne 4. 10. 2017.  
Navrhované řešení schváleno Řídícím výborem MAP dne 26. 10. 2017. – viz příloha.   
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Irelevantní. 
 
 
  
Bc. Nekolný – informace máte v důvodové zprávě, dle stanov DSO je k přijmutí dotace nutný 
souhlas obou členů DSO, který uděluje zastupitelstvo členské obce. Jak bylo řečeno u 
předchozího bodu, realizaci projektu budou zajišťovat pracovnice DSO, které byly do konce 
roku 2021 členkami původního realizačního týmu. Rada města záležitost projednala a 
navrhuje zastupitelstvu udělit Dobrovolnému svazku obcí Český Brod – Doubravčice 
souhlas, s přijetím dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání na realizaci 
projektu „Vzkvétání škol Českobrodska“. Otevírám diskuzi. 
Ing. Kokeš – honosný název projektu je hezký, ale na ZŠ existuje šikana, můj článek v ČBZ 
je pravdivý, za posledních 10 let odešlo ze základních škol 55 žáků převážně pro šikanu do 
škol mimo Český Brod, což jsou cca 2 třídy. Takže se ptám, zda budou školy vzkvétat po 
všech stránkách. 
 
Příchod v 18:59 hod. Ing. Majer 
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Bc. Nekolný – projekt funguje dobře, pořádají se semináře, exkurze do jiných škol, také letní 
školy pedagogů, které jsou velkým přínosem po všech stránkách. Toto vše by mělo školám 
pomoci s problémy, nicméně jim nelze nic nařizovat. Město smí řešit pouze provozní 
záležitosti, zasahovat do ostatních záležitostí smí jen inspekce. Na obou školách došlo k 
rezignaci ředitelů, na obsazení pozic probíhaly konkurzy, současní ředitelé mají určitě 
schopnosti školy vést. 
Mgr. Klinecký – pan ředitel určitě nechce šikanu přehlížet, posledně se problémy řešily i ve 
spolupráci se sociální i bezpečnostní radou a policií. Určitě se problémem budeme dále 
zabývat, je ale potřeba veškeré zjištěné případy nahlásit. 
Bc. Nekolný - pokud se do diskuze již nikdo další nehlásí, diskuzi končím a nechám hlasovat 
o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 16 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav 
Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, Ing. Jaroslav Sýkora, 
MVDr. Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 143/2022 
Zastupitelstvo města 
 
I.      souhlasí 
 
   s přijetím dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání na realizaci projektu 
„Vzkvétání škol Českobrodska“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022927, v částce 
2.450.048,86 Kč pro Dobrovolný svazek obcí Český Brod – Doubravčice. 
  
 
10. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Školní jídelna Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Usnesením zastupitelstva města č. 26 / 2020 ze dne 13. 5. 2020 byla schválena zřizovací 
listina příspěvkové organizace Školní jídelna Český Brod. Tato zřizovací listina byla doposud 
měněna pouze v rozsahu příloh. Příspěvková organizace v současné době provozuje školní 
jídelny v Bezručově ulici a ulici Bedřicha Smetany a dále školní jídelnu v ulici Školní v 
Liblicích. Jedná se o jídelnu liblické střední školy, kam se nyní dováží jídlo uvařené v kuchyni 
v Bezručově ulici.  
Na doporučení odboru školství krajského úřadu je třeba upravit zřizovací listinu této 
příspěvkové organizace tak, aby v předmětu činnosti zahrnovala i "školní jídelnu - výdejnu". 
V tomto smyslu dochází ke změně schválené zřizovací listiny dodatkem č. 1. Součástí 
dodatku je úplné znění zřizovací listiny.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuji schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Klíčová oblast 8. Vzdělávání / specifický cíl 8.2 Materiálně – technické zajištění včetně 
stravování ve školských zařízeních / 8.2.4 Zajistit dostatečnou kapacitu pro stravování ve 
školách 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní 
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Bc. Nekolný - požádám o slovo pana místostarostu, jde o technickou záležitost. 
Mgr. Klinecký – otázka spojení jídelen se již řešila, město od 1. 1. 2022 převzalo pod sebe i 
SŠ v Liblicích spolu s jídelnou a vše se sloučilo. Na doporučení odboru školství krajského 
úřadu je třeba upravit zřizovací listinu této PO tak, aby v předmětu činnosti zahrnovala i 
"školní jídelnu - výdejnu". Z tohoto důvodu dochází ke změně schválené zřizovací listiny 
dodatkem č. 1.  
Bc. Nekolný – rada města záležitost projednala a doporučuje schválit. Otevírám diskuzi. 
Jestliže se nikdo nehlásí, diskuzi končím a nechám hlasovat o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 14 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Václav Hájek, Ing. Lucie 
Hovorková, Ing. Jan Přikryl, Ing. Jaroslav Sýkora, MVDr. Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, 
Proti: 0, Zdrželo se: 2 - Mgr. Jiří Havlíček, Ing. Jaroslav Kokeš) 
                                                                                                 Usnesení č. 144/2022 
Zastupitelstvo města 
 
I.      schvaluje 
 
   dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Školní jídelna Český Brod, IČO 
09276599, který je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.  
  
 
11. Směna (částí) pozemků v k.ú. Liblice u Českého Brodu (K. H., M. H.) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Odbor rozvoje řeší narovnání vlastnických vztahů v Liblicích u pozemků ve vlastnictví K. a M. 
Hrdličkových. V minulých letech se dořešilo duplicitní vlastnictví pozemků č. 34/2 a č. 35/2.  
S Hrdličkovými byl po konzultaci s JUDr. Markovou domluven následující postup: 
1) směna  
34/2 (dříve duplicita)  20.201 Kč 
35/2 (dříve duplicita) 34.829 Kč 
373 díl "b"   9.055 Kč 
650/3 díl "a"  33.435 Kč (celkem 97.520 Kč) 
(pozemky sousedí s pozemky ve spoluvlastnictví M. Hrdličky a K. Hrdličky) 
- do vlastnictví pana M. Hrdličky a pana K. Hrdličky 
 
za 34/1 díl "c"     773 Kč 
35/4 (oddělen z pozemku 35/1)   4.123 Kč (celkem 4.896 Kč) 
- do vlastnictví města Český Brod 
- rozdíl v cenách doplatí pan M. Hrdlička a pan K. Hrdlička (92.624 Kč) 
 
2) odkup pozemku č. 650/2 od pana M. Hrdličky do vlastnictví města Český Brod (19.841 
Kč). 
Předkládáme 1) směnu částí pozemků. 
Rada města na jednání dne 27. 10. 2021 přijala usnesení č. 486/2021, kterým vyhlásila 
záměr na směnu (částí) pozemků v k. ú. Český Brod a k. ú. Liblice u Českého Brodu a to 
pozemku KN p. č. 34/2, pozemku KN p. č. 35/2, část pozemku KN p. č. 373 a to část 
oddělena geometrickým plánem č. 547-95/2020 vyhotoveným Ing. Milošem Němcem, a 
označena jako díl „b“ o výměře 13 m2 a část pozemku KN p. č. 650/3 a to část oddělena 
geometrickým plánem č. 547-95/2020 vyhotoveným Ing. Milošem Němcem, a označena jako 
díl „a“ o výměře 48 m2, které jsou ve vlastnictví města Český Brod, celkem hodnota (částí) 
pozemků 97.520 Kč, za část pozemku KN p. č.  34/1 a to část oddělena geometrickým 
plánem č. 547-95/2020 vyhotoveným Ing. Milošem Němcem, a označena jako díl „c“ o 
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výměře 3 m2 a část pozemku KN p. č. 35/1 to část oddělena geometrickým plánem č. 547-
95/2020 vyhotoveným Ing. Milošem Němcem, a označena jako pozemek 35/4 o výměře 16 
m2, které jsou ve vlastnictví M. H. a K. H., celkem hodnota částí pozemků 4.896 Kč. Rozdíl v 
hodnotách směňovaných pozemků ve výši 92.626 Kč bude uhrazen od M. H. a K. H. Záměr 
byl na úřední desce vyvěšen 3. - 22. 11. 2021. Nebyly přijaty žádné připomínky. 
Návrh Směnné smlouvy odsouhlasen JUDr. Markovou i Hrdličkovými. 
Rada města na jednání dne 19. 1. 2022 přijala usnesení č. 25/2022, kterým doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením Směnné smlouvy týkající se pozemků v k.ú. 
Liblice u Českého Brodu. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje souhlasit s uzavřením Smlouvy směnné 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Doplatek ceny bude příjmem do rozpočtu města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Jedná se o narovnání vlastnických vztahů. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
x  
 
  
Bc. Nekolný předal úvodní slovo vedoucí odboru rozvoje, načež Mgr. Dočkalová shrnula 
informace k bodu dle důvodové zprávy.  
Bez diskuze a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 16 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav 
Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, Ing. Jaroslav Sýkora, 
MVDr. Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 145/2022 
Zastupitelstvo města 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením směnné smlouvy týkající se směny (částí) pozemků v obci Český Brod a k. ú. 
Liblice u Českého Brodu, a to pozemku KN p. č. 34/2, pozemku KN p. č. 35/2, části pozemku 
KN p. č. 373 oddělené geometrickým plánem č. 547-95/2020 vyhotoveným Ing. Milošem 
Němcem, a označené jako díl „b“ o výměře 13 m2, a části pozemku KN p. č. 650/3 oddělené 
geometrickým plánem č. 547-95/2020 vyhotoveným Ing. Milošem Němcem, a označené jako 
díl „a“ o výměře 48 m2, vše ve vlastnictví města Český Brod, celkem hodnota (částí) 
pozemků 97.520 Kč, za část pozemku KN p. č. 34/1 oddělenou geometrickým plánem č. 
547-95/2020 vyhotoveným Ing. Milošem Němcem a označenou jako díl „c“ o výměře 3 m2  a 
za část pozemku KN p. č. 35/1 oddělenou geometrickým plánem č. 547-95/2020 
vyhotoveným Ing. Milošem Němcem a označenou jako pozemek KN p. č. 35/4 o výměře 16 
m2, které jsou ve vlastnictví M. H. a K. H., celkem hodnota částí pozemků 4.896 Kč. Rozdíl v 
hodnotách směňovaných pozemků ve výši 92.626 Kč bude uhrazen M. H. a K. H. ve 
prospěch města. Návrh směnné smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené směnné smlouvy. 
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12. Odkup pozemku v k.ú. Liblice u Českého Brodu (M. H.) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Odbor rozvoje řeší narovnání vlastnických vztahů v Liblicích u pozemků ve vlastnictví 
Hrdličkových. V minulých letech se dořešilo duplicitní vlastnictví pozemků č. 34/2 a č. 35/2.  
S Hrdličkovými byl po konzultaci s JUDr. Markovou domluven následující postup: 
1) směna  
34/2 (dříve duplicita)  20.201 Kč 
35/2 (dříve duplicita) 34.829 Kč 
373 díl "b"   9.055 Kč 
650/3 díl "a"  33.435 Kč (celkem 97.520 Kč) 
(pozemky sousedí s pozemky ve spoluvlastnictví M. Hrdličky a K. Hrdličky) 
- do vlastnictví pana M. Hrdličky a pana K. Hrdličky 
za 34/1 díl "c"     773 Kč 
35/4 (oddělen z pozemku 35/1)   4.123 Kč (celkem 4.896 Kč) 
- do vlastnictví města Český Brod 
- rozdíl v cenách doplatí pan M. Hrdlička a pan K. Hrdlička (92.624 Kč) 
2) odkup pozemku č. 650/2 (o nové výměře) od pana M. Hrdličky do vlastnictví Města 
Český Brod (19.841 Kč). 
Nyní předkládáme 2) odkup pozemku do vlastnictví města Český Brod. Návrh Smlouvy byl 
odsouhlasen JUDr. Markovou i M. Hrdličkou. 
Rada města na jednání dne 19. 1. 2022 přijala usnesení č. 24/2022, kterým doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy týkající se odkupu pozemku v k.ú. 
Liblice u Českého Brodu. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje souhlasit s narovnáním vlastnických vztahů a podpisem Kupní 
smlouvy. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Kupní cena bude hrazena z rozpočtu města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Jedná se o narovnání vlastnických vztahů. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
x 
  
