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 Usnesení zastupitelstva města ze dne 15. 6. 2022   

Město Český Brod 
Zastupitelstvo města 

Souhrn 
 
z 24. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve středu 15. 6. 2022 od 18:00 

hod v: Obřadní síň českobrodské radnice  
  
 
203/2022 Schválení závěrečného účtu města Český Brod za rok 2021 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s celoročním hospodařením města Český Brod podle rozpočtu na rok 2021. 
  
 
II. schvaluje 
závěrečný účet za rok 2021, včetně výsledků hospodaření a zprávy o provedení 
přezkoumání hospodaření za rok 2021. 
 
  
III. schvaluje 
hospodářské výsledky středisek hospodářské činnosti za rok 2021. 
  
 
204/2022 Schválení účetní závěrky města Český Brod za rok 2021 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
roční účetní závěrku za rok 2021 ve znění, které je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení.  
  
 
205/2022 Schválení rozpočtového opatření č. 3 k rozpočtu 2022 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města na rok 2022 ve znění, které je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení.  
  
 
206/2022 Schválení dodatku smlouvy k dopravní obslužnosti - ukončené smlouvy 
k 31. 12. 2021 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
dodatek č. 14 na linku č. 659 ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti na rok 2021 mezi 
společností ČSAD Polkost s.r.o., IČO: 46351973 a městem Český Brod. Návrh dodatku je 
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přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku.  
  
 
 
207/2022 Schválení návrhu smlouvy na dopravní obslužnost 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
smlouvu o zajišťování a financování dopravní obslužnosti se Středočeským krajem, IČO: 
70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov, zastoupeným 
Integrovanou dopravou Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, IČO: 05792291, se 
sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8.    
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy.  
  
 
 
208/2022 Přidělení finančních prostředků z programů podpory sportu, kultury a 
volného času - Program č. 3 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
poskytnutí dotací z Programu č. 3 "Podpora investičních a neinvestičních akcí NNO" pro rok 
2022: 
 
1/ pro investiční akce ve výši 500.000 Kč dle následujícího seznamu: 
Žadatel:                     IČO:                         Dotace v Kč: 
SK Český Brod z.s.                                               61883824                  145 000 
TJ Liblice, z.s.                                                           14800764                         57 000 
TJ Sokol Český Brod z.s.                                    00662402                  298 000 
 
 
2/ pro neinvestiční akce/opravy ve výši 470.000 Kč dle následujícího seznamu: 
Žadatel:                       IČO:            Dotace v Kč: 
Junák-český skaut, středisko Psohlavci                     61882186                 42 000 
SK Český Brod z.s.                                                 61883824               150 000 
TJ Slavoj Český Brod z.s.                                      00663191               278 000.  
 
Detailní rozdělení poskytnutých dotací na jednotlivé akce žadatelů je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení a bude uvedeno ve smlouvě o poskytnutí dotace. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem smluv o poskytnutí dotace. 
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209/2022 Přidělení finančních prostředků z Programu podpory aktivit v sociální oblasti 
pro rok 2022 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
poskytnutí dotace z Programu podpory aktivit v sociální oblasti ve výši 650 000 Kč dle 
následujícího seznamu: 
Název organizace                                                                                              IČO              Dotace v Kč  
Domácí hospic Nablízku, z. ú.         04066502             70.000  
LECCOS, z. s. – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice   70855811            220.000  
LECCOS, z. s. – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                70855811       100.000  
LECCOS, z. s. – Programy primární prevence na ZŠ v Českém Brodě    70855811             60.000  
LECCOS, z. s. – LECCOS  pro rodiny VIII       70855811             40.000 
LECCOS, z. s. – Sanace rodin ve spolupráci s OSPOD                 70855811         20.000   
Prostor Plus o.p.s.                                                                26594633             80.000  
Spirála pomoci, o. p. s.                                                                  22689443             40.000  
Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.        22768602             20.000  

  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem jednotlivých smluv o poskytnutí dotace.   
  
 
 
210/2022 Poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád 
nemovitostí v MPZ města Český Brod v roce 2022 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Český Brod na rok 
2022 na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český 
Brod s:   
Hana Staňková, Sadová 2428, 269 01 Rakovník a Jaroslav Semerák, Dvořišťská 965, 198 
00 Praha 98, dotace ve výši 56.700 Kč, 
- Římskokatolická farnost Český Brod, náměstí Husovo 78, 282 01 Český Brod, IČO: 
48664006, dotace ve výši 125.800 Kč, 
- Fišer Milan, Na Cihelně 1331, 282 01 Český Brod a Emil Fišer, Tuchorazská  564, 282 01 
Český Brod, dotace 117.500 Kč.  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedených smluv. 
  
