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Město Český Brod 
Zápis 

28. řádné schůze rady města, konané dne 
22. září 2021 v 21:00 hod. 

v sále sokolovny Český Brod 
 

Přítomni: Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Tomáš Klinecký, Pavel Kvasnička, Ing. Filip Ulík, 
Ing. Milan Majer, Tomáš Charvát 
 
Omluveni: Mgr. Pavel Janík 
 
Přítomni přizvaní: Ing. Aleš Kašpar - tajemník MěÚ 
 
Předsedající: Jakub Nekolný 
 
Zapsal: Štěpán Korenec 
 
Příloha zápisu: Usnesení rady města č. 446/2021 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Tomáš Klinecký 
 
Zahájení (20:50 hod) – pan starosta Bc. Jakub Nekolný zahájil 28. řádnou schůzi RM 
a přivítal přítomné členy RM. Jednání proběhlo prezenčně v sále sokolovny v 
Českém Brodě v plynulé návaznosti na zasedání zastupitelstva města. Pan starosta 
konstatoval, že je přítomno šest radních, tudíž je zasedání usnášeníschopné. 
Omluven z dnešní schůze je Mgr. Janík. 
 
Bc. Nekolný se dotázal radních, zda má někdo připomínky k dnešnímu programu, na 
kterém je předložen pouze jeden bod. 
Radní k programu výhrady neměli. 
 
Pan starosta ukončil diskusi k programu. Nechal hlasovat o předloženém programu 
jednání. 
 
Schválení předloženého programu jednání. 
Schváleno  Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Jmenování ověřovatele zápisu – ověřovatelem dnešního zápisu je Mgr. Klinecký. 
Schváleno  Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  
 
Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelem dnešního zápisu je Š. Korenec. 
 
 
Program pro - 28. řádné jednání rady města 
 
1. Vyhlášení výzvy k podávání žádostí v Programu č. 3 pro rok 2021 dle Programů 
podpory sportu, kultury a volného času 
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1. Vyhlášení výzvy k podávání žádostí v Programu č. 3 pro rok 2021 dle 
Programů podpory sportu, kultury a volného času 
 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na 18. řádném jednání zastupitelstva města, zastupitelstvo rozhodlo usnesením 
č.46/2021 ze dne 16. 6. 2021, o zmocnění rady města k vyhlášení výzvy v Programu 
č. 3  Podpora investičních a neinvestičních akcí NNO v roce 2021 z Fondu sportu, 
kultury a volného času města Český Brod, za podmínky nečerpání synergie k dotaci 
na akci "Rekonstrukce části suterénu sokolovny" ze strany T. J. Sokol Český Brod, z. 
s. 
TJ Sokol v roce 2021 synergii čerpat nebude. 
Na 11. řádném jednání zastupitelstva dne 13. 5. 2020 bylo rozhodnuto o nevyhlášení 
výzvy v Programu č. 3 na rok 2020. Jelikož NNO v roce 2020 nemohly čerpat dotaci 
na investiční a neinvestiční akce výzva na rok 2021 bude zahrnovat i akce v tomto 
roce. 
Schválené rozpočtové opatření č. 3 zapracovalo do rozpočtu finanční alokaci 
poskytovanou prostřednictvím fondu v programu č. 3 ve výši 500.000 Kč na 
investiční a 500.000 Kč na neinvestiční projekty. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
vyhlášení výzvy v Programu č. 3 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
V rámci rozpočtu města, resp. v rámci rozpočtového opatření, schvaluje 
zastupitelstvo města výši příspěvku do Fondu sportu, kultury a volného času. Dílčí 
dotace jsou následně schvalovány radou nebo zastupitelstvem města (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 včetně jasně definovaných kritérií, priorit a finančních alokací. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
Bc. Nekolný předal slovo panu místostarostovi. 
Mgr. Klinecký shrnul informaci k bodu dle důvodové zprávy a dovysvětlil nutnost 
urychleného projednání. Za ochotu radním poděkoval. 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
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                                                                                                 Usnesení č. 446/2021 
Rada města 
 
 
I.      vyhlašuje 
 
   Výzvu k podávání žádostí v Programu č. 3 pro rok 2021 dle Programů podpory 
sportu, kultury a volného času. 
  
 
 
 
 
 
 
Jakub Nekolný  Tomáš Klinecký 

starosta města ověřovatel zápisu 
 