  
Bc. Nekolný opět předal úvodní slovo vedoucí odboru rozvoje, načež Mgr. Dočkalová shrnula 
informace k bodu dle důvodové zprávy.  
Bez diskuze a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 16 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav 
Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, Ing. Jaroslav Sýkora, 
MVDr. Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 146/2022 
Zastupitelstvo města 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením kupní smlouvy týkající se odkupu pozemku KN p. č. 650/2, dle geometrického 
plánu č. 547-95/2020 vyhotoveného Ing. Milanem Hlaváčkem o nové výměře 77 m2, z 
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vlastnictví M. H. do vlastnictví města Český Brod za cenu 19.841 Kč. Návrh kupní smlouvy je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
  
 
13. Prodej části pozemku Klučovská ul. (Dvojčata ČB, s.r.o.) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Odboru rozvoje byla doručena žádost o narovnání vlastnických vztahů u pozemku kolem 2 
nových bytových domů v ulici Klučovská. Vlastníkem pozemku č. 722/2 je společnost 
Dvojčata ČB, s. r. o., IČO: 05851297, zastoupena jednatelem Ing. Kosíkem. Při zaměření 
pozemku bylo zjištěno, že plot netvoří hranici pozemku. Vlastník pozemku má zájem tento 
stav narovnat. 
Nabízí následující: 
1) směna - na základě geodetického zaměření nabízejí směnu části pozemku č. 722/1 o 
výměře 6 m2 (pozemek ve vlastnictví města Český Brod) za část pozemku KN p. č. 722/6 o 
výměře 23 m2. Část pozemku č. 722/6 se nachází před pozemkem č. 722/2, pozemek č. 
722/1 tvoří pozemek parkoviště. Směnu pozemků projednalo zastupitelstvo města na jednání 
dne 1. 12. 2021 usnesením 120/2021 souhlasilo s uzavřením Smlouvy směnné. 
2) odkup části pozemku č. 709/5 o výměře cca 113 m2 od města Český Brod. Tato část 
pozemku se nachází v zadní části areálu. Celý areál byl chybně zaplocen předchozím 
majitelem. 
Jedná se o část pozemku v zadní části areálu a to KN p. č. 709/5 oddělenou geometrickým 
plánem č. 2336- 91/2021 vyhotoveného Ing. Milošem Němcem a označena jako pozemek č. 
709/29 o výměře 114 m2. 
Rada města na jednání k bodu 2) dne 5. 1. 2022 přijala usnesení č.  5/2022 a vyhlásila 
záměr na prodej části pozemku za cenu 1.300 Kč/m2. Záměr je na úřední desce vyvěšen 7. - 
25. 1. 2022. Zatím nebyly přijaty žádné námitky ani připomínky. 
Nyní předkládáme Kupní smlouvu, která byla odsouhlasena JUDr. Markovou i panem 
Kosíkem, který zastupuje Dvojčata ČB, s.r.o. 
Rada města bude projednávat na jednání dne 2. 2. 2022. 
 
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. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Jedná se o narovnání vlastnických vztahů. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
  
Bc. Nekolný opět předal úvodní slovo vedoucí odboru rozvoje, načež Mgr. Dočkalová shrnula 
informace k bodu dle důvodové zprávy.  
Bez diskuze a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 16 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav 
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Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, Ing. Jaroslav Sýkora, 
MVDr. Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 147/2022 
Zastupitelstvo města 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením kupní smlouvy týkající se prodeje části pozemku KN p. č. 709/5 v obci a k. ú. 
Český Brod, oddělené geometrickým plánem č. 2336- 91/2021 vyhotoveným Ing. Milošem 
Němcem a označené jako pozemek č. 709/29, o výměře 114 m2, za cenu 1.300 Kč/m2, z 
vlastnictví města Český Brod do vlastnictví společnosti Dvojčata ČB, s. r. o., IČO: 05851297, 
zastoupené Ing. S. Kosíkem. Návrh kupní smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
 
14. Smlouva o bezúplatném převodu vodovodního řadu od Penny Marketu na parc.č. 
708/34, parc.č. 919/7, parc.č. 708/3, parc.č. 2011 a parc.č. 2013 a parc.č. 2012, k.ú. 
Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V roce 2000-2001 v rámci výstavby supermarketu Diskont Plus byl vybudován i vodovodní 
řad a vodovodní přípojka pro tento objekt. Vodovodní řad se nachází v pozemcích parc.č. 
708/34, k.ú. Český Brod ve vlastnictví společnosti Trei Real Estate Czech Republic s.r.o. a v 
pozemcích parc.č. 919/7, 708/3, 2011 a 2013, k.ú. Český Brod ve vlastnictví města Český 
Brod a parc.č. 2012, k. ú. Český Brod ve vlastnictví Středočeského kraje.  
Pro narovnání majetkových vztahů a provozování vodovodní sítě bylo na jednáních se 
zástupci majitele Penny Marketu (dříve DISKONT-PLUS), firmou Trei Real Estate Czech 
Republic s.r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 25708261 
dohodnuto, že dojde k převodu vodovodního řadu do vlastnictví města Český Brod a 
provozování provozovatelem VH majetku města Český Brod, firmou 1. SčV, a.s. Zároveň si 
město Český Brod nechalo zpracovat Znalecký posudek o ceně převáděného vodovodního 
řadu, jako podkladu pro tyto jednání a vyrovnání. Smlouva o bezúplatném převodu 
vodovodního řadu je přílohou tohoto materiálu RM.  
Vodovodní přípojka pro Penny Market zůstává v majetku vlastníka Penny Marketu, firmy Trei 
Real Estate Czech Republic s.r.o. 
Obdobně bude nutné vypořádat i inženýrské sítě s vlastníkem prodejny LIDL Český Brod.  
Radě města byla Smlouva o převodu vodovodního řadu  na parc.č. 708/34, parc.č. 919/7, 
parc.č. 708/3, parc.č. 2011 a parc.č. 2013 a parc.č. 2012, k.ú. Český Brod předložena na 
jednání dne 2. 2. 2022.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje Zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením výše uvedené 
smlouvy.   
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Žádné, bezúplatný převod.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Vybudovat nové, vyměnit a opravit stávající technicky nevyhovující vodovodní sítě. 
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5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
  
Bc. Nekolný předal úvodní slovo vedoucí odboru rozvoje, načež Mgr. Dočkalová shrnula 
informace k bodu dle důvodové zprávy.  
Bez diskuze a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 16 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav 
Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, Ing. Jaroslav Sýkora, 
MVDr. Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 148/2022 
Zastupitelstvo města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vodovodního řadu Penny Marketu na 
pozemcích parc.č. 708/34, parc.č. 919/7, parc.č. 708/3, parc.č. 2011 a parc.č. 2013 a parc.č. 
2012, k.ú. Český Brod z vlastnictví majitele Penny Marketu, společnosti Trei Real Estate 
Czech Republic s.r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 25708261 do 
vlastnictví města Český Brod, IČO: 00235334. Návrh smlouvy je nedílnou součástí originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o bezúplatném 
převodu vodovodního řadu. 
  
 
15. Osazení a dodávka biofiltrů - Dohoda o finanční spoluúčasti vlastníků provozně 
souvisejících kanalizací s obcí Tismice 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě jednání zástupců města Český Brod, zástupců provozovatele VH majetku města 
Český Brod, firmy 1. SčV, a.s. a zástupců obce Tismice pro vyřešení úniků zápachu z 
jednotné kanalizace města Český Brod v ulici Palackého, bylo dohodnuto, že jako opatření 
proti tomuto úniku budou dodány a osazeny biofiltry do revizních šachet (12 ks) a do uličních 
vpustí (8 ks).  
Současně bylo na jednáních dohodnuto, že obec Tismice se bude finančně podílet na 
nákladech zřízení opatření ve výši 50 % z ceny předmětu díla. Tato dohoda z jednání byla 
předložena RM na jednání dne 19. 1. 2022 a RM doporučila zastupitelstvu města svým 
usnesením č. 28/2022 schválit podpis dohody. Stejně tak bude odsouhlasena zástupci obce 
Tismice. Návrh dohody o finanční spoluúčasti vlastníků provozně souvisejících kanalizací je 
přílohou tohoto materiálu rady města.  
Dohoda, která byla schválena RM, doznala technických úprav ze strany obce Tismic, a v 
tomto upraveném znění dáváme k odsouhlasení zastupitelstvu města.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje podepsat dohodu o finanční spoluúčasti vlastníků provozně 
souvisejících kanalizací s obcí Tismice.  
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3) Dopady řešení na rozpočet města 
Z celkové částky na pořízení biofiltrů ve výši 396.863 Kč bez DPH bude hrazena obcí 
Tismice částka 198.431,50 Kč bez DPH. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Vybudovat nové, vyměnit a opravit stávající technicky nevyhovující vodovodní sítě. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
  
Bc. Nekolný – z Tismic vede kanalizace do Brodu a v lokalitě v Palackého ulici, kde se 
dostává do smíšené kanalizace, prostřednictvím dešťových vpustí, zapáchá. Bylo několik 
jednání, kde došlo k návrhům řešení celé situace. 
Mgr. Dočkalová – technologie provozovatel postupně nabízí různé, vývoj jde dopředu a tyto 
problémy řeší řada měst. Stejnou situaci jsme řešili v ul. Kolárova, při napojení kanalizace ze 
Štolmíře. Nyní se jako nejúčinnější řešení, jeví osazení biofiltrů na vpusti. Vzhledem ke 
smlouvě o provozování vzájemně souvisejících vodovodních a kanalizačních řadů, obec 
Tismice zaplatí polovinu nákladů. 
Bc. Nekolný – rada města opět doporučuje tuto záležitost schválit. Otevírám diskuzi k tomuto 
bodu. 
 
Příchod v 19:12 hod. MUDr. Ing. Sýkora. 
Přítomno 17 zastupitelů. 
 
Ing. Sýkora – kolik to bude stát? A zda se na biofiltry vztahuje výjimka, co schválila rada? 
Dále, zda je biofiltrů k osazení po městě a tím zhodnocení majetku města více a z čeho se to 
platí. 
Ing. Majer – z hlediska provozních nákladů jde o částku do 50 tis. Kč ročně. Chci nahlásit 
střet zájmů v tomto bodě. 
Mgr. Dočkalová – pořízení filtrů je cca 400 tis., kdy polovinu hradí Tismice, a jde o 
vzájemnou smlouvu. Pokud jste měl na mysli výjimku ze směrnice, tak ta se tohoto materiálu 
netýká. Týká se u materiálu, kdy by město objednalo u provozovatele, který to bude 
instalovat, což není smlouva, kterou máte předloženou. Tismice nám nedávají peníze na 
žádnou výjimku, je to pouze smlouva mezi 2 obcemi. 
Mgr. Klinecký – pan Ing. Sýkora má zřejmě na mysli, co četl v souhrnu z RM, kdy se 
samozřejmě řešila i dodávka biofltrů v rámci veřejné zakázky, tam by o výjimku šlo, jelikož 
nejde o věc, která by byla na trhu ve velkém množství. Proto tam byla VZ rozhodnuta na 
výjimku ze směrnice, s tím, že dodavatelem biofiltrů je společnost 1. SčV, jakožto 
provozovatel VH majetku. 
Ing. Sýkora – vznesl jsem k tomu písemný dotaz, kolik to bude stát a proč k výjimce došlo, a 
zda nebylo možné udělat výběrové řízení. Předpokládám, že takovou věc může dodávat více 
firem. Tyto údaje v usnesení RM nebyly, proto jsem se ptal, ale bez odpovědi. 
Mgr. Dočkalová – to se omlouvám, dotaz se ke mně bohužel nedostal. Nicméně částka, 
která je předmětem dělení, je v materiálu. 1. SčV město oslovilo z důvodu, že jde o 
provozovatele VH majetku města, v určitém směru bude o biofiltry pečovat, má je instalovat 
a drží za to záruku a nemusí cizího zhotovitele, do majetku, který provozuje, vůbec pouštět. 
Je to na dohodě, proto jsme se výjimkou řídili. 
Ing. Majer – k technické stránce věci – filtry na zápach z kanalizace tady dodávají 2 firmy. 
Jedna je firma ASIO, která používá uhlíkové filtry, kde je problém s provozními náklady, 
protože se mění po půl roce. V ul. Kollárova jsme vyzkoušeli biofiltr, který funguje, životnost 
bionáplně je asi 7 let, obnova nestojí moc. V Palackého chceme vyzkoušet novinku, a to 
biofiltry v kombinaci s uhlíkovým. První stupeň filtrace je bio, vrchní část uhlík, samozřejmě 
záleží na zatížení, ale předpokládaná životnost u biofiltru je 7 let a u uhlíkového filtru v tomto 
zatížení je asi 5 let, což tady bohužel dodává pouze jedna firma. 
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Bc. Nekolný - pokud se do diskuze již nikdo další nehlásí, diskuzi končím a nechám hlasovat 
o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 15 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Pavel 
Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav Hájek, Ing. 
Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, MUDr. Ing. Jan Sýkora, MVDr. 
Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, Proti: 0, Zdrželo se: 2 - Milan Majer, Ing. Jaroslav Sýkora) 
                                                                                                 Usnesení č. 149/2022 
Zastupitelstvo města 
 
 
I.      schvaluje 
 
   uzavření dohody o finanční spoluúčasti vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi 
městem Český Brod a obcí Tismice, IČO 00235776, pro financování akce "Osazení a 
dodávka biofiltrů v ulici Palackého, Český Brod", kterou bude provádět firma 1. SčV, a.s. 
Návrh dohody je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené dohody mezi městem 
Český Brod a obcí Tismice.  
  
