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 Usnesení zastupitelstva města ze dne  04.12.2019 

Město Český Brod 
Zastupitelstvo města 

Souhrn (anonymizovaný) 
 

z 8. řádného jednání zastupitelstva města, které se konalo ve středu 04.12.2019 
 od 18:00 hod v: Oranžová zahrada, nám. Husovo 78  

  
 

114/2019 Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2020 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
pravidla rozpočtového provizoria na období od 1. 1. 2020 do data schválení rozpočtu 
na rok 2020 v následujícím znění: 
1. provozní výdaje budou hrazeny v nezbytně nutné výši pro zajištění chodu úřadu, v 
maximální výši 1/12 rozpočtu roku 2019, 
2. provozní příspěvky zřizovaných příspěvkových organizací budou poskytovány ve 
výši 1/12 rozpočtu na rok 2019 s výjimkou pro CVIK, kde 1/12 bude z návrhu 2020,    
3. investiční výdaje budou hrazeny dle již uzavřených smluv a dle již schválených 
objednávek do maximální výše 1/12 rozpočtu roku 2019, 
4. nové smlouvy a objednávky na investiční akce lze podepisovat a vystavovat v 
případě akcí spolufinancovaných z dotačních titulů. 
  
 
 
115/2019 Schválení rozpočtového opatření č. 5 k rozpočtu 2019 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu na rok 2019 ve znění přílohy, která je součástí 
návrhu usnesení. Rozpočtové příjmy se navyšují na 256.262 tis. Kč, rozpočtové 
výdaje provozní se navyšují na 165.061 tis. Kč, rozpočtové výdaje investiční se 
nemění a jsou 93.936 tis. Kč, položka financování se snižuje na schodek ve výši 
2.736 tis. Kč. 
  
 
 
116/2019 Programy podpory sportu, kultury a volného času - aktualizace 
dokumentů pro rok 2020 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
úpravu Statutu a Programů podpory sportu, kultury a volného času a souvisejících 
příloh, které jsou přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 
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117/2019 Žádost o poskytnutí sponzorského daru Základní a praktické škole 
Kostelec nad Č. Lesy 
 
Zastupitelstvo města  
 
nesouhlasí 
s poskytnutím sponzorského daru Základní škole a Praktické škole Kostelec nad 
Černými lesy, K Jatkám 748, Kostelec nad Černými lesy, IČO: 70836264. 
  
 
 
118/2019 Schválení Projektu "Regenerace sídliště Jahodiště v Českém Brodě" 
včetně financování Projektu a souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu 
SFRB 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
Projekt s názvem "Regenerace sídliště Jahodiště v Českém Brodě" dle nařízení 
vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dokument je přílohou originálu 
zápisu tohoto usnesení. 
  
II. schvaluje 
dofinancování Projektu s názvem "Regenerace sídliště Jahodiště v Českém Brodě" 
dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v 
minimální výši 50% uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných. 
  
 
 
119/2019 Prodej pozemku v k.ú. Štolmíř (N.R.) 
 
Zastupitelstvo města  
 
zamítá 
žádost paní N.R. o odkup pozemku KN p.č. 97/1 v k.ú. Štolmíř z vlastnictví Města 
Český Brod. 
  
 
 
120/2019 Prodej části pozemku V Lukách (D.S., R.P.) 
 
Zastupitelstvo města  
 
zamítá 
žádost paní D. S. a pana R. P. o odkoupení části pozemku KN p.č. 177/1 v obci a 
k.ú. Český Brod, z vlastnictví Města Český Brod. 
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121/2019 Mimořádné vydržení části pozemku (I.K.) 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Souhlasného prohlášení týkající se vydržení části pozemku KN p. č. 
58/2, a to části oddělené geometrickým plánem vyhotoveným BELZA-GEO s. r. o. a 
označené jako pozemek p. č. 58/3, o výměře 161 m2, v obci Český Brod a 
katastrálním území Liblice u Českého Brodu, dle § 1095 zák. č. 89/2012 Sb., z 
vlastnictví Města Český Brod do vlastnictví I. K. Návrh souhlasného prohlášení je 
nedílnou součásti originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného souhlasného 
prohlášení. 
  
 
 
122/2019 Obnova a investice vodohospodářského majetku na rok 2020 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
plán investičních akcí a akcí obnovy vodohospodářského majetku pro rok 2020, který 
je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
 
123/2019 Maximální ceny vodného a stočného pro rok 2020 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
ve městě Český Brod na rok 2020 maximální cenu vodného ve výši 41,84 Kč bez 
DPH za 1m3 a maximální cenu stočného ve výši 46,92 Kč bez DPH za 1m3. K 
uvedeným cenám bude připočtena DPH v zákonné výši. Kalkulace cen vodného a 
stočného jsou přílohami originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
 
124/2019 Souhlas s dofinancováním projektu Český Brod - Výměna kabelů NN 
pro VO 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s realizací I. etapy Projektu Regenerace sídliště Jahodiště Český Brod s názvem 
"Český Brod - Výměna kabelů NN pro VO". 
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II. schvaluje 
dofinancování I. etapy Projektu Regenerace sídliště Jahodiště Český Brod s názvem 
"Český Brod - Výměna kabelů NN pro VO", dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50% uznatelných nákladů a 
v plné výši nákladů neuznatelných. 
  
 
125/2019 Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod pro období 2020-
2024 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
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. 
  
