
Město Český Brod 

TISK  č.  11 
 

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 25.11.2020 
 

Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu SFPI na rok 2021 
 
 
Předkládá: Jakub Nekolný,  
 
Zpracoval: Lenka Farkasová,  
 
Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Tomáš Klinecký, Jana Marková, Tomáš 
Charvát, Milan Majer, Filip Ulík, Jiří Stuchl, Šárka Jedličková, Lucie Kovaříková, 
Lenka Farkasová, Hana Dočkalová, Petr Čermák, Ing. Lucie Baslová, Mgr. Jiří 
Havlíček, Václav Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Václav Korec, 
Mgr. Jana Kratochvílová, Ing. Jan Přikryl, Mgr. Jiří Slavík, MUDr. Ing. Jan Sýkora, 
MVDr. Jaroslav Talacko, Martin Vlasák, Ing. Jaroslav Sýkora, Bc. Metoděj Málek 
 

 

Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města souhlasí: 
 
 - s realizací II. etapy Projektu Regenerace sídliště Jahodiště Český Brod s názvem 
"Obnova a propojení vodovodního řadu na sídlišti Jahodiště v Českém Brodě". 
 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
 

 - dofinancování II. etapy Projektu Regenerace sídliště Jahodiště Český Brod s 
názvem "Obnova a propojení vodovodního řadu na sídlišti Jahodiště v Českém 
Brodě", 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. 
 
Důvodová zpráva: 
Město Český Brod má zpracovanou studii Regenerace sídliště Jahodiště od arch. J. 
L., na základě které lze žádat o dotace na regeneraci sídliště Jahodiště z rozpočtu 
Státního fondu podpory investic (dříve Státního fondu rozvoje bydlení). Zastupitelstvo 
města vzalo na vědomí usnesením č. 27/2020 ze dne 13. 5. 2020 informaci o 
možnosti podání žádosti o finanční příspěvek na II. etapu regenerace sídliště 
Jahodiště, zahrnující obnovu a propojení vodovodních řadů v ulici Palackého č. p. 
484 - č. p. 458 včetně úpravy komunikace v nutném rozsahu pro provedení 
vodovodu a dále výstavba ATS, vše dle PD od Ing. L. N. Název projektu: Obnova a 
propojení vodovodního řadu na sídlišti Jahodiště v Českém Brodě. 
Předpokládané náklady na akci činí dle rozpočtů 5.315.000 Kč včetně DPH, 
předpokládaná výše dotace ve výši 50 % uznatelných nákladů, by činila cca 
2.657.500 Kč. V ceně není zahrnuta úprava parkoviště mezi č. p. 1256 a 484. V ceně 
nejsou ani přípojky k bytovkám, které budou hrazeny obyvateli bytovek. Úprava 
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parkoviště bude zahrnuta do další etapy regenerace sídliště (do termínu podání 
žádosti o dotaci nebude vydáno pravomocné stavební povolení, které žádost o dotaci 
jako povinnou přílohu požaduje). 
V případě získání dotace je třeba akci realizovat do dvou let od podpisu smlouvy o 
dotaci.  
Žádost o dotaci na rok 2021 je možné podat do 15. 12. 2020. 
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města usnesením č. 460/2020 ze dne 4. 11. 
2020 souhlasit s realizací a dofinancováním II. etapy za podmínek poskytovatele 
dotace, to je z rozpočtu města bude hrazeno 50 % uznatelných nákladů a 100  % 
neuznatelných nákladů. 
Usnesení zastupitelstva je důležitou přílohou žádosti o finanční prostředky z rozpočtu 
Státního fondu podpory investic.  
 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje Zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti o dotaci.   
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
V případě získání dotace bude spoluúčast města Český Brod zařazena do rozpočtu 
OHČ na rok 2021/2022.  
  
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
1.3.4. Zajistit maximální a kvalitní připojení nemovitostí a domácností na vodovodní 
sítě. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
- 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 

 

 
 