 
16. Studie proveditelnosti zajištění zásobování pitnou vodou města Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Odbor rozvoje města Český Brod zadal společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 
zpracování studie proveditelnosti „Zajištění zásobování pitnou vodou ve vazbě na udržitelný 
rozvoj města Český Brod“. Závěry a doporučení ze studie poslouží městu Český Brod při 
rozhodování o způsobu zásobování pitnou vodou v rámci jeho dalšího rozvoje. Zvolená a 
následně přijatá koncepce má význam pro plánování účelného nakládání s obecními 
investičními prostředky do zmíněné problematiky.  
Předmětem studie proveditelnosti je základní posouzení doplnění zdrojů vodárenského 
systému města Český Brod. Jedná se o analýzu vodárenského systému, která pojmenuje 
pojmy, definuje problémy, navrhne a posoudí možná technická opatření. Cílem je návrh 
vhodného doplnění zdrojů tak, aby bylo i do budoucna zajištěno zásobení vodou města 
Český Brod v potřebném množství a kvalitě. Studie zahrnovala některá předběžná vyjádření 
dotčených orgánů a dále i orientační finanční náklady jednotlivých variant:   
 Varianta I. Posílení zásobování z místních zdrojů  
Uvedená opatření zajistí pokrytí současné potřeby pitné vody města Český Brod, tj. cca 6 
900 obyvatel. Požadovaná vydatnost nových zdrojů odpovídá výhledové potřebě vody, tj. 
výhledovému počtu 11 000 obyvatel.  
Rozšíření prameniště vyžaduje vyvrtání dvou nových vrtů se zaplášťovými sondami o 
hloubce cca 80 m, které budou situovány do vydatných puklinových pásem v rámci 
permokarbonských vrstev blanické brázdy.  
V souladu se stanoviskem Státního zdravotního ústavu vyžaduje další rozšíření prameniště 
Zahrady výstavbu nové úpravny vody pro snížení tvrdosti vody bez použití fosforečnanů.  
Varianta II. Posílení zásobování ze skupinového vodovodu Nymburk 
V současné době nelze s ohledem na zásobované oblasti a s předpokladem dalšího rozvoje 
VaK Nymburk, a.s. v oblasti provozování přislíbit navýšení odběru vody pro Český Brod“.  
Varianta III. Posílení zásobování ze skupinového vodovodu JEKOZ  
Případnou realizaci záměru lze očekávat nejdříve v letech 2030 – 2035. Možnost posílení 
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zásobování Českého Brodu ze skupinového vodovodu JEKOZ je tedy podmíněna výstavbou 
přiváděcího řadu ze štolového přivaděče do Říčan a dále napojením skupinového vodovodu 
JEKOZ na Říčany.  
Majetkoprávní poměry v lokalitě umožňují výstavbu přivaděče VDJ Kostelec – prameniště 
Vrátkov výhradně na obecních pozemcích nebo na pozemcích ve vlastnictví veřejných 
institucí.  
Varianta IV. Posílení zásobování z ÚV Káraný (Čelákovice a Mochov)  
V rámci této studie je uvažováno s výstavbou přiváděcího řadu do Českého Brodu v nejkratší 
trase, tj. umístěním odběrného místa v blízkosti obce Mochov. Tato varianta vyžaduje 
výstavbu nového vodojemu u obce Mochov, Majetkoprávní poměry v lokalitě umožňují 
výstavbu VDJ Mochov a přivaděče VDJ Mochov – VDJ Na Vrších výhradně na obecních 
pozemcích nebo na pozemcích ve vlastnictví veřejných institucí.  
Dle dostupných informací tyto obce mají dlouhodobý problém se zásobami vody v místních 
podzemních zdrojích. V případě vhodného navýšení velikosti akumulace nové návrhového 
VDJ Mochov umožňuje uvedené řešení přímé napojení obce Vyšehořovice na přiváděcí řad 
VDJ Mochov – VDJ Na Vrších.  
Varianta V. Posílení zásobování ze skupinového vodovodu Škvorec  
Aktuálně je v přípravě dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, která řeší zkapacitnění 
vodovodu Úval a navýšení odběru pro škvorecký vodovod. Předpokládané zahájení 
realizace této stavby je v roce 2022 (závisí na získání dotačních prostředků).  
Majetkoprávní poměry v lokalitě umožňují výstavbu VDJ Rostoklaty a přivaděče Břežany II – 
VDJ Na Vrších výhradně na obecních pozemcích nebo na pozemcích ve vlastnictví 
veřejných institucí.  
Varianta VI. Posílení zásobování z vodovodu Úvaly  
V současnosti je v přípravě dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, která řeší 
zkapacitnění vodovodního systému s předpokládaným zahájením realizace v roce 2022 
(závisí na získání dotačních prostředků).  
Navrhovaný další postup  
Definitivní výběr vhodné varianty pro posílení zdrojů pitné vody města Český Brod 
doporučujeme provést na základě těchto doplňujících informací a podkladů:  
• Poloprovozní testy technologie nové úpravny vody (nanofiltrace resp. reverzní osmóza) v 
reálných podmínkách. Tyto testy by měly potvrdit funkčnost membrány pro daný účel tj. 
snižování tvrdosti jímané vody a dále by se měla potvrdit návrhová výtěžnost membrán. 
Výtěžnost má zásadní vliv na cenu zařízení a množství a kvalitu odpadní vody. V rámci 
poloprovozních testů bude nutné předjednat na příslušném povodí kvalitu a množství 
vypouštěné odpadní vody.  
• Geofyzikální průzkum lokality prameniště Zahrady s návrhem umístění nových vrtů a 
navazující hydrogeologický průzkum, v rámci kterého budou provedeny dlouhodobé 
hydrodynamické zkoušky, odběry vzorků a zjištění kvality jímané podzemní vody, posouzení 
a návrh úpravy ochranných pásem jímacího území.  
• Projednání a upřesnění podmínek pro posílení zásobování města Český Brod z 
navazujících skupinových vodovodů s jejich vlastníky: o Varianta III. – posílení zásobování 
ze skupinového vodovodu JEKOZ  
o Varianta IV. – posílení zásobování z ÚV Káraný (Čelákovice a Mochov)  
o Varianta V. – posílení zásobování ze skupinového vodovodu Škvorec a Varianta VI. – 
posílení zásobování z vodovodu Úvaly  
Projednání možné spolupráce na přípravě společného záměru, který bude spočívat v 
připojení města Říčany, skupinového vodovodu JEKOZ a města Český Brod na vodárenskou 
soustavu Střední Čechy (VSSČ).  
V roce 2021 byla dokončena studie „ZAJIŠTĚNÍ ZABEZPEČENOSTI DODÁVKY VODY 
PRO ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE V RÁMCI PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI“ 
[15]. Jedním z hlavních cílů této studie bylo posouzení a návrh možného rozšíření VSSČ na 
území středočeského kraje. Rozšíření VSSČ je uvažováno o oblasti, ve kterých je třeba 
zajistit posílení zásobení s ohledem na místní nekvalitní nebo nekapacitní zdroje vody. V této 
koncepční studii [15] je uvažováno s výhledovým připojením, resp. rezervou ve štolovém 
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přivaděči pro pokrytí deficitu zdrojů jak města Říčany, obcí zásobených ze skupinového 
vodovodu JEKOZ, tak i města Český Brod.  
Projednání podmínek odběru a umístění odběrného místa pro město Český Brod. Projednání 
možné spolupráce obcí po trase navrhovaného přiváděcího řadu VDJ Mochov – VDJ Na 
Vrších. Např. dle dostupných informací obec Vyšehořovice a její místní část Kozovazy mají 
dlouhodobý problém se zásobami vody v místních podzemních zdrojích. Připojení těchto 
obcí za podmínky spolufinancování výstavby nového vodojemu a přiváděcího řadu částečně 
sníží náklady na opatření v této variantě.  
Možnost odběru pro Český Brod je v těchto variantách omezena kapacitou vodovodu města 
Úvaly. Aktuálně je v přípravě zkapacitnění vodovodního systému s předpokládaným 
zahájením realizace v roce 2022. Upozorňujeme, že již v současnosti ve velké části obcí 
zásobených z vodovodu města Úvaly nejsou vydávány souhlasy s připojením na obecní 
vodovod. Proto předpokládáme, že po realizaci zkapacitnění vodovodního systému města 
Úvaly bude jeho volná kapacita velmi rychle vyčerpána. Zároveň do termínu odevzdání této 
studie se nepodařilo oficiální stanovisko města Úvaly k možnosti připojení Českého Brodu 
zajistit. Na základě výše uvedených doplňujících informací a podkladů výběr vhodné varianty 
pro posílení zdrojů pitné vody města Český Brod a její následná realizace: o Provedení 
měrné kampaně, stanovení skutečných parametrů stávajících přiváděcích vodovodních řadů 
a aktualizace hydraulických výpočtů.  
o Dokumentace pro společné povolení (DUSP).  
o Zpracování a podání žádosti o změnu a aktualizaci „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
pro území kraje“ (PRVKÚK). Návrh se podává Krajskému úřadu Středočeského kraje 
Odboru životního prostředí a zemědělství v daném roce vždy do 31.1. a 31. 7.  
o Zpracování (včetně podrobné finanční analýzy a modelu financování na základě DSP) a 
podání žádosti o dotace.  
o Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele (DPS).  
o Zahájení realizace projektu  
 
 
 