 
 
126/2019 Veřejnoprávní smlouva mezi městem Český Brod a obcí Masojedy - 
RUIAN 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do 
informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí podle zákona č. 
111/2009 Sb., s obcí Masojedy, Masojedy 27, 282 01 Český Brod, IČO: 00665151. 
Návrh veřejnoprávní smlouvy je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
 
 
127/2019 Fond obnovy komunikací města Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
zřízení Fondu obnovy komunikací města Český Brod. 
  
II. schvaluje 
statut Fondu obnovy komunikací města Český Brod, který je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
  
III. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem tohoto statutu. 
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128/2019 Schválení vydání OZV o nakládání s komunálním odpadem na rok 
2020 
 
Zastupitelstvo města  
 
vydává 
OZV č. 11/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění, které je 
přílohou návrhu usnesení.  
  
 
129/2019 Schválení vydání OZV o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství na rok 2020 
 
Zastupitelstvo města  
 
vydává 
OZV č. 12/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění, které 
je přílohou návrhu usnesení.  
 

  
 
130/2019 Schválení vydání OZV o místním poplatku ze psů na rok 2020 
 
Zastupitelstvo města  
 
vydává 
OZV č. 13/2019 o místním poplatku ze psů ve znění, které je přílohou návrhu 
usnesení.  
 

  
 
131/2019 Schválení Ceníku pro svoz odpadu pro podnikatele na rok 2020 
 
Zastupitelstvo města  
 
vydává 
Ceník pro svoz odpadu pro podnikatele pro město Český Brod na rok 2020 ve znění, 
které je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 
  
 
 
132/2019 Dohoda o narovnání - podhledy - Nemocnice Český Brod s.r.o. 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. doporučuje 
souhlasit s uzavřením Dohody o narovnání mezi Městem Český Brod a společností 
Nemocnice Český Brod s.r.o., se sídlem Žižkova 282, 282 01 Český Brod, IČO: 
27161838 za podmínky doplnění odstavce do dohody ve znění: Nemocnice Český 
Brod s.r.o. se zavazuje, že do 10 dnů od doručení výzvy ze strany města Český Brod 
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převezme prostory nové kuchyně v čp. 507, ve stejné lhůtě uvolní všechny prostory v 
čp. 1099 a v této lhůtě 10 dnů od výzvy se zavazuje podepsat i dodatek ke stávající 
smlouvě o nájmu, který tyto skutečnosti zohlední. V případě nesplnění této podmínky 
dohoda o narovnání zanikne a Město Český Brod má právo na vrácení již 
poskytnutého plnění. Dohoda o narovnání upravuje postup a vypořádání nákladů 
vynaložených v srpnu 2019 na instalaci podhledů ve 3. NP budovy čp. 282 v Českém 
Brodě a závazek Nemocnice Český Brod s.r.o. k převzetí kuchyně, která bude nově 
vybudována v čp. 507 při současném uvolnění prostor v čp. 1099. Návrh dohody je 
přílohou originálu zápisu tohoto usnesení.  
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené dohody o narovnání. 
  
 
 
133/2019 Souhlas s realizací projektu "Zateplení pavilonů E a F v areálu 
nemocnice v Českém Brodě" 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s realizací projektu "Zateplení pavilonů E a F v areálu nemocnice v Českém Brodě". 
  
II. souhlasí 
s přijetím dotace z Operačního programu životního prostředí, výzva 100, ve výši 
2.013.534 Kč na akci "Zateplení pavilonů E a F v areálu nemocnice v Českém Brodě" 
z předpokládaných celkových nákladů cca 8.2 mil Kč.  
  
 
 
134/2019 Pravidla pro udělení ocenění Osobnost města Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
Pravidla pro udělení ocenění Osobnost města Český Brod včetně příloh. 
  
 
 
135/2019 Návrh na změnu ÚP - Liblické předměstí 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. bere na vědomí 
informaci o plánovaném pořízení změny územního plánu města Český Brod v oblasti 
Liblického předměstí na žádost společnosti NELI S. P. A., a. s., IČO: 25548964. 
  
II. požaduje 
aby navrhovaná změna územního plánu města Český Brod v oblasti Liblického 
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předměstí byla v souladu se schválenou a zaevidovanou územní studií veřejných 
prostranství. 
aby přílohou návrhu změny územního plánu města Český Brod v oblasti Liblického 
předměstí byl návrh smlouvy mezi městem Český Brod se společností NELI S. P. A., 
a. s., obsahující konkrétní závazky společnosti NELI S. P. A., a. s. a města Český 
Brod. 
  
 
136/2019 Bezbariérové úpravy pavilonu E nemocnice v Českém Brodě 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s realizací projektu "Město Český Brod - Bezbariérové úpravy pavilonu E nemocnice 
v Českém Brodě".    
  
II. souhlasí 
s přijetím dotace ve výši 1 040 000 Kč z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví České 
republiky na projekt "Město Český Brod - Bezbariérové úpravy pavilonu E nemocnice 
v Českém Brodě". 
  
 
137/2019 Volba předsedy finančního výboru 
 
Zastupitelstvo města  
 
volí 
Ing. Filipa Ulíka předsedou finančního výboru. 
  
 
138/2019 Stížnost paní Ing. S.H. na postupy starosty a místostarosty města 
Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. shledává 
stížnost Ing. S. H. částečně důvodnou. 
  
 
II. ukládá 
starostovi a místostarostovi při vyřizování podání postupovat v souladu s příslušnými 
právními předpisy, zejména ustanovením § 4 odst. 1 správního řádu. 
  
 

 
 
 
 

Bc. Jakub Nekolný       Mgr. Tomáš Klinecký 
starosta města       místostarosta města 
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