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 Usnesení zastupitelstva města ze dne 10. 2. 2021 

Město Český Brod 
Zastupitelstvo města 

Souhrn 
 

z 16. řádného jednání zastupitelstva města, které se konalo ve středu 10. 2. 2021  
od 18:00 hod v: Sál sokolovna, Tyršova 314  

  
 
1/2021 Určení způsobu volby člena rady města 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
tajný způsob volby člena rady města. 
  
 
 
2/2021 Volba volební komise 
 
Zastupitelstvo města  
 
volí 
volební komisi ve složení: Bc. Metoděj Málek, Martin Vlasák a Karolína Blažková. 
  
 
 
3/2021 Schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2021 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
rozpočet města Český Brod na rok 2021 ve znění přílohy, která je součástí originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
  
 
 
4/2021 Schválení Střednědobého rozpočtového výhledu 2022-2024 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2022-2024 pro město Český Brod ve znění přílohy, 
která je součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
5/2021 Naplňování strategického plánu města prostřednictvím akčního plánování 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. bere na vědomí 
vyhodnocení akčního plánu za období 2020-2021. 
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II. schvaluje 
návrh akčního plánu na období 2021-2022, který je nedílnou součástí originálu zápisu k 
tomuto usnesení. 
  
 
 
6/2021 Budoucí prodej části pozemku v k. ú. Štolmíř (ČEZ) 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovité věci, a to části 
pozemku KN p. č. 311, ostatní plocha, o výměře cca 45 m2, v obci Český Brod a k. ú. 
Štolmíř, dle situace v příloze, za cenu určenou znaleckým posudkem, z vlastnictví města 
Český Brod, do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 
405 02 Děčín IV-Podmokly. Návrh smlouvy je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
 
 
7/2021 Prodej pozemku 287/1 v k.ú. Štolmíř 
 
Zastupitelstvo města  
 
zamítá 
žádost M. K. a J. K. o prodej pozemku KN p.č. 287/1 lesní pozemek o výměře 31.466 m2 v k. 
ú. Štolmíř z vlastnictví Města Český Brod do vlastnictví M. K. a J. K. 
  
 
 
8/2021 Průmyslová ul. - pozemek KN p.č. 479/19, 479/18 v k.ú. Liblice u Českého Brodu 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy kupní týkající se části pozemku KN p. č. 479/18, orná půda, o výměře 
6.357 m2, oddělenou geometrickým plánem č. 527-187/2019 ze dne 18. 11. 2019 a 
označenou jako pozemek p. č. 479/33, o výměře 589 m2, a část pozemku KN p. č. 479/19, 
orná půda, o výměře 6.300 m2, oddělenou výše uvedeným geometrickým plánem č. 527-
187/2019 ze dne 18. 11. 2019 a označenou jako pozemek p. č. 479/32, o výměře 581 m2, 
oba z vlastnictví společnosti FP majetková a. s., IČO: 24743364, do vlastnictví města Český 
Brod, za cenu 250 Kč/m2. Smlouva kupní je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
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9/2021 Průmyslová ul. - pozemek 648/14 v k.ú. Liblice u Českého Brodu (ÚZSVM) 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci týkající se 
bezúplatného převodu pozemku KN p.č. 648/14, ostatní plocha, o výměře 12 m2, v obci 
Český Brod a k. ú. Liblice u Českého Brodu, do vlastnictví města Český Brod z vlastnictví 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 
Praha 2 - Nové město, IČO: 69797111. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
  
 
 
10/2021 Souhlas s realizací oprav části prostor 1. NP budovy čp. 620 v areálu 
nemocnice 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
s realizací opravy části prostor 1. NP budovy čp. 620 pod názvem "Stavební práce v části 
vnitřních prostor 1. NP objektu čp. 620". Upravované prostory budou sloužit pro potřeby 
ordinace lékaře. 
  
 
 
11/2021 Žádost T. J. Sokol Český Brod o spolufinancování rekonstrukce suterénu 
sokolovny 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
s příslibem synergie finančních prostředků maximálně do výše 30 % z výše celkové 
investice, v souladu s požadavkem výzvy 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" zapsanému spolku T. J. Sokol 
Český Brod, IČO: 00662402, z rozpočtu města. Konkrétní výše synergie bude závislá od 
získané výše dotace z rozpočtu Národní sportovní agentury. Předpokládané náklady akce 
jsou 6.160.000 Kč včetně DPH.  
  
 
 
12/2021 Volba člena rady města 
 
Zastupitelstvo města  
 
volí 
členem Rady města Český Brod pana Pavla Kvasničku. 
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13/2021 Plán činnosti finančního výboru 2021 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
plán činnosti finančního výboru města Český Brod na rok 2021, který je nedílnou součástí 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
 
14/2021 Dohoda o narovnání - United Architects Studio, spol. s r. o. 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
Dohodu o narovnání se společností United Architects Studio, s.r.o., IČO: 25734695, se 
sídlem Pod Vrstevnicí 494/8, 140 00 Praha 4. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené dohody o narovnání. 
  
 
 
15/2021 Prodej obsazené bytové jednotky č. 59/3 ul. Suvorovova 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením Kupní smlouvy na prodej obsazené bytové jednotky č. 59/3 o výměře 26,7 m2 
včetně spoluvlastnických podílů 2670/27114 ke společným částem domu č. p. 59 na 
pozemku č. parc. st. 61 a pozemku č. parc. st. 61 o výměře 407 m2 vše v obci a k. ú. Český 
Brod panu Ing. arch. M.P., za nabídnutou cenu 450.000 Kč. Kupní cena bude uhrazena 
bankovním převodem před podpisem kupní smlouvy na bankovní účet města. Návrh 
smlouvy je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jakub Nekolný   Tomáš Klinecký 

starosta města místostarosta města 
 