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 – tuto záležitost rada města projednala, odhlasována byla ale pouze první část 
navrženého usnesení ve znění: „RM bere na vědomí Studii proveditelnosti zajištění 
zásobování pitnou vodou ve vazbě na udržitelný rozvoj města Český Brod zpracovanou 
společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, akciová společnost, a její závěry postupuje 
k projednání zastupitelstvu města.“ Požádám nyní o slovo paní vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová – vše je rozepsáno v obsáhlé důvodové zprávě, včetně variant studie. 
Předkládáme materiál zastupitelstvu ke zvážení, byl předložen i na komisi stavebnictví. 
Budou nutná jednání s obcemi, kde bude možné tuto studii uplatnit. 
Bc. Nekolný – je doporučeno pouze vzít studii na vědomí, jak to přijala i rada města, tudíž 
hlasovat jen první odrážku navrženého usnesení. Město je závislé na zdrojích pitné vody a 
tímto by mělo být eliminováno riziko, že by v budoucnu zůstalo město bez vody. Z tohoto 
důvodu chceme propojit vodárenský systém, a také by pak bylo možné poskytnout pomoc 
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okolním obcím v případě problémů. Jedná se spíše o koncepční záležitost, která se bude 
postupně dopracovávat a je otázkou více let. Otevírám diskuzi. 
Ing. Sýkora – nechápu, proč má město jednoho dodavatele těchto studií, jde o další studii, 
která se týká hospodaření s vodou a obě vypracoval jeden člověk. 
Bc. Nekolný – subjektů na takové studie na trhu moc není. Studii, kterou dáváme na vědomí, 
je důležitá pro budoucí rozvoj města, hodláme dále navyšovat pitnou vodu. 
Ing. Kokeš – jednáme obecně o studii nebo o jednotlivých variantách? 
Bc. Nekolný – pouze jsme zmapovali možnosti napojení na vodu, způsob, jak zajistit další 
zdroje vody pro Český Brod. 
Mgr. Klinecký – máme za úkol projednat více variant napojení na vodohospodářské soustavy 
(zatím je propojení jen přes Kounice) s okolními obcemi, zda by vůbec byly ochotny, 
abychom se připojili. Výběr variant bude následovat až v dalším kroku. 
Ing. Sýkora – město asi před rokem zaplatilo studii, která řešila povodí Šembery, jako celek 
včetně návrhů různých retenčních nádrží (např. V Dolánkách), zahrnovala i opatření na 
území města. Tato studie nebyla projednávána a podle mě, je v kolizi s předkládanou studií. 
Jaký bude další postup z pohledu vodoprávních opatření, z hlediska povodní a opatření, 
která by měla být prováděna v povodí Šembery?  
Bc. Nekolný – jedná se o protipovodňová opatření, která byla v kompetenci pana Ing. 
Vodičky, tímto mu předávám slovo. 
Ing. Vodička – upřesnil bych situaci. V Dolánkách, v rámci plánu povodí, je území navržené k 
zatopení, postavením jedné velké vodní nádrže, to není studie, kterou platilo město. Město 
platilo studii, aby došlo ke zpomalení odtoku dešťových vod z povodí, ať už Šembery, 
Jalového potoka. Tam jsou navržena velmi malá opatření, ale žádné z nich není V 
Dolánkách. Dnes předložená studie řeší, jak posílit vodárenskou soustavu města, z jiných 
externích zdrojů. Vůbec neřeší přívalové dešťové vody, ale pitné vody, které se dají získat z 
jiných, nadregionálních zdrojů. Tudíž ty dvě studie, spolu nemají vůbec nic společného. 
Bc. Nekolný – chci dodat, že co se týká zmiňované akce, ta je plánována již od nějakých 70. 
let, byla ministerstvem zemědělství převzata do nových koncepcí, kde nyní probíhá 
prověřování, měli jsme to i na zastupitelstvu, s touhle akcí nesouhlasíme a kroky, které 
děláme, jsou právě opačného rázu. 
Ing. Kokeš – bylo by prosím možné říct, co se vlastně bude hlasovat?  
Bc. Nekolný – ano, hlasovat se bude usnesení ve znění: „ZM bere na vědomí předloženou 
Studii proveditelnosti zásobování pitnou vodou města Český Brod.“ 
Jestliže se do diskuze nikdo nehlásí, nechám hlasovat o této části usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 17 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav 
Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, MUDr. Ing. Jan Sýkora, 
Ing. Jaroslav Sýkora, MVDr. Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 150/2022 
 
Zastupitelstvo města 
 
I.      bere na vědomí 
 
   předloženou Studii proveditelnosti zásobování pitnou vodou města Český Brod. 
 
  
17. Oprava místní komunikace, ul. Za Rybníkem 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod má zájem opravit místní komunikaci, ul. Za Rybníkem v části obce 
Štolmíř. Celkové předpokládané náklady činí 2.700.000 Kč. 
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V prosinci 2021 byla podána žádost o dotaci do dotačního titulu vyhlašovaného MMR - 
"Podpora obnovy místních komunikací". Tento dotační titul je zaměřen na všechny 
konstrukční vrstvy vozovek a krajnic. 
Cílem projektu je "Oprava místní komunikace, ul. Za Rybníkem". V místě nově navrhované 
autobusové zastávky v místě komunikace Českobrodská se jedná novou stavbu. 
Vznikne obousměrná komunikace. Konstrukce vozovky je navržena dle provedené 
diagnostiky vozovky. V rámci rekonstrukce bude provedena recyklace vrstvy vozovky v 
tloušťce 150 mm za studena na místě s přídavkem cementu a asfaltové emulze. Poté se 
provede nástřik povrchu spojovacím postřikem kationaktivní emulze. Následně se provede 
pokládka obrusné vrstvy krytu v tloušťce cca 60 mm z asfaltové směsi typu asfaltový beton 
ACO 11 70/100.  
Nově vzniklá komunikace bude v délce 372 m. Více v přiložené technické zprávě. 
V rámci stavby je navrženo přesunutí současné autobusové zastávky (směr Český Brod), z 
prostoru křižovatky Za Rybníkem a Českobrodská za její rozjezd. V rámci realizace projektu 
musí být vybudován i přístup k přilehlé autobusové zastávce, který je neuznatelným 
nákladem.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
V případě získání dotace: 
Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu činí 2.400.000 Kč s DPH. 
Výše dotace max. 70 % z uznatelných nákladů. 
Neuznatelné náklady na vybudování chodníků k autobusové zastávce činí 300.000 Kč s 
DPH. 
V případě nepodpoření žádosti o dotaci budou náklady v plné výši hrazeny z rozpočtu města 
Český Brod. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Zajistit průběžnou údržbu a opravu infrastruktury veřejné dopravy (komunikace, osvětlení 
atd.) 3.2.5. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
  
Bc. Nekolný – požádám o slovo paní vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová – nyní bude následovat série akcí plánovaných, nebo už s hotovou 
projektovou dokumentací, čekání na poskytnutí dotace, která pokud bude poskytnuta, bude 
započtena do rozpočtu. 
Bc. Nekolný – rada města bod projednala a doporučuje ke schválení. Je otevřena diskuze, 
vidím, že se nikdo nehlásí, diskuzi tedy končím a nechám hlasovat o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 16 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav 
Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, MUDr. Ing. Jan Sýkora, 
MVDr. Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, Proti: 0, Zdrželo se: 1 - Ing. Jaroslav Sýkora) 
                                                                                                 Usnesení č. 151/2022 
Zastupitelstvo města 
 
I.      souhlasí 
 
   s realizací akce Oprava místní komunikace, ul. Za Rybníkem. 
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18. Rekonstrukce části chodníků v ulici Tyršova 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod má zájem zrekonstruovat část chodníku v ulici Tyršova od výjezdu HZS,  
podél budovy sokolovny, až k přechodu přes ulici Kollárova. Celkové předpokládané náklady 
činí 1.437.500 Kč. 
Na tuto akci byla podána žádost o dotaci do 8. výzvy z programu IROP - Bezpečnost 01 
MAS Pošembeří . Termín realizace předložených projektů je do 30. 6. 2023. Jedná se o 
rekonstrukci část chodníku v ulici Tyršova od výjezdu HZS, podél budovy sokolovny, až k 
přechodu přes ulici Kollárova, rekonstrukce VO a sadové úpravy po délce celé ulice Tyršova.  
V průběhu měsíce března by mělo dojít k vyhodnocení projektů podaných na MAS 
Pošembeří. 
Předpokládané náklady projektu činí 1.437.500 Kč s DPH. 
Výše předpokládané dotace je 1.365.625 Kč s DPH. 
Na projekt je zpracovaná PD, vydané stavební povolení s nabytím právní moci.   
   
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
V případě získání dotace: 
Předpokládané náklady projektu činí 1.437.500 Kč s DPH. 
Výše předpokládané dotace je 1.365.625 Kč s DPH. 
Spoluúčast města 71.875 Kč s DPH. 
V případě nepodpoření žádosti o dotaci budou náklady v plné výši hrazeny z rozpočtu města 
Český Brod. 
 
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 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
  
  
Bc. Nekolný – jde o část chodníku tady podél Sokolovny od výjezdu HZS až k přechodu k 
ulici Kollárova. 
Mgr. Dočkalová – je požádáno o dotaci, na projekt je zpracovaná PD, vydané stavební 
povolení s nabytím právní moci. 
Bc. Nekolný - je otevřena diskuze, vidím, že se nikdo nehlásí, diskuzi tedy končím a nechám 
hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 17 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav 
Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, MUDr. Ing. Jan Sýkora, 
Ing. Jaroslav Sýkora, MVDr. Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 152/2022 
Zastupitelstvo města 
 
I.      souhlasí 
 
   s realizací akce Rekonstrukce části chodníků v ulici Tyršova. 
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19. Re-use centrum - Využití a Provoz 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město český Brod získalo dotaci na vybudování Re-use centra. 
Projekt řeší vybudování Re-use centra (místa pro předcházení vzniku odpadů; místo pro 
opětovné použití věcí). Centrum vznikne v jedné z budov původního ZZN. Jedná se tedy o 
rekonstrukci stávajících prostor v 1. a 2. NP velkého sila. Cílem projektu je motivovat občany, 
aby darovali nepotřebné funkční věci ze svých domácností namísto jejich vyhození a 
zároveň podpořit zájem jiných občanů podpořit podobnou věc převzít a nadále využívat. 
Udržitelnost projektu je 5 let. Podmínkou udržitelnosti je indikátor nově vybudované kapacity 
pro předcházení vzniku komunálního odpadu ve výši 39,50 tun/ročně. Tento indikátor je 
třeba zajistit po dobu 5 let v případě realizace. 
V ostatních městech to většinou řeší jako součást sběrného dvora a Re-use centra tam 
provozují Technické služby. Ředitel Technických služeb je s tímto modelem seznámen, ale 
vzhledem k současnému umístění sběrného dvora, o této možnosti neuvažuje. Po diskuzích 
se zástupci vedení města, TS, možných zájemců o provozování a NNO, máme k dispozici 
nabídku na provozování od obecně prospěšné společnosti Mamaloca. Z této nabídky plyne, 
že nabízená služba nebude samofinancovatelná a bude nutné ji z rozpočtu města finančně 
podpořit. 
V případě rozhodnutí  RM/ZM o realizaci této akce, bude nutné provozovatele této služby 
vybrat prostřednictvím veřejné zakázky. 
Termín dokončení realizace projektu: 31. 12. 2023. 
Celkové předpokládané náklady na výstavbu i vybavení činí 3 375 309 Kč. Tyto náklady 
zahrnují vlastní stavbu, vybavení nářadím, regály, váhou, PC a softwarem. 
Dotace činí 2 869 012 Kč. 
Spoluúčast města 506 296 Kč. 
Jeden z možných návrhů na financování je v příloze tohoto materiálu. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Celkové předpokládané náklady na výstavbu i vybavení činí 3 375 309 Kč.  
Dotace činí 2 869 012 Kč. 
Spoluúčast města 506 296 Kč. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
  
Bc. Nekolný – požádám o slovo paní vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová – veškeré podrobnosti jsou popsané v důvodové zprávě. 
Bc. Nekolný – součástí centra by měly být i dílny s vybavením, částečně by se opravil i 
objekt sila. Zároveň je ZZN ideálním místem pro umístění depozitáře muzea, což by mohlo 
být v konfliktu s Re-use centrem. Rada města bod projednala, z jednání ho ale stáhla, jelikož 
usnesení již 2 roky existuje, pouze se nedostalo na jednání ZM. Otevírám diskuzi. 
Mr. Dočkalová – narazili jsme na problém, že technické služby centrum provozovat nechtějí, 
v případě realizace, by se musel provozovatel hledat poptávkovým řízením. 
Ing. Majer – nelíbí se mi nabídka na provozování Bc. Stuchlem, za pár let by to bylo ještě 
dražší. Opravovat něco, co nevíme, jaké bude mít využití za 2,5 až 3 mil., není ok. Dávám 
PROTINÁVRH – nesouhlasit s vybudováním Re-use centra. 
Bc. Nekolný – je otevřena diskuze k protinávrhu Ing. Majera. 
Ing. Sýkora – souhlasím, byla by tam potřeba ještě kanalizace, vodovodní přípojky, oprava 
schodiště, které je v nevyhovujícím stavu atd. 
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Ing. Kokeš – také protinávrh podpořím a oceňuji, že s ním přišel člen koalice. 
Bc. Nekolný – myšlenka projektu je dobrá, v budoucnu je možné se k projektu vrátit za 
lepších podmínek a třeba na jiném místě, určitě budou i dotace k podpoře separace odpadu, 
věci je rozhodně lepší dále využívat, než je vyhazovat. 
Mgr. Klinecký – je potřeba oddělit projekt Re-use centra a myšlenku, jako takovou, recyklace 
věcí rozhodně smysl má, byli jsme na exkurzi v Chrudimi nebo v „Koloběhu“ v Říčanech. 
U tohoto konkrétního centra se mi nelíbí kombinace umístění, vzdálenosti od sběrného dvora 
plus náklady. 
Bc. Nekolný – pokud se do diskuze už nikdo nehlásí, diskuzi uzavírám a nechám hlasovat o 
protinávrhu Ing. Majera. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 17 - Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan Majer, Pavel 
Kvasnička, Hana Dočkalová, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, 
Václav Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, MUDr. Ing. Jan 
Sýkora, Ing. Jaroslav Sýkora, MVDr. Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, Proti: 0, Zdrželo se: 1 - 
Jakub Nekolný) 
                                                                                                 Usnesení č. 153/2022 
 
Zastupitelstvo města 
 
 
I.      nesouhlasí 
 
   s realizací projektu vybudování re-use centra v Českém Brodě. 
  