 
 
211/2022 Žádost o snížení sankcí za porušení rozpočtové kázně Klub českých turistů, 
odbor Český Brod, IČO: 72072750 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
snížení sankce za pozdní podání vyúčtování dotace z Fondu sportu, kultury a volného času 
za rok 2020 o částku 573 Kč Klubu českých turistů, odbor Český Brod, IČO: 72072750. 
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212/2022 Žádost TJ Slavoj Český Brod o spolufinancování rekonstrukce fasády se 
zateplením sportovní haly a kryté běžecké dráhy 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje 
příslib synergie finančních prostředků ve výši 1.000.000 Kč, v souladu s Programem č. 162 
52 Národní sportovní agentury, Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024 na projekt 
"Oprava fasády se zateplením sportovní haly a KBD TJ Slavoj Český Brod“ zapsanému 
spolku T J Slavoj Český Brod, z.s., IČO: 00663191, z rozpočtu města.  
  
 
 
213/2022 Žižkova ulice - Středočeský kraj - rozhodnutí o realizaci akce celkové 
rekonstrukce ulice 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. bere na vědomí 
žádost o vyjádření města Český Brod k realizaci akce rekonstrukce Žižkovy ulice zaslanou 
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, kterou 
vzala rada města na vědomí usnesením č. 190/2022 dne 11. 5. 2022. 
  
 
II. souhlasí 
s realizací akce celkové rekonstrukce Žižkovy ulice v časovém horizontu roku 2023 po 
jednotlivých etapách.  
  
 
III. pověřuje 
odbor rozvoje přípravou odpovědi na žádost Krajské správy a údržby silnic Středočeského 
kraje, příspěvkové organizace, s tím, že město Český Brod uvažuje o realizaci celkové 
rekonstrukce Žižkovy ulice v časovém horizontu od roku 2023 po jednotlivých etapách a 
starostu města podpisem takto připravené odpovědi.  
  
 
 
214/2022 Odkup pozemků v obci a k.ú. Český Brod (Kollárova ul., J.J.) 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy týkající se pozemku KN p.č. st. 104/2 zastavěná plocha a 
nádvoří, součástí pozemku je stavba č.p. 89, pozemku KN p.č. 166/3 zahrada, pozemku KN 
p.č. 166/6 zahrada, v obci a k.ú. Český Brod, z vlastnictví pana J. J. do vlastnictví města 
Český Brod za cenu 5.000.000 Kč. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
  
II. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o úschově finančních prostředků. Návrh smlouvy je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
  
III. pověřuje 
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starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy a smlouvy o 
úschově finančních prostředků. 
215/2022 Právo stavby pro Dobrovolný svazek obcí Český Brod - Doubravčice 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. bere na vědomí 
informaci o postupu projektových prací novostavby pavilonu ZŠ Žitomířská. 
  
 
II. pověřuje 
odbor rozvoje přípravou smluvního ujednání o právu stavby v rozsahu geometrického plánu, 
který je přílohou tohoto materiálu, pro Dobrovolný svazek Český Brod Doubravčice na 
novostavbu pavilonu ZŠ Žitomířská. 
  
 
216/2022 Souhlas s přípravou zadání a zajištěním všech podkladů k vyhlášení 
architektonické soutěže na rekonstrukci náměstí 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
s přípravou zadání a zajištěním všech podkladů pro architektonickou soutěž na projekt 
Rekonstrukce náměstí v Českém Brodě dle pravidel České komory architektů. 
  
 
217/2022 Přenosný radar pro městskou policii, souhlas s realizací investiční akce 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. schvaluje 
realizaci investiční akce "pořízení přenosného měřiče rychlosti pro městskou policii". 
  
 
II. pověřuje 
radu města přípravou a vyhlášením veřejné zakázky na pořízení softwaru pro hromadné 
zpracování dat z měřičů rychlosti. 
  
 
218/2022 Modernizace veřejného osvětlení ve městě Český Brod 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
s realizací investiční akce Modernizace veřejného osvětlení ve městě Český Brod. 
  
 
219/2022 Schválení přijetí dotace pro DSO - prázdninové jazykové kurzy češtiny pro 
děti z Ukrajiny 
 
Zastupitelstvo města  
 
souhlasí 
s přijetím dotace z MŠMT na základě výzvy č. j. 12655/2022-1 Prázdninové jazykové kurzy 
pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022, pro DSO Český Brod - Doubravčice v maximální 
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výši 240.000 Kč. 
  
220/2022 Prodej bytové jednotky č. 59/4 ul. Suvorovova 59 
 
Zastupitelstvo města  
 
I. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 59/4, o výměře 85,44 m2, včetně 
spoluvlastnických podílů ve výši id. 8544/27114 na společných částech domu č. p. 59 
stojícím na pozemku p. č. st. 61 a na pozemku p. č. st. 61, o výměře 407 m2, vše v obci a k. 
ú. Český Brod, manželům J. M. a P. M., za nabídnutou cenu 3.600.000 Kč. Kupní cena bude 
uhrazena bankovním převodem před podpisem kupní smlouvy na bankovní účet města. 
Návrh kupní smlouvy je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
  
 
II. pověřuje 
starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jakub Nekolný 
starosta města 

 