 
20. Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Biotop v Pivovarském rybníku 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Zastupitelstvo města v minulosti rozhodlo o zrušení koupaliště „Kutilka“. Jelikož výstavba tzv. 
Liblického předměstí, kde by případně mohl být alokován prostor pro veřejné koupání, je v 
nedohlednu a poptávka občanů Českého Brodu po veřejném koupání je plně oprávněná, 
navrhuji prověřit možnosti úpravy Pivovarského rybníku (pozemek parcelní číslo 64 je v 
majetku Města Český Brod) a jeho okolí na tzv. Biotop, tj. prostor pro veřejné koupání se 
samočistícími vlastnostmi. 
 
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 – slovo předám rovnou předkladateli tohoto bodu, Mgr. Havlíčkovi. 
Mgr. Havlíček - Nyní řešíme souhlasy s přípravami a realizací různých investičních 
akcí. Tato předkládaná investiční akce „Biotop Pivovarského rybníku“ 
je rovněž pro občany města velice důležitá.  
Občané Českého Brodu dlouhodobě volají po možnosti koupání ve městě či 
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v jeho bezprostřední blízkosti. Možnost koupání zajištěná městem je určitý benefit pro jeho 
obyvatele, který velkou měrou ovlivňuje úroveň a kvalitu žití ve městě. V roce 2019 jsem na 
jednání ZM navrhoval, aby město preferovalo krytý plavecký bazén v rámci výstavby tzv. 
„Liblického předměstí“ v prostorách bývalého cukrovaru. S tímto souhlasila a PRO hlasovala 
většina zastupitelů. Bohužel to zatím nevypadá, že by se projekt Liblického předměstí nějak 
výrazně blížil k realizaci, a i kdyby, tak by to trvalo ještě hodně let než by tam vyrostl 
plavecký bazén. Proto přicházím s tímto bodem, který je primárně prověřením možnosti, zda-
li by bylo možné z Pivovarského rybníku vybudovat tzv. Biotop, což je prostor pro veřejné 
koupání se samočistícími vlastnostmi. Veřejné koupání formou Biotopu začíná být v 
současné době stále žádanější a tuto formu veřejného koupání preferují i menší obce. Na 
Biotopy obecně lze čerpat dotace, což je rovněž třeba prověřit pracovníky odboru rozvoje. 
Samotný provoz následně není tak finančně náročný, jako jiné typy veřejného koupání. 
Tento případný biotop Pivovarského rybníku by pravděpodobně nepokryl kompletní potřebu 
po veřejném koupání, která je v našem městě. Nicméně by mohl být využíván velkou částí 
občanů Českého Brodu, zejména pak rodin s malými dětmi, které mají omezené možnosti 
dojíždění do vzdálenějšího okolí. Poloha rybníku je velmi dobrá pro návštěvníky, kteří přijdou 
na místo pěšky. Pivovarský rybník je v současné době pravděpodobně pronajat Českému 
rybářskému svazu, místní organizace Č. Brod. 
Bc. Nekolný – děkujeme, jde o jeden z plánovaných projektů, který je rozpracován. Pokud 
jde o pronájem Českému rybářskému svazu, nájemní vztah bude ukončen na podzim 2022. 
Nejdůležitější a nejnákladnější věcí, bude odbahnění rybníka, poté už nebude tak náročné 
vytvořit pláž, biotiop. Zatím jsme tento bod nepředkládali na zastupitelstvo, jelikož jsme na 
začátku, do 30. června bychom měli mít projektovou dokumentaci na odbahnění a měli 
bychom získat i nějaké externí finance. 
Mgr. Klinecký – jak říkal pan starosta, jsme v procesu příprav projektové dokumentace na 
odbahnění plus opravu hráze. PD zpracovává Ing. arch. Němeček, který projektoval i 
odbahnění rybníku ve Štolmíři, nyní je ve fázi před „vyjadřovačkami“ a povolením. Tento bod 
jsme měli v plánu předkládat na ZM v balíčku projektů v dubnu, doplnili bychom proto do 
dnešního návrhu usnesení – odbahnění a rekonstrukci Pivovarského rybníku. 
Bc. Nekolný – souhlasí Mgr. Havlíček s doplněním jím navrhovaného usnesení?  
Mgr. Havlíček – ano, souhlasím. 
Mgr. Dočkalová – biotop na obtočném rybníce prý není vhodný, dělá se spíše na průtočných 
rybnících. 
Bc. Nekolný – jde nám hlavně o přechod z chovného rybníka na rekreační funkci, zda se tam 
bude dát nakonec koupat, nebo bude sloužit pouze k procházkám, je jedno. 
Mgr. Havlíček – myslím, že biotop zde, není zcela nevhodný, prosím proto druhým 
usnesením pověřit odbor rozvoje přípravou této investiční akce a předložení výsledků této 
přípravy zastupitelstvu města do 30. 6. 2022. 
Ing. Sýkora – rybník částečně průtočný je, proto je potřeba jej odbahnit a z části řešit biotiop. 
Bc. Nekolný – jde teď o to, aby do 30. června byla podána zpráva, co je reálné a co ne. 
Mgr. Klinecký – naše město má částečné omezení v tom, že v místě je památková zóna, ale 
k příležitostnému koupání, by tam něco vytvořit snad šlo. 
Bc. Nekolný – vidím, že se do diskuze již nikdo nehlásí, diskuzi končím a nechám hlasovat o 
obou odrážkách usnesení, s tím, že první část byla doplněna a hlasovat se bude ve znění: 
„ZM souhlasí s přípravou a s realizací investiční akce "Odbahnění a rekonstrukce 
Pivovarského rybníku" a prověření možnosti zřízení biotopu.“ 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 17 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav 
Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, MUDr. Ing. Jan Sýkora, 
Ing. Jaroslav Sýkora, MVDr. Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
 
 
 



 

 32 

                                                                                                 Usnesení č. 154/2022 
Zastupitelstvo města 
 
I.      souhlasí 
 
   s přípravou a s realizací investiční akce "Odbahnění a rekonstrukce Pivovarského rybníku" 
a prověření možnosti zřízení biotopu. 
  
 
II.      pověřuje 
 
   odbor rozvoje přípravou této investiční akce a předložení výsledků této přípravy 
zastupitelstvu města do 30. 6. 2022. 
  
 
21. Souhlas zastupitelstva města s realizací akce "Český Brod, ul. Tuchorazská - 
rekonstrukce chodníku - východní strana, výstavba vodovodního řadu včetně přípojek 
a oprava kanalizace" 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Rada města souhlasila na svém jednání dne 2. 2. 2022 s přijetím dotace z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury na výstavbu nového chodníku od křižovatky ulic Tuchorazská a 
K Dolánkám až po křižovatku ulic Tuchorazská a Na Kutilce v celkové délce 391,2 m, podél 
silnice III/123 směr Tuchoraz. Cílem projektu je vybudovat bezpečný a bezbariérový chodník 
v trase stávajícího chodníku podél stávající zástavby. Dotace činí 1.192.975 Kč, celkové 
předpokládané náklady 4.964.607 Kč včetně DPH. V rámci výstavby nového chodníku je 
třeba vybudovat nový vodovodní řad a vodovodní přípojky a dále opravit stávající kanalizaci.  
Předpokládané náklady na celý projekt činí cca 10 mil. Kč bez DPH (12,1 mil Kč včetně 
DPH). Stavbu je třeba, vzhledem k podmínkám dotace poskytnuté na výstavbu chodníků, 
realizovat do konce roku 2022.  
Na zhotovitele bude v případě souhlasu zastupitelstva s realizací projektu vyhlášena 
podlimitní veřejná zakázka. 
Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s realizací akce v navrženém rozsahu. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s realizací celého projektu. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Předpokládané náklady na vybudování chodníků 4.964.607 Kč včetně DPH, dotace 
1.192.975 Kč, spoluúčast ve výši 3.771.632 Kč bude hrazena z fondu komunikací. 
Předpokládané náklady na vybudování vodovodního řadu a přípojek ve výši 6,6 mil včetně 
DPH budou hrazeny z vodohospodářského fondu. 
Náklady na opravu kanalizace budou hrazeny z vodohospodářského fondu. 
 
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 
podlimitní veřejná zakázka 
 
 
  
Bc. Nekolný – prosím o slovo paní vedoucí. 
Mgr. Dočkalová – je předložen záměr na rekonstrukci ulice Tuchorazská, od odbočky ke 
Kutilce až k mostku u pivovaru. Na rekonstrukci chodníku, město získalo dotaci ze státního 
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fondu dopravní infrastruktury, ale dle vyjádření provozovatele VH infrastruktury, tam byly tři 
havárie vodovodu, takže společně s opravou je naprojektován i nový vodovodní řad s 
přípojkami ve veřejné části. Chtěli bychom také vyměnit i část stávající kanalizace, která se 
hroutí. Nejde o celý řad v této ulici, protože horní část na kopci směrem z města, je v dobrém 
stavu. Tato akce je zařazena do investic z fondu komunikací. 
Bc. Nekolný – děkuji. Rada města bod také projednala a doporučuje zastupitelstvu souhlasit 
s realizací této akce. Otevírám diskuzi. 
V. Hájek – dostal jsem informaci, že v projektu se hovoří, že okapy budou řešeny svody do 
současné kanalizace dešťové. Bylo by tedy dobré to prověřit, protože roura tam je jedna 
splašková i dešťová, tudíž pochybuji, že tam budou roury dvě. 
Mgr. Dočkalová – to potvrzuje to, co říkáte. 
Bc. Nekolný – nikdo další se nehlásí, diskuzi končím a nechám hlasovat o předloženém 
návrhu usnesení. 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 17 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav 
Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, MUDr. Ing. Jan Sýkora, 
Ing. Jaroslav Sýkora, MVDr. Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 155/2022 
Zastupitelstvo města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s realizací investiční akce "Český Brod, ul. Tuchorazská - rekonstrukce chodníku - 
východní strana, výstavba vodovodního řadu včetně přípojek a oprava kanalizace". 
 
  
Odchod ve 20:02 hod. M. Vlasák 
 
 
22. Souhlas s realizací investiční akce - Liblice, ul. Nová - oprava chodníků 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Za účelem zlepšení dopravní obslužnosti a zvýšení bezpečnosti chodců došlo ke zpracování 
projektové dokumentace na rekonstrukci dvou úseků Nové ulice v Liblicích. Tato je přílohou 
materiálu. Zastupitelstvu města je v souladu s vnitřní směrnicí pro zadávání zakázek malého 
rozsahu předložena k souhlasu realizace této investiční akce. Celkové předběžně vyčíslené 
náklady realizace činí 1.573.642,268 Kč včetně DPH. Předpokládaným termínem realizace je 
rok 2022 s odhadem délky průběhu rekonstrukce 3 měsíce. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje souhlasit s realizací investiční akce. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Celkové předpokládané náklady realizace činí 1.573.642,268 Kč včetně DPH. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Klíčová oblast 3: Doprava, podoblast: 3.3 Nemotorová doprava, specifické cíle: 3.3.3 
Vybudovat bezbariérové chodníky a přechody pro chodce, 3.3.11 Zajistit průběžnou údržbu a 
opravu infrastruktury nemotorové dopravy (komunikace, osvětlení ad.). 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
V souladu. 
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Bc. Nekolný – opět požádám paní vedoucí. 
Mgr. Dočkalová – je zpracována PD na opravu chodníku v Liblicích, ulice má dlážděný 
povrch. Na místní chodníky není možné získat žádnou dotaci, je tedy na rozhodnutí ZM, že 
tato akce bude celá hrazena z rozpočtu města. 
Bc. Nekolný – rada města záležitost také projednala a doporučuje souhlasit s touto investiční 
akcí. Je otevřena diskuze, pokud se nikdo nehlásí, diskuzi končím a nechám hlasovat o 
předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 16 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav 
Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, MUDr. Ing. Jan Sýkora, 
Ing. Jaroslav Sýkora, MVDr. Jaroslav Talacko, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 156/2022 
Zastupitelstvo města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s realizací investiční akce "Liblice, ul. Nová - oprava chodníků". 
  
 
23. Souhlas s realizací investiční akce - Celková rekonstrukce areálové TS a areálové 
rozvodny NN 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Za účelem zkvalitnění areálových elektroinstalací, navýšení kapacity dodávky elektrické 
energie pro celý areál bývalé nemocnice, modernizace rozvodny pro bezpečný provoz 
elektrické soustavy v areálu a uvedení rekonstruované části do souladu s platnými předpisy 
je dle vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je zastupitelstvu 
města předložen ke schválení materiál, který obsahově v druhé fázi navazuje na již 
proběhlou částečnou rekonstrukci trafostanice. Celkové odhadované náklady realizace činí 
4,2 mil. Kč bez DPH. Předpokládaným termínem realizace je rok 2022. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje souhlasit s realizací investiční akce. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Celkové předpokládané náklady realizace činí 4,2 mil. Kč bez DPH. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Klíčová oblast 5: Zdravotnictví a sociální služby, podoblast 5.1 Zdravotnictví, specifické cíle 
5.1.4 Zlepšit prostředí v Nemocnici pro dlouhodobě nemocné, 5.1.5 Zlepšit kvalitu 
zdravotnických služeb v Nemocnici. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
V souladu. 
 
  
Bc. Nekolný – opět má slovo paní vedoucí. 
Mgr. Dočkalová – tato akce je připravována dlouhodobě, už od chvíle, kdy se začala 
připravovat rekonstrukce budovy čp. 1099 (kde nyní vznikla kuchyň s jídelnou), což vyvolalo 
potřebu řešit trafostanici, protože součástí této budovy je i rozvodna navazující na 
trafostanici a rozvodnu, která je samostatně umístěna vedle vchodu do areálu. Odhad 
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nákladů je 4,5 mil., máme zpracovanou PD, řešeno by to mělo být z bytového střediska, 
konkrétně z fondu nemocnice. 
Bc. Nekolný – rada města záležitost také projednala a doporučuje schválení akce. Je 
otevřena diskuze. 
Ing. Sýkora – město má oprávnění provozovat trafostanici?  
 
Příchod ve 20:05 hod. M. Vlasák 
 
Bc. Nekolný – ano, je součástí areálu. Napadlo nás, zda by ČEZ neměl zájem o provozování 
trafostanice, zájem neměli. Vše bylo konzultováno s panem Susem, který dělá pro město 
elektrikářské práce, doporučil, aby si město trafostanici nechalo, jelikož sazby, které město 
platí za velkoodběr, jsou výhodnější, než brát maloodběry do jednotlivých nemovitostí. I při 
stoupajících cenách energií, je toto řešení pro město výhodnější. 
Ing. Sýkora – organizace odebírající energii mají podružná měření a město spotřebu 
rozúčtovává? Prodávat to zřejmě nemůže, když město není obchodníkem s energiemi. 
Mgr. Dočkalová – ano samozřejmě, náklady se rozúčtovávají. 
Bc. Nekolný – další věc je potřeba ústřednu rekonstruovat, jelikož se do areálu přidávají další 
funkce, stávající kapacity jsou nedostačující. 
Je otevřena diskuze, pokud se nikdo další nehlásí, diskuzi končím a nechám hlasovat o 
předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 17 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav 
Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, MUDr. Ing. Jan Sýkora, 
Ing. Jaroslav Sýkora, MVDr. Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 157/2022 
Zastupitelstvo města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s realizací investiční akce "Celková rekonstrukce areálové TS a areálové rozvodny NN". 
  
 
24. Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Stezka kolem Kutilky 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Vzhledem k nástupu nového programovacího období a ke změnám dotačních podmínek v 
České republice plánujeme přípravu projektů, které zastupitelstvu předkládáme k 
odsouhlasení. 
Stezka kolem Kutilky - cyklostezka, která by vedla okolo areálu koupaliště a sportoviště 
KutilkA, pod mostem silnice I/12, je nutno vypořádat majetkové vztahy, pozemky město 
nevlastní, ale je zpracována studie a záborový elaborát. Návrh řešení odsouhlasila i Policie 
ČR a cílem je překonání komunikace I/12 bezpečným způsobem.           
 
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 – slovo má paní vedoucí. 
Mgr. Dočkalová – tato akce je ve stádiu zpracování studie, která prověří umístění a navrhne 
zábor pozemku, protože žádný z pozemků, přes který by stezka vedla, není ve vlastnictví 
města. Navrženo je „těleso“ cyklostezky a vedle zelený ochranný pás. Po odsouhlasení 
budeme oslovovat jednotlivé vlastníky kvůli výkupu pozemků, nebo aspoň k odsouhlasení 
realizace akce na jejich pozemku a zadali bychom PD. 
Bc. Nekolný – je to jeden z chybějících úseků, který by měl zabezpečit bezbariérový přístup z 
Českého Brodu ve směru do Dolánek. Připravuje se i rekonstrukce silnice 1/12 z Prahy do 
Kolína, již město vstoupilo do jednání s ŘSD, aby počítali s průchodem pod novým mostem, 
načež jsme příslib dostali. Připravují PD tak, aby tam cesta mohla projít, navázat na pěšinu, 
která vede kolem koní a ústí pod hrází Podviničního rybníka. Tím pádem by bylo možné se 
dostat od parku až k Podviničnímu rybníku, proto doporučuji tuto akci podpořit, je to důležité 
pro rozvoj města. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. 
Ing. Kokeš – projednáváme souhlasy s akcemi až do bodu č. 33, nelze to udělat „unblock“? 
S přípravou potřebných investic souhlasím. 
Bc. Nekolný – děkuji za podnět, otevřel bych tedy diskuzi ke všem akcím dohromady a 
hlasovat poté budeme jednotlivě body 23 až 33. 
Mgr. Klinecký – body se předkládaly odděleně pouze kvůli propojením na jednotlivé projekty. 
Ing. Sýkora – standardní proces je zadání projektu v územním rozsahu-stavební povolení-
prováděcí dokumentace-nakonec cena, kterou se dozvíme až ve stádiu, kdy s ní již nelze nic 
dělat. Mělo by se dávat na vědomí i průběžně, kolik bude která akce stát. 
Bc. Nekolný – o odhady nákladů se rozhodně snažíme, budeme je dávat k dispozici. 
Ing. Kokeš – spousta z předložených akcí již měla být dávno hotová, pojďme hlasovat. 
Bc. Nekolný – vidím, že se do spojené diskuze již nikdo nehlásí, diskuzi tedy končím a 
budeme hlasovat jednotlivé body zvlášť. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 17 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav 
Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, MUDr. Ing. Jan Sýkora, 
Ing. Jaroslav Sýkora, MVDr. Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 158/2022 
Zastupitelstvo města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s přípravou a s realizací investiční akce Stezka kolem Kutilky. 
  
 
25. Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Cyklostezka Klučovská 2. etapa 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Vzhledem k nástupu nového programovacího období a ke změnám dotačních podmínek v 
České republice plánujeme přípravu projektů, které zastupitelstvu předkládáme k 
odsouhlasení. 
Cyklostezka Klučovská 2. etapa - pokračování chodníku pro pěší a cyklisty od parkovitě 
P+R na Klučovské ulici, až po silnice Za drahou, veřejné osvětlení silnice za Drahou až k 
podjezdu pod tratí a převedení chodců bezpečným přechodem přes silnici Klučovská. V 
minulosti byl projekt připravován, ale vzhledem k nutnosti vypořádávání soukromých 
pozemků byl ukončen a nyní doporučujeme v něm pokračovat. 
                                 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
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3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
  
  
Na základě spojené diskuze k bodům, týkajících se přípravy a realizace jednotlivých akcí, 
bylo bez dotazů a připomínek přistoupeno k hlasování a předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 17 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav 
Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, MUDr. Ing. Jan Sýkora, 
Ing. Jaroslav Sýkora, MVDr. Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 159/2022 
Zastupitelstvo města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s přípravou a s realizací investiční akce Cyklostezka Klučovská 2. etapa. 
  
 
26. Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Bezbariérový chodník, nový 
vodovod a oprava kanalizace v ul. Klučovská naproti P+R 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Vzhledem k nástupu nového programovacího období a ke změnám dotačních podmínek v 
České republice plánujeme přípravu projektů, které zastupitelstvu předkládáme k 
odsouhlasení. 
Bezbariérový chodník, nový vodovod a oprava kanalizace v ul. Klučovská naproti P+R, 
oprava stávající kanalizace, bezbariérové úpravy severní části chodníku Klučovská od 
Škvárovny po park na roku ulice Ruská. Chodník i kanalizace jsou ve špatném stavu a při 
přívalových deštích stéká voda na soukromé pozemky.                         
 
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 
 
  
  
Na základě spojené diskuze k bodům, týkajících se přípravy a realizace jednotlivých akcí, 
bylo bez dotazů a připomínek přistoupeno k hlasování a předloženém návrhu usnesení. 
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s c h v á l e n o (Pro: 17 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav 
Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, MUDr. Ing. Jan Sýkora, 
Ing. Jaroslav Sýkora, MVDr. Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 160/2022 
Zastupitelstvo města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s přípravou a s realizací investiční akce Bezbariérový chodník, nový vodovod a oprava 
kanalizace v ul. Klučovská naproti P+R. 
  
 
27. Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Nové komunikace v lokalitě Na 
Křemínku (Na Křemínku, V Lánech, U Dráhy, Na Prutě) 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Vzhledem k nástupu nového programovacího období a ke změnám dotačních podmínek v 
České republice plánujeme přípravu projektů, které zastupitelstvu předkládáme k 
odsouhlasení. 
Nové komunikace v lokalitě Na Křemínku (Na Křemínku, V Lánech, U Dráhy, Na Prutě) 
- po vybudování vodovodních řadů budou v ulici provádět práce plynaři, a následně 
předpokládáme vybudování konečných povrchů v ulicích Na Křemínku, V Lánech, U Dráhy, 
Na Prutě. 
 
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 
 
  
  
Na základě spojené diskuze k bodům, týkajících se přípravy a realizace jednotlivých akcí, 
bylo bez dotazů a připomínek přistoupeno k hlasování a předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 17 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav 
Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, MUDr. Ing. Jan Sýkora, 
Ing. Jaroslav Sýkora, MVDr. Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 161/2022 
Zastupitelstvo města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s přípravou a s realizací investiční akce Nové komunikace v lokalitě Na Křemínku (ulice Na 
Křemínku, V Lánech, U Dráhy, Na Prutě). 
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28. Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Rekonstrukce chodníku Školní a 
Bylanská 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Vzhledem k nástupu nového programovacího období a ke změnám dotačních podmínek v 
České republice plánujeme přípravu projektů, které zastupitelstvu předkládáme k 
odsouhlasení. 
Rekonstrukce chodníku Školní a Bylanská - řešení bezbariérového chodníku, odvodnění, 
zeleně v ulicích Školní a Bylanská v Liblicích, provádění na dílčí etapy. 
                
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 
 
  
  
Na základě spojené diskuze k bodům, týkajících se přípravy a realizace jednotlivých akcí, 
bylo bez dotazů a připomínek přistoupeno k hlasování a předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 17 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav 
Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, MUDr. Ing. Jan Sýkora, 
Ing. Jaroslav Sýkora, MVDr. Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 162/2022 
Zastupitelstvo města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s přípravou a s realizací investiční akce Rekonstrukce chodníku Školní a Bylanská. 
  
 
29. Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Rekonstrukce ulice Bedřicha 
Smetany 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
 
Vzhledem k nástupu nového programovacího období a ke změnám dotačních podmínek v 
České republice plánujeme přípravu projektů, které zastupitelstvu předkládáme k 
odsouhlasení. 
Rekonstrukce ulice Bedřicha Smetany - ulice měla návaznost a částečně byla řešena 
projektem rekonstrukce ulice Žižkova, existuje projekt na propojení vodovodních řadů v ulici 
Bedřicha Smetany a Jana Koziny, je nutné řešit stav chodníků, komunikace, parkování místo 
tříděného odpadu, zeleň. 
                                    
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
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3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
  
  
Na základě spojené diskuze k bodům, týkajících se přípravy a realizace jednotlivých akcí, 
bylo bez dotazů a připomínek přistoupeno k hlasování a předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 17 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav 
Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, MUDr. Ing. Jan Sýkora, 
Ing. Jaroslav Sýkora, MVDr. Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 163/2022 
Zastupitelstvo města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s přípravou a s realizací investiční akce Rekonstrukce ulice Bedřicha Smetany. 
  
 
30. Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Vybudování bezbariérového 
přístupu do čp. 70 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Vzhledem k nástupu nového programovacího období a ke změnám dotačních podmínek v 
České republice plánujeme přípravu projektů, které zastupitelstvu předkládáme k 
odsouhlasení. 
Vybudování bezbariérového přístupu do čp. 70 - budova městského úřadu je bariérová, 
což je alarmující, navrhujeme zpracovat PD na bezbariérový přístup budovy. 
                                  
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 
 
  
  
Na základě spojené diskuze k bodům, týkajících se přípravy a realizace jednotlivých akcí, 
bylo bez dotazů a připomínek přistoupeno k hlasování a předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 17 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
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Majer, Pavel Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav 
Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, MUDr. Ing. Jan Sýkora, 
Ing. Jaroslav Sýkora, MVDr. Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 164/2022 
Zastupitelstvo města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s přípravou a s realizací investiční akce Vybudování bezbariérového přístupu do čp. 70. 
  
 
31. Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Vybudování zázemí knihovny ve 3 
NP čp. 1 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Vzhledem k nástupu nového programovacího období a ke změnám dotačních podmínek v 
České republice plánujeme přípravu projektů, které zastupitelstvu předkládáme k 
odsouhlasení. 
Vybudování zázemí knihovny ve 3 NP čp. 1 - návrh na zpracování projektové 
dokumentace na zpřístupnění podkroví této budovy. Měl by vzniknout prostor pro částečný 
depozit, studovna a multifunkční sál. 
 
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 
 
  
  
Na základě spojené diskuze k bodům, týkajících se přípravy a realizace jednotlivých akcí, 
bylo bez dotazů a připomínek přistoupeno k hlasování a předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 17 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav 
Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, MUDr. Ing. Jan Sýkora, 
Ing. Jaroslav Sýkora, MVDr. Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 165/2022 
Zastupitelstvo města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s přípravou a s realizací investiční akce Vybudování zázemí knihovny ve 3. NP budovy č. 
p. 1. 
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32. Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Hřiště s umělým povrchem v SOŠ 
Liblice 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Vzhledem k nástupu nového programovacího období a ke změnám dotačních podmínek v 
České republice plánujeme přípravu projektů, které zastupitelstvu předkládáme k 
odsouhlasení. 
Hřiště s umělým povrchem v SOŠ Liblice - město má ve výpůjčce celý areál střední 
odborné školy managementu a grafiky v Liblicích. Na pozemku se nachází původní fotbalové 
hřiště, které navrhujeme zmodernizovat, zajistit projekt na umělý povrch a na realizaci se 
pokusit získat dotaci.                                      
 
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 
 
  
  
Na základě spojené diskuze k bodům, týkajících se přípravy a realizace jednotlivých akcí, 
bylo bez dotazů a připomínek přistoupeno k hlasování a předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 17 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav 
Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, MUDr. Ing. Jan Sýkora, 
Ing. Jaroslav Sýkora, MVDr. Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 166/2022 
Zastupitelstvo města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s přípravou a s realizací investiční akce Hřiště s umělým povrchem v SOŠ Liblice. 
  
 
33. Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Oprava fasády čp. 1 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Vzhledem k nástupu nového programovacího období a ke změnám dotačních podmínek v 
České republice plánujeme přípravu projektů, které zastupitelstvu předkládáme k 
odsouhlasení. 
Oprava fasády čp. 1 - nejstarší budova ve městě je nemovitou kulturní památkou, 
navrhujeme zajistit opravu fasády. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
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4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
  
  
Na základě spojené diskuze k bodům, týkajících se přípravy a realizace jednotlivých akcí, 
bylo bez dotazů a připomínek přistoupeno k hlasování a předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 17 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav 
Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, MUDr. Ing. Jan Sýkora, 
Ing. Jaroslav Sýkora, MVDr. Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 167/2022 
Zastupitelstvo města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s přípravou a s realizací investiční akce Oprava fasády budovy čp. 1. 
  
 
34. Souhlas s přípravou a realizací investiční akce Oprava střechy čp. 70 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Vzhledem k nástupu nového programovacího období a ke změnám dotačních podmínek v 
České republice plánujeme přípravu projektů, které zastupitelstvu předkládáme k 
odsouhlasení. 
Oprava střechy čp. 70 - budova má 2 střechy, kterými neznámým způsobem zatéká a 
občas se v 1. patře objeví mokrý strop. Mezi střechami jsou stabilně umístěny nádoby 
zachycující vodu, které je nutno pravidelně kontrolovat a vylévat. Doporučujeme zajistit 
projekt na novou střechu, budova je nemovitou kulturní památkou.                               
 
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 
 
  
  
Na základě spojené diskuze k bodům, týkajících se přípravy a realizace jednotlivých akcí, 
bylo bez dotazů a připomínek přistoupeno k hlasování a předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 17 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav 
Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Ing. Jan Přikryl, MUDr. Ing. Jan Sýkora, 
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Ing. Jaroslav Sýkora, MVDr. Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 168/2022 
Zastupitelstvo města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s přípravou a s realizací investiční akce Oprava střechy na budově č. p. 70. 
  
 
35. Činnost kontrolního výboru 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Zápis z jednání 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 – vzhledem k tomu, že předseda kontrolního výboru, je z dnešního jednání 
omluven, rovnou otevřu diskuzi k této informaci. 
Nevidím se nikoho hlásit, diskuzi končím. 
 
Informaci vzalo ZM na vědomí. 
  
 
36. Zápisy z jednání finančního výboru 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na jednání ZM je předložen zápis z jednání FV ze dne 22. 11. 2021. Zápis ze dne 31. 1. 
2022 bude dodatečně doplněn. 
 
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 – prosím o slovo předsedu finančního výboru. 
Ing. Ulík – na minulém jednání FV jsme nebyli usnášeníschopní, nebyl schválen ani plán 
činnosti FV. Obracím se tedy na zastupitele, zda mají nějaká doporučení, čemu by se měl 
výbor věnovat, aby mě kontaktovali, a já plán činnosti doplním. 
Ing. Sýkora – měl jsem mailovou diskuzi, kterou jste měli na vědomí, týkající se 
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vodohospodářského fondu, který má zdroj – nájemné za VH majetek, který by měl sloužit na 
opravy stávajícího majetku, nikoliv na investice. V této souvislosti jsem se zajímal, které 
konkrétní akce byly z tohoto fondu placeny. Dostal jsem nakonec soupis nějakých faktur, kde 
je pět z nich vystaveno v jeden stejný den na různé částky, s tím samým dodavatelem, tak to 
navozuje otázku, zda nejde o rozdělení do více faktur. Mě jsem proto prosbu, zda by finanční 
výbor neprověřil, do jaké míry je dodržováno, že fond slouží opravdu jen na opravy 
stávajícího VH majetku a zda nedochází k umělému rozdělení zakázek. 
Bc. Nekolný – je to tedy podnět, aby finanční výbor zkontroloval čerpání vodohospodářského 
fondu. Nikdo další se nehlásí, diskuzi k tomuto bodu končím. 
 
Informace byla projednána. 
  
 
 
37. Žádost o výjimku Novostavba RD s prostorem pro komerční využití J. Kouly Český 
Brod - příspěvek na technickou, dopravní a veřejnou infrastrukturu města Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Odbor rozvoje obdržel žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu s prostorem pro 
komerční využití na parc. č. 124 a p. č. 135 v Českém Brodě. Spolu s žádostí o vyjádření ke 
stavbě byla žádost o výjimku z úhrady příspěvku na technickou, dopravní a veřejnou 
infrastrukturu. Důvody žadatele pro udělení výjimky jsou uvedeny v příloze tohoto materiálu.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Rada města navrhuje souhlasit s udělením výjimky. 
 
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 – prosím o slovo pana místostarostu, jakožto předkladatele bodu. 
Mgr. Klinecký – jde o žádost o výjimku z úhrady příspěvku na infrastrukturu pro stavbu 
rodinného domu s komerčním využitím. Důvody žadatele máte uvedeny v přílohách. 
Bc. Nekolný – rada města projednala a doporučuje schválit. Otevírám diskuzi. 
Ing. Sýkora – zásady se vztahují na nově budované objekty, ne na stávající. 
Bc. Nekolný – jde tam o nové využití plochy, původní dům stál na různých plochách, ne v BI. 
Ing. Ulík – původní dům byl zbourán, stojí zde dům nový, formálně je to nová stavba, na 
kterou by povinnost platit příspěvek padla, proto žádají o výjimku. 
Ing. Kokeš – pokud jde o změnu a je tam infrastruktura, nemusí to snad chodit na ZM. Pokud 
splnil podmínky zásad, zaplatit by měl, každá takováto výjimka se městu vymstí. 
V. Hájek – žadatel psal, že původní dům zboural a postavil nový. Měl souhlas se zbouráním?  
Bc. Nekolný – ano měl. 
Je otevřena diskuze, pokud se nikdo další nehlásí, diskuzi končím a nechám hlasovat o 
předloženém návrhu usnesení. 
 
 
s c h v á l e n o (Pro: 16 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Ing. Lucie Baslová, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav 
Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jan Přikryl, MUDr. Ing. Jan Sýkora, Ing. Jaroslav Sýkora, 
MVDr. Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, Proti: 0, Zdrželo se: 1 - Ing. Jaroslav Kokeš) 
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                                                                                                 Usnesení č. 169/2022 
Zastupitelstvo města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s udělením výjimky z úhrady příspěvku na technickou, dopravní a veřejnou infrastrukturu, 
při realizaci bytové a nebytové výstavby na území města Český Brod pro žadatele pana P. 
H. 
  
Odchod ve 20:25 hod. Bc. Nekolný 
 
38. Souhlas s poskytnutím investiční dotace ve výši 1,5 mil Kč na rekonstrukci 
suterénu sokolovny v Českém Brodě 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dne 10. února 2021 souhlasilo zastupitelstvo města usnesením č. 11/2021  s příslibem 
synergie finančních prostředků pro T. J. Sokol Český Brod do maximální výše 30 % 
z celkové investice, v souladu s požadavkem výzvy NSA 12/2020 Sportovní infrastruktura – 
Investice do 10 mil. Kč, PROGRAM č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024 
na projekt "Rekonstrukce části suterénu sokolovny v Českém Brodě", z rozpočtu města.  
V lednu 2022 obdržela Tělocvičná jednota Sokol Český Brod rozhodnutí o poskytnutí dotace 
od Národní sportovní agentury ve výši 4.398.226 Kč. Náklady na realizaci akce, dle smlouvy 
o dílo s vysoutěženým zhotovitelem, činí 6.836.505 Kč včetně DPH. V návrhu rozpočtu 
města Český Brod je zařazena položka na spolufinancování tohoto projektu ve výši 
1.500.000 Kč. 
Předpokládané náklady projektu činí 6.283.180 Kč, z toho 70% dotace činí 4.398.226 Kč. 
Vysoutěžená cena prací je 6.836.505 Kč, dotace činí 64,33 %. Předpokládaná investiční 
dotace ze strany města Český Brod je 1.500.000 Kč. Je nutné zajistit financování částky 
938.279 Kč, proto je zažádáno o dotaci ze Středočeského fondu sportu a volného času a 
probíhají jednání s Komerční bankou o poskytnutí úvěru.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje navrhuje souhlasit s poskytnutím investiční dotace T. J. Sokol Český Brod ve 
výši 1.500.000 Kč. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Finanční příspěvek je v souladu s Programy podpory kultury, sportu a volného času.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
10.3. Financování kulturních, sportovních a volnočasových aktivit a investičních akcí, resp. 
SC 10.3.1 a 10.3.2. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
  
Mgr. Klinecký – prosím o slovo Ing. Jedličkovou. 
Ing. Jedličková – jde o příspěvek na rekonstrukci suterénu sokolovny, kdy zastupitelstvo již 
souhlasilo s příslibem synergie v případě získání dotace. Podrobnosti s částkami jsou 
uvedeny v důvodové zprávě. 
Mgr. Klinecký – ano, dali jsme příslib synergie pro TJ Sokol, dotaci nakonec získali. Je 
otevřena diskuze, pokud se nikdo nehlásí, diskuzi končím a nechám hlasovat o předloženém 
návrhu usnesení. 
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s c h v á l e n o (Pro: 13 - Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan Majer, Pavel 
Kvasnička, Karolína Blažková, Václav Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jan Přikryl, MUDr. 
Ing. Jan Sýkora, Ing. Jaroslav Sýkora, MVDr. Jaroslav Talacko, Martin, Proti: 2 - Mgr. Jiří 
Havlíček, Ing. Jaroslav Kokeš, Zdrželo se: 1 - Ing. Lucie Baslová) 
                                                                                                 Usnesení č. 170/2022 
Zastupitelstvo města 
 
 
I.      souhlasí 
 
   s poskytnutím investiční dotace ve výši 1.500.0000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Český 
Brod, IČO: 00662402, na rekonstrukci suterénu sokolovny, projekt "00662402 - T. J. Sokol 
Český Brod - sokolovna - technické zhodnocení", spolufinancovaný z rozpočtu Národní 
sportovní agentury, číslo rozhodnutí 162D52100M005. 
 
  
Příchod ve 20:26 hod. Bc. Nekolný 
 
39. Záznam z jednání pracovní skupiny - areál Kutilka 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na jednání zastupitelstva města je předložen zápis z jednání pracovní skupiny Kutilka ze dne 
22. 11. 2021, které proběhlo formou videokonference. 
 
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 – slovo má pan místostarosta, který je předkladatelem. 
Mgr. Klinecký – ZM před časem ustavilo pracovní skupinu pro budoucnost areálu Kutilka, 
konkrétně pro využití areálu koupaliště. Pracovní skupina se již několikrát sešla, z 
posledního jednání z konce listopadu je vypracován tento záznam se závěry. Nad rámec 
předloženého zápisu bych doplnil, že některé záležitosti jsou již v běhu. Konkrétně se tam 
řešil provozní řád prostoru koupaliště, dle informace od ředitele TS, je zpracován a měl by 
být uplatňován v nejbližší době. 
Bc. Nekolný – děkuji, otevírám diskuzi. 
M. Vlasák – jsem členem pracovní skupiny, chtěl bych upozornit, že jsme schvalovali 
souhlasy s přípravou a realizací investičních akcí, a ze shody pracovní skupiny vzniklo, že 
doporučuje pokračovat ve zpracování PD na parkování u cyklostezek. Tento areál vnímám v 
širších vztazích, jako je řešení parkování pro tenis, kdy se konají turnaje, dále možnost 
vytvoření parkovacích míst pro ranní návštěvy, odpolední školky atd. Chtěl bych vás proto 
požádat, abyste o areálu takto přemýšleli, protože pravděpodobně na příští ZM budu 
předkládat souhlas s přípravou akce, která řeší tuto problematiku. 
Ing. Sýkora – již léta se mluví o možnosti směny pozemku bývalého areálu koupaliště za 
pozemek hřiště nad ZŠ Žitomířská. Zaznamenal jsem podmínku Slavoje, že chce mít halu, 
hala se staví v rámci školy, ale nikdo mi nepotvrdil, zda by bylo tuto halu možné využít i pro 
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veřejnost. Od té doby uteklo dost času, zajímalo by mě tedy, proč by to nešlo, jde přeci o 
veřejný zájem. Samozřejmě je tam problém s parkováním, má to souvislost se změnou ÚP č. 
3, jelikož je zde územní studie, která halu předpokládá na hřišti a také náhradní sportoviště 
na poli, otázka je, co z toho platí. Vše se odvíjí od haly. 
Bc. Nekolný – jsou zde dvě věci. První je, že již byla zpracována studie na parkování v 
lokalitě Kutilky od Ing. Fotta, čím je už zjištěno, kde by mohlo být zabezpečeno parkování a 
myslím, že touto cestou bychom se měli vydat. Druhá věc se týká směny jednotlivých 
pozemků. Jsem velmi rád, že zástupci TJ Slavoj vyjádřili připravenost tyto pozemky směnit a 
to za podmínky, že ta sportovní hala bude stát. Zatím není, jsme před dokončením PD a 
získáním stavebního povolení na tuto akci, která má komplikované financování. Město není 
vlastníkem ani investorem, tím bude DSO. Jde tam o velmi komplikované záležitosti, jakým 
způsobem bude ten několika desítek milionový majetek přecházet v užívání pod DSO, jsou 
tam souhlasy s právem stavby atd. V tuto chvíli proto nelze dát žádný závazek, buďme 
trpěliví. V průběhu nejbližších 12-24 měsíců se již stavba zahájí, záležitosti se vyjasní, 
budeme moci naplnit závazek vůči TJ Slavoj. Neumím ale odhadnout, jaké budou vztahy 
mezi doubravčickou a českobrodskou částí, jak nákladná bude druhá akce, kolik příspěvků 
dají okolní obce atd. V tuto chvíli bych určitě vyčkal se směnou jednotlivých pozemků, na 
druhou stranu, co zmínil M. Vlasák reálné je, mohly by být pomalu zahájeny první kroky, 
např. k PD na umístění parkoviště apod. 
Ing. Sýkora – čili platí, že hala bude na hřišti stát? Má to vazbu na územní studii. 
Bc. Nekolný – hala by měla stát v přístavbě školy, na hřišti vedle, by měly být nějaké 
volnočasové aktivity. 
Mgr. Klinecký- směna má velký smysl, hlavní výhoda je sjednocení vlastnictví dvou areálů – 
Kutilky a ZŠ s těsně přiléhajícím hřištěm, odpadly by tím komplikace dalšího možného vývoje 
obou areálů. Nyní běží projednávání podmínek garance pro TJ Slavoj, aby mohla být směna 
uskutečněna. 
Ing. Baslová – dva roky se mluví o hřišti v areálu koupaliště, dva roky pracovní skupina řeší 
možnosti, stává se z toho pomalu hřiště na fotbal. V 2020 mělo být veřejné projednání, ke 
kterému nedošlo, chtěla bych tedy veřejné projednání, aby si lidé řekli, co tam chtějí mít. 
Bc. Nekolný – domnívám se, že ZM rozhodne, že prioritou je směna, nemá smysl pozemek 
zatěžovat, ať rozhodne Slavoj, co tam bude. Druhá věc je, že se hřiště s umělým povrchem 
přesouvá do Liblic, je větší, umístění tohoto hřiště je lepší, než v areálu koupaliště. 
Ing. Baslová – takže veřejné projednání nebude?  
Bc. Nekolný – pokud ano, tak nejspíš ke směně pozemků, ale zastupitelé by měli stanovit 
využití. 
 
Informace byla projednána. 
 

 
Bc. Nekolný – body řádného programu jsme projednali, požádám návrhovou komisi, aby dala 
dohromady výsledky jednání, a otevírám obecnou rozpravu. Předtím má pan místostarosta 
ještě návrh na zařazení nového bodu do jednání, týká se zachování vysílačů. 
 
Odchod ve 20:48 hod. Ing. Baslová 
  
 
40. Vysílače Liblice B 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Koncem roku 2021 skončil provoz zařízení označených, jako vysílače Liblice B. Jedná se o 
významnou stavební dominantu města a jeho okolí. Město vstoupilo do jednání s vlastníkem, 
Českými radiokomunikacemi, a.s. Ten v současné době jedná o možnosti dalšího využití 
vysílačů. Podpora města směrem k zachování vysílačů je pouze deklaratorní.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
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3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
  
Mgr. Klinecký – v zájmu veřejnosti je, co bude s vysílači dál, jelikož jejich funkce ztratila 
smysl a měly by být strženy. Rozhodnuto zatím nebylo, jednání o dalším postupu budou 
probíhat mezi státem a Českými radiokomunikacemi. Chtěli bychom podpořit jejich budoucí 
existenci, bohužel údržba se pohybuje v řádu 14 mil. ročně, což ze strany města není 
možné. V případě, že stát najde nějaké využití např. muzeum či expozici, vyjádřili jsme 
participaci. 
Ing. Sýkora - já se vrátím k Liblickému předměstí. Všichni zastupitelé dostali dopis z 12. 10. 
od investora této akce, ve kterém jsou závažné údaje. Má to souvislosti s rozvojem města a 
zastupitelstvo by na to mělo nějak reagovat. Bylo řečeno, že se jedná s investorem a asi se 
má připravit nějaká smlouva o spolupráci nebo plánovací smlouva. Zastupitelstvo by mělo 
mít možnost se k těmto věcem vyjadřovat. 
Nekolný - určitě ano. Jsme ve stádiu, že asi už stojíme před nějakou dohodou. Jak to bude 
na papíru, tak to dáme orgánům města, bude to v komisi, radě a zastupitelstvu. 
Poprosím nyní o formální návrh usnesení. 
Mgr. Klinecký – usnesení navrhuji ve znění: „ZM podporuje zachování existence vysílačů 
Liblice B.“ 
Bc. Nekolný – do diskuze se nikdo nehlásí, nechám tedy hlasovat o usnesení dle Mgr. 
Klineckého. 
 
s c h v á l e n o (Pro: 15 - Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Milan 
Majer, Pavel Kvasnička, Karolína Blažková, Mgr. Jiří Havlíček, Václav Hájek, Ing. Lucie 
Hovorková, Ing. Jan Přikryl, MUDr. Ing. Jan Sýkora, Ing. Jaroslav Sýkora, MVDr. Jaroslav 
Talacko, Martin Vlasák, Proti: 0, Zdrželo se: 1 - Ing. Jaroslav Kokeš) 
 
                                                                                                 Usnesení č. 171/2022 
Zastupitelstvo města 
 
I.      podporuje 
 
   zachování existence vysílačů Liblice B. 
 
 
Příchod ve 20:50 hod. Ing. Baslová 
 
Obecná rozprava 
 
M. Vlasák – 600 tis. je v rozpočtovém opatření na sekačku pro TS. Je zabezpečený 
personál?  
Ing. Kruliš – dochází k výměně dvou sekaček, jedna byla pořízena loni, druhá má být letos 
za těch 600 tis. Obsluhu na obě máme zajištěnou. Máme hospodářský dobrý výsledek, ale 
bude k dispozici až v červnu, potřebujeme, aby byla sekačka k dispozici již na jaře. 
 
Ing. Kokeš – jak dlouho budou ještě jednání probíhat v tomto prostoru Sokolovny? Je tady 
velmi špatná akustika. 
Bc. Nekolný – do konce volebního období budeme tady, pak ať rozhodne nová reprezentace. 
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V. Hájek – rád bych opět zdůraznil plýtvání energií v budovách úřadu, pořád se svítí v 2. 
patře na chodbách, záchodech atd. po 22:00 hod. 
 
Pokud se do obecné rozpravy již nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím a poprosím 
návrhovou komisi o shrnutí dnešního jednání. 
K. Blažková za návrhovou komisi přečetla shrnutí výsledků usnesení z dnešního jednání. 
 
 
Bc. Nekolný poděkoval všem přítomným za účast.   
 
Jednání bylo ukončeno ve 20:55 hod. 
 
  
 
 
  
 
 

 
 
 
 

Jakub Nekolný  Charvát Tomáš, Mgr. Havlíček Jiří 
starosta města ověřovatelé zápisu 

 


